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1. Spočítejte co nejrychleji, kolik písmen O je v textu. 

Technika Loci: Římský Loci systém neboli paměťový palác je 
nejčastěji nazývaný metodou paměťových cest (v latině sg. locus, pl. loci 
= místo/místa). Je to cesta s určitým počtem logicky uspořádaných 
paměťových bodů. Body cesty nám pomohou si zapamatovat 
informace. Paměťovou cestou mohou být místa – body vašeho bytu. 
Rohožka, vstupní dveře, botník, věšák…. Na jednotlivá místa si v mysli 
položte to, co si chcete zapamatovat. Např. na rohožku kačenku, na 
vstupní dveře obrázek větrného mlýnu, na botník lampičku, na věšák 

umyvadlo 😊…Vyzkoušejte ve cvičení 
viz. níže. 

2. Co všechno víte a co všechno Vás 
napadne, když se řekne 
VEVERKA:…………………………………
……………………………………………… 

 
 
3. Tvořte slova spojováním sousedících písmen. Nepřeskakujte 
písmena, pohybujte se po čarách od jednoho kruhu k druhému. Vrátit se 
zpět k písmenu lze. Např. R-A-D-A. 

 

         

  

 

 

  

 

4. Vyjmenujte co nejvíce zvířat na písmeno V: 
……………………………………………………………………………………. 
 

5. Vybavte si co nejvíce přirovnání o bezobratlých živočiších: např: 
mravenčí práce, má muší sílu, bylo jich tam jako much… 
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6. Zapamatujte si co nejvíce obrázků:

  

  

  

  
 

Ad. 6 Napište do tabulky názvy obrázků, které jste si zapamatovali.

 

7.  Přepínejte pozornost
motýlů, pak traktorů, kol atd.

Zdroj: Filosofie úspěchu

  
  
  
  

www.misanesporova.cz     nesporova.michaela@gmail.com

co nejvíce obrázků:Využijte techniku LOCI

   

   

   

   

do tabulky názvy obrázků, které jste si zapamatovali.

pozornost mezi skupinami. Vnímejte najednou skupinu 
motýlů, pak traktorů, kol atd. 

Zdroj: Filosofie úspěchu  
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yužijte techniku LOCI - viz. cv.1:  

do tabulky názvy obrázků, které jste si zapamatovali. 

ami. Vnímejte najednou skupinu 
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8. Projděte očima labyrint od vrchního vstupu do oříšku dolů: 

 
 

sacredhabitats.com 
 

A nezapomeňte na uvolnění očí. Přiložte na ně dlaně tak, aby oči  
zakrývaly, ale nedotýkaly se jich. K očím nesmí nikudy procházet světlo. 
Snažte se myslet na něco příjemného a přitom se maximálně uvolněte. 
Vydržte takto nejméně 3 minuty. 


