Dnešní cvičení budou vyloženě odpočinková. Něco už možná znáte. Budou
hlavně na kreativitu a dlouhodobou paměť – a tu vy máte. 😊

1. 14.2. je nejen svátek Valentýna, ale v roce 1876 Alexander Graham Bell si
nechal patentovat telefon. Bez kterých tří vynálezů se dnes neobejdete.
Mně by např. chyběl mobil a pekárna. 😊

2. Vzpomínejte, ve kterém filmu jste slyšeli tyto hlášky:
- Bierhanzlova mast, na lysinu past.
- Babočka jenerál, dědečku.
- Nudíte se? Kupte si medvídka mývala.
- Zavři oči, brouku.
- Jdu na sever. A už jdu na jih.
- Hujer, metelesku blesku.
- Máňa říkala, že to není směroplatný.
- Dobře ste to namalovali, súdruh voják. Ale povedzte mi, prečo má
súdruh Žižka v ruke len takú onú vyrezávanú haluzku? Dajtě mu do ruky
aspoň lahký gulomet.
- Proti této nemoci zná lékařská věda dva léky. Bohužel ani jeden
nepomáhá.
- Neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej.
- Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
- Ten Francin je nějaké chabrus na nervy. Měl by si podle spisku páně
Batisty omévat přirození vlažnó vodó.
- Je to taková těžko přeložitelná slovní hříčka, doslova to zní kolik třešní,
tolik višní.
- Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň. Už se do něho pouštěli
racci.

- Stěrače stírají, ostřikovači stříkají.
- Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.

3. V kterých písničkách se objevuje den v týdnu. Např. Včera neděle byla.

4. Kdo je připojený na internet, určitě narazil na hrátky s češtinou, kde se
používají jména známých osob :
Jára s Jirkou pili pivo, jen František Nepil.
Všichni mrazili, jen Milan Chladil.
Jarda se bál, jen Oskar Nedbal.
Holky šly pomalu, jen Tomáš Běhal.
Vzpomenete si na další použitelná příjmení?

5. Velikonoce již sice byly, ale vzpomínejte na všechny symboly, které jsou
s nimi spojené. Např. zvony, kříž, beránek, koleda …..

