2020/21
„Had je nejlepší kuchař.“
Vybráno ze slohových prací (popis pokojíku nebo zimní krajiny):
„Na okně pěstuji svou masožravou květinu Adélu a také nepořádek.“
„…z jedné skříňky ke světlu mám pořád pověšeny vánoční ozdoby (brzo už je
sundám)…“
„V pokoji mám také velký oranžový míč, na kterém skáču, když přemýšlím.“
„V pokoji si sám uklízím, proto je tam hrozný nepořádek.“
„Byli jsme se večer podívat na krásný, bílý, rozzářený měsíc a krásný hukot sovy.“
„Nejradši na zimě mám, jak jsou průhledné rampouchy na střeše a já si je vždy odtrhnu
a začnu jíst.“
„Když jsem byla malá a viděla jsem rampouch, hned jsem pro něj běžela, utrhla ho a
lízala jako nanuk, ale musím se přiznat, dělám to i dnes.“

2018 - 2020
„Děda býval takový čiperný divoch…“
„Vždyť je to napsané na tabuli…“ – „Já vim, ale já jsem jen odezíral.“
Montag = „Mondělí…“
obličej = „Der Ksichten?“
„Kniha mě moc nebavila, ale dobře se mi četla.“
„…bojí se, aby od něj nechytil špatný vliv.“
ROMEO A JULIE (zápisy ve čtenářském deníku):
„S Romeem, který bude informovaný dopisem, utečou...“
„Julie vypije nápoj, po kterém její tělo ustrne v klinické smrti...“
„… vypije jed, padne na Julii a zemře...“
„Hrozná láska na první pohled.“
„Báseň z Kytice? Noční košile…“
„Ha, už vim! Ono stačilo si to přečíst!“
„Já nevim skoro nic, ale to poslední nevim úplně nejvíc…“
„Kdy má žena plodné dny?“ „Na jaře…“
„Kdo vynalezl knihtisk?“ „Robert.“
„Co sestavili bratři Lumiérové?“ „Instagram.“
„Táta to uříz na milimetr přesně, ale o metr delší…“
„Paní učitelko, váš kocour má u nás koťata.“ „Náš KOCOUR, jsi si jistý?“ „No jasně, já
ho pozoruju z balkónu, jak je chodí krmit.“ „Náš VYKASTROVANÝ kocour…???“ „No
tak ne.“

2016 - 2018
Berlín – „Zbouraná zeď a z ní kameny rozdaný.“
Fernsehturm – „Kavárna, na ní se točí.“
Berlín – „Po 2. světové válce zeď spadla.“
„DV má ve znaku bojový kahan.“
„Pomník zemřelých lidí při 1. světové válce stojí na DV na schodech.“
slovoslech - slovoslep - slovoslet (správná odpověď = slovosled)
„Jak se jinak řekne ženich a nevěsta?“ „Předmanželé…“
„Manželství je soužití dvou osob a řešení společných problémů.“
„K čemu slouží ochranné prvky na bankovkách?“ „Aby si to nikdo nedělal sám…!“
„Naše vlajka nesmí být spadnuta na zem.“
„Je tu hluk, já neslyším ani vlastní myšlenky…“
„Kdy už pochopíš, že se holkám nenadává?“ – „… ale šahá se jim na zadek!“ – „No, to
taky ne!“ – „Já můžu, mně už je patnáct, můžu bejt sexuálně hravej!“
„Co je to Zurückfahrkarte?“ „Jízdenka do Curychu…?“
„Nesuďte mě, já se snažím…“
„Pardón, paní Ženo…“

2012 - 2016
„Mezi příznaky zápalu plic patří bolest a úzkost na prsou.“
„Proč je v téhle větě obrácený slovosled?“ „Psala jsem to podle sebe a spletla se, ale
taťka mi to schválil.“
„Úplavice se přenáší pitnou vodou, nakazil se tím Havlíček Borovský, když hasil hořící
budovu. Nalokal se při tom z kýble té vody a pak umřel.“
„Muž přijde domů a zacítí vůni domova, lásky a teplého jídla.“
„Mínusy manželství: pořád se v životě někdo plete, nemáte čas sami na sebe, pořád na
vás někdo huláká.“
„Já nemám nic proti manželství. Já naopak bych řekla, že čekám na ten den, kdy se to
stane se mnou.“
„Promiskuitivní“
„Já jsem mírně pokročilý, ale nechtěl jsem to přiznat…“
„Paní učitelka je kočka! ……………………………. Kašle chlupy…“ (reakce na dávivý záchvat
kašle učitelky, kdy po uklidnění byla celá červená a měla úplně rozteklou řasenku…)

