Mozkový jogging (str. 5)
Kalendář
Řešení
1.

15. květen - Den rodin; 7. duben - Den vzdělanosti; 8. říjen - Památný den sokolstva; 11. listopad - Den válečných veteránů; 12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO); 28. březen - Den narození Jana
Ámose Komenského; 27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti; 5. květen - Květnové povstání českého lidu; 16. leden Den památky Jana Palacha; 10. červen -Den památky obětí vyhlazení obce Lidice;
18. červen - Den hrdinů druhého odboje; 27. červen - Den památky obětí komunistického režimu; 8. březen - Mezinárodní den žen; 9. březen - Den památky
obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince. Ne, nejsou.

2.

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. V únoru sníh a led - v létě
nanesou včely med. V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato. Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň. Mokrý máj - v stodole ráj. V červnu deštivo a
chladno způsobí rok neúrodný snadno. Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá. Když krtek
v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. Když prosinec bystří, po vánocích
jiskří.

3.

Červen, prosinec, říjen, září, duben, listopad, březen, leden, květen.

4.

Pátek, čtvrtek, úterý, středa, čtvrtek, úterý, středa, úterý, neděle.

5.

Astrolabium, březen, červen, červenec, čtvrtek, dekáda, den, duben, kvartál,
květen, listopad, měsíc, neděle, nov, pátek, pondělí, prosinec, rok, říjen, sobota,
srpen, století, středa, svátek, týden, úplněk, úterý, září.

6. a) Červen; b) srpen; c) sobota; d) středa; e) listopad; f) leden; g) čtvrtek; h) červenec; i) hodiny; j) předevčírem, včera, dnes, zítra, pozítří; K) všechny, tedy 12; l)
čas; m) hodiny; n) čas; o) kalendář; p) měsíc; r) rok, měsíce a dny;

