Dobrý den, přátelé,
děkuji všem, kteří mi poslali domácí úkol. Prosím všechny, aby si ( podle návodu
v minulém týdnu) dopracovali čtvrtou knihu ve čtenářském deníku a poslali mi ho.
Chválím ty, kteří už to udělali. Děkuji jim moc.
Tento týden se budeme věnovat slohu. V češtině existuje pojem přísloví. Je to určitá
moudrost, kterou si lidé ve zkrácené nebo vtipné formě předávali z generace na
generaci.
Příklad: Komu se nelení, tomu se zelení. (Znamená to, že ten, kdo pracuje, má
peníze.)
Pokud se tato vypozorovaná a předávaná moudra vztahovala k počasí, říká se jim
pranostiky.
Příklad: Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem. (Znamená to, že
v březnu může být ještě pořádně zima a v dubnu taky.)
Je zajímavé a hodně dobré, že Češi reagují humorem na těžké časy.
Tak to vždy bylo a je i v současnosti.
I teď prožíváme obtížné období, kdy pandemie (celosvětové nakažení lidí) nemoci
Kovid 19 ochromila náš život. Nošení roušek se stalo každodenní povinností v ČR,
abychom tuto nemoc zvládli.
A nebyli by to Češi, aby nereagovali… objevily se parafráze známých přísloví ( nově
vytvořená přísloví, které humorně dokumentují současnou situaci). Nejvýznamnější
fenomén (typická věc) pro současné Česko je nošení roušek. To nám určitě pomůže
zvládnout epidemii a vrátit sek normálnímu životu co nejdřív. (Věřte, nevěřte, ale moc
se mi po vás stýská, a těším se, že se zase uvidíme brzy osobně.)
Na téma roušky Vám posílám 10 parafrázovaných přísloví.
Vaším úkolem je odhadnout, z jakého přísloví jsou odvozena. Stačí napsat číslo a
přísloví, o němž si myslíte, že bylo původní. Pokud nebudete vědět, nevadí. Napište,
co víte. Zbytek (přesné řešení) vám pošlu při zadávání dalšího úkolu.
Příklad:
0. Tak dlouho se chodí s rouškou, až se tkanička utrhne. - Tak dlouho se chodí

se džbánem pro pivo, až se ucho utrhne.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vlk se nažral a rouška zůstala celá.
Host do domu, roušku na hubu.
Kde se rouška vaří, tam se dobře daří.
Škoda každé roušky, která padne vedle.
Bez roušky do obchodu nelez.
Rouška – půl zdraví.
Na každou roušku se někde vaří voda.
Lepší rouška v hrsti, než respirátor na střeše.
Kdo chce roušku šít, nit si vždycky najde.
Březen – za roušku vlezem, duben – ještě tam budem.

Do čtvrtka mi prosím do emailu napište, co jste dokázali rozluštit. Těším se na vaše
nápady. A hlavně se těším, až se zase sejdeme bez roušek. Musíme vydržet. JJ

