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6. LEKCE

Slavíme všechno možné, vedle osobních svátků i ty státní v podobě volna, dále narozeniny, svatby, jubilea 
naše i světová. Některé nepopulární oslavy jsme opustili, jiné, někdy zvláštní, jsme zavedli – třeba Valentýna 
nebo Halloween. Léto je na slavné dny celkem chudé, v prvních červencových dnech to sice odstartují 
slovanští věrozvěstové a mistr Jan, potom je až v září Den české státnosti. Ovšem bizarních oslav všemožných 
mezinárodních dnů je v létě nespočet. Tak na Cyrila a Metoděje je den objetí zdarma. Mohlo se tedy stát, že 
vás v Chorvatsku na pláži z ničeho nic začne objímat cizí dáma. Aby toho nebylo málo, druhý den, na Jana 
Husa, je mezinárodní den polibku. Ta dáma z pláže to mohla klidně vzít jedním vrzem a zulíbat vás při objetí. 
Do třetice je sedmého července mezinárodní den čokolády jako oslava toho, že byla v roce 1550 tato pochoutka 
uvedena na evropský trh. První měsíc prázdnin nebudou považovat za nešťastný den rozhodně děti – třináctého 
nemá nikdo rád, ale na třináctého připadá den hranolků, oblíbené dětské pochoutky. Dva srpnové dny jsou také 
zajímavé – hned druhého je den suchého zipu, užitečného vynálezu, na který přišel Švýcar celkem náhodou, když 
chtěl ochránit svého psa před kuličkami lopuchu; třináctého srpna je pak den leváků. Chudé na oslavné dny je 
celé září a říjen, ten pak začíná dnem vegetariánů vyhlášeným v roce 1977. Jak vidno, o oslavy nemáme nouzi 
a můžeme si vybrat i ty nevšední.

V 6.1 Svátky tradiční a nové
 Délka audia: 02:35

Borůvkové palačinky,
perfektní jsou od maminky. 
Polijem je polevou, 
nejbáječnější budou. 

Do hor Tonda jede, 
turisty vždy vede. 
Lidé si tam trajdají, 
dovolenou si chválí.

A 6.2 Básničky
 Délka audia: 01:41

František rád filmy,
tipy má od Vilmy.  
Vědecké preferuje,
fantasy též sleduje. 

Kája krájí grepy sladké,
pozor, prkýnko je vratké!
Pro Gábi dnes dělá grog, 
krájet grep je první krok. 

Zima je tu zase,
z komína jdou saze. 
Sáňkujeme, bruslíme
a stromeček zdobíme.

Babka hledá v lese houby, 
Sušit je hned dá do trouby. 
Skočí pak do komory, 
donese i brambory. 


