
 
 
 

aneb 
pro chytré hlavičky z 8. tříd 

 
 

1.  To larvy běláska zelného nám snědly úrodu. 
2.  Hodně chudoby a zla tkaní látek v manufakturách     

vyřešilo. 
3.  Kdyby rok Ratibořice spořily, měly by na vodovod. 
4.  Nestůj tu a slez, skoč nebo uteč! 
5.  Těch pár kytar a bas ti ladí k tvému image. 
6.  Dějepis je pohoda, někdo ho vyloženě miluje. 
7.  Tak pa, ten týden u vás byl úžasný. 
8.  Hop, Rus kouzlem uchvátil dav. 
9.  Na rybníce kry Milanovi znemožnily potápění. 
10. Sbal ty časopisy a jdi! 
11. Ústa vašeho synka jsou rozkošná. 
12. Přineste do školy nějaký list i napínáčky. 
13.  Nedaleko  náměstí je nový bar Oko. 
14.  Husa všem na Vánoce chutnala. 
15.  Děti pouč a jezdi také vpravo! 
16.  Pravidelně na pole oni jezdili za úsvitu. 
17.  Věro, bota do kuchyně nepatří! 
18.  Bratři a sestry, užijte si biřmování! 
19.  Tygřík jde sát kyselé mléko. 
20.  Občanku si dobře hlídej! 
 
 
 
 
                                                          Mgr. Leona Prášková 
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