Vážení příznivci trénování paměti,
za několik dní nám skončí rok 2020, který asi ve většině případů nebyl
úplně podle našich představ. Většina z nás prožívala něco úplně
jiného, na co jsme nebyli doposud zvyklí. Abychom chránili naše
zdraví, museli jsme omezit veškeré sociální kontakty, což jsme
všichni prožívali negativně.
Těší mě, že díky technologiím jsme mohli být alespoň trochu
ve společném kontaktu. I když nic nenahradí osobní setkání, tak díky
za to.
Součástí této závěrečné – desáté – paměťové zásilky je také diplom
o absolvování distančního kurzu trénování paměti, doplňte si tam
prosím své jméno.
Děkuji Vám všem za vaši přízeň a veškerou podporu, moc si toho
vážím a je to pro mne znamením, že mé aktivity mají smysl.
Děkuji organizaci Spokojený senior – KLAS z.s., která finančně
podpořila tu aktivitu.
Přeji Vám pohodové prožití vánočních svátků v co nejpříjemnější
atmosféře a do nového roku s jedničkou na konci přeji, ať je vše
na jedničku!
Krásné Vánoce!

S úctou,

Zdeněk Gloz

Doplňte názvy pohádek/filmů, které můžeme o Vánocích sledovat v televizi:
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__________císař
Princezna se __________ __________
Honza málem __________
Byl __________jeden __________
__________ jsou na draka
__________se __________princezny
Hrátky s __________
__________bratři
Pyšná __________
__________a večernice
__________teta
__________smutná __________
__________veteráni
Lotrando a __________
__________princ
Tři __________pro __________
Z __________štěstí
S __________nejsou __________
Císařův __________
__________ze mlejna
Anděl __________

Poskládejte z přesmyček názvy vánočního cukroví:
(inspirace: Renáta Nentvichová Novotná)

1. KOKSOKY
2. ČERPÍNKY
3. LENÁCIK ČOLEKAK
4. KAVONVÉLI KRYČOLÍH
5. ZORÁZVYK
6. PAKŽÍSÉŘ NYTIČKY
7. ZÝNAKY
8. NĚPLNÉ ECHOŘY
9. SOVÍ KÚLY
10. RAPCNY
11. SPISKBUKÝ CHČÍBELEK
12. EČEPENÉ VROUKCÍ
13. NÁČVONÍ TLAŠO
14. NAMICKRÁPY
15. ČOVÁNKA
16. KOKRAMÁNY

Doplňte souhlásky a získejte tak začátky vánočních koled:
© Paměťář

_Ů_ _E_ _ _ O_U
_U_ _ A_ _Á!

_A_O_I_
_ _Ů_E

_O

_E_ _ É_A, _U_ _A_, _U_ _A_,

_E _ _I_ _U_ _Á_, _E_E_ _E _E,
_ _Í_E_ _Y_ _E_' _Á_, _A_U_ _E _E!

_E_E_ _Á_ _O_I_Y, _O_ _OUCHE_ _E,
_ _E_ _É_ _ _É _ _A_I_Y, _O_O_ _E_ _E.

_ _Ě_ _Í, _ _ _A_Í, _O_O_
_ _A_Ý _I_ _U_E_E
_Á_, _E_ _ _ _
_A_U
_O_ _O_Á_I
_A_
_A_I_
_Í_ _Á_.

_Á_ _I

O_ _E

_A_A_I, _ _I

_A_A_I, /:_A_ _O_
_A_ _ OM

_Y_ _I_O_, _A_ _O_

_Y_ _I_O_:/

CH_Í_, A_Y
_A_ _A

_A_ _O_

_E_ _E_ _ _É_

_E_

_ _A_, _A_

_ _Í_A_A, _Y_Á_ _O_I;

_O_O_O_A_A, _I_Á_ _O_I

V každé větě najděte ukryté slovo, které souvisí
s adventním/vánočním časem
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V obchodě zapomněl Ctirad ventilky na kolo, musí tam jet
znovu.
Měla ráda guláš, druhý nášup Ina snědla během chvíle.
Tetě Evě necky slouží k praní do dnešních dnů.
Nastal jeho čas, víčka se mu už zavírala.
Petře, tě znám už dlouho, vím, že bys to nikdy neudělal.
Myslela si, že přijede na novém kole, daleko však nedojela –
měla defekt.
Tahle skladba, která je spíše operní, čekala na své vydání
několik desetiletí.
Maminka říká, že po Lovosicích nerada jezdí autem.
Jestli ti chybí cukr, o víc si můžeš říct paní kuchařce.
Není snadné se dostat do Říše květin, vede tam jen jedna
cesta.
Dědeček mi daroval své staré pero, z doby první republiky.
Tohle jako metaforu nemůžeš použít, někdo by se mohl urazit.
Vidím to jen tak na půl, nočním šerem se viditelnost ještě
zhoršuje.
Podívej, melírované vlasy Martině velmi sluší, co říkáš?

