01 Rozpoznání vín

02 Přednáška email vynecháno

03 Kdo/co to je (postupně upravený obrázek)
·	Co je tam největší - toaletní mísa(wc)
·	Čeho je nejvíc - KOLA
·	Hádáme to, co je vlevo: Hana


04 Co  je - 3 možnosti
·	TANGA
·	město v Tanzánii
·	 Japonský architekr a urbanista (Tange Kenzó)
·	 Jugosláváská tisková agentura (Tanjug - Telegrafska agencia Nova JUGoslavia)
·	 Ruměnkové nebo elixírové pole (Tan tchien)

Stupor
·	 bezlistá lodyha (stonek)
·	Britský cestovatel 1829 objevil řekl Darling v austráliie(Sturt)
·	 Chorobný stav charakterizovaný setrváním ve strnulých polohách
·	 Umělecký časopis (Sturm - 1910 v Berlíně)

Sororát
·	dřevovláknítá deska (sololit)
·	obyčej, podle kterého dostane muž po úmrtí ženy za manželku její mladší sestru
·	zlatá římská mince (solidus)
·	kulatá čepička vyšších katolických hodnostářů (solideo)
·	půda s výraznou akumulací rozpustných solí (solončak)
05 Kdy to bylo
06 Která je to země

·	dvě třetiny obyvatelstva žije mimo město
·	fungují zde mobilní telefony
·	65 % obyvatelstva jsou muslimové
·	roku 1913 se osvobodili od nadvlády a byli uznání jako stát
·	měnou jsou leky
·	je zde největší porodnost daného světadílu (Evropy)
·	obyvateslko jsou Škipetaři - od shqipe - orel
·	jako jediná země se od fašismu osvobodila partizánským bojem
·	leží u Otrantského průlivu
·	od 15 století byli pod nadvládou Turků (do 1913)
·	jeden bunkr je na 4 obyvatele (800 000 bunkrů)
·	Hodža
·	Hlavní město Tirana Albanie
---- přednáška zdravověda -----

07 Co to je věc
·	sedlo (cyklistické)
·	někdy je to i barevné
·	nejde s ním telefonovat
·	pro nás všechny je to důležité
·	pro běhání nemá význam
·	bez něj by ta činnost  moc nešla
·	většinou se nedává na hlavu
·	chvilku trvá, než se s ním skamarádíte
·	speciálně na něj nebývá reklama v TV
·	nenavléká se
·	někdo to rád tvrdší
·	nesází se do země
·	někdo v tom má díru a nevadí to
·	na běžkách se nepoužívá
·	když je moc měkké tak to fakt nedělá dobře
·	jde obalit
·	jde nastavit
·	nejčastěji je černé
·	jde nastavit sklon
·	nejvíce se s ním kamarádí naše pozadí
·	

08 Kdo to je - postupná charakteristika
·	Karel Čapek
·	Jeho švagr byl Václav Palivec 
·	měl sestru Helenu
·	narodil se v rodině lékaře
·	v letech 1895 - 1900 do obecné školy režisér Vinohradského divadla
·	Na konci kvarty (Hradec Králové) byl však vyloučen kvůli účasti v tajném spolku pokrokářského zaměření
·	za manželku měl herečku
·	novinář
·	předseda pen klubu
·	studoval filosofickou fakultu v Praze, kterou dokončil jako doktor filosofie
·	napsal knihu o výbušnině (krakatit)
09 Přesmyčky: 
·	CEP O NERV - PROVENCE
·	JEZ I RAK - JIZERKA
·	NASÁVÁ COKOLI -  ILONA CSAKOVA


10 Video
·	Taková normální rodinka 
·	kdo ji napsal  - Fan Vavřicová (režie Jaroslav Dudek)
·	Život na zámku
·	Československý filmový týdeník

11 Filmové hlášky
·	01 - Hoří má panenko
·	02 - Lásky jedné plavovlásky
·	03 - Saturnin
·	04 - Světáci
·	05 - Knoflíkáři
·	06- Slavnosti sněženek
·	07 - svatební cesta do Jiljí





