
Stádo oviec
s dokonalou
imunitou.

Nesprávne
skloňovanie slova
rúško.

Karanténa
v Gabčíkove.

Sto roliek
toaletného
papiera.

Dobrovoľná
samoizolácia.

Dva roky home
officu.

Trochu horšia
chrípka.

Chrípkové
prázdniny
u starých rodičov.

Celoplošné
zrušenie roku
2020.

Medicínske rady
doktora farmácie
Martina Ďurindu.

Temperamentná
študentka
medicíny.

Postpandemický
baby boom.

Neoprávnené
prekročenie
štátnej hranice.

Kňaz
požehnávajúci
proti COVID-19
z helikoptéry.

Mesačné zásoby
ovsenej kaše.

Olizovanie
kľučiek.

Veveričky miesto
toaleťáku.

Súcit so
zvieratkami
v ZOO.

Nekompromisný
voľný trh.

Spodná bielizeň
použiteľná aj ako
rúško.



Pokoj Angličana. Sploštenie kriviek. Introverti. Len v rúšku
a rukaviciach.

Kýchanie do
rúška.

Istota, že naši
chlapci nebudú
bojovať
o záchranu.

Falošná serenáda
na balkóne.

Dopad samoty na
mentálne zdravie.

Šnúra koncertov
streamovaných
z obývačky.

Konečne dobrý
dôvod otvorene
sledovať ľudí cez
mobilné telefóny.

Taká nuda, že sa
až variť naučíš.

Nepopierateľný
fakt, že Panenka
Mária už na
Slovensku mor
raz odvrátila.

Zrušenie
karantény
1. apríla.

Hromadné
zmŕtvychvstanie
obetí
koronavírusu na
Veľkonočnú
nedeľu.

Skupinové terapie
cez Zoom
s Branislavom
Mojsejom.

Smrkanie do
lakťa.

Vyhlásená
pochúťka
z netopiera.

Názor Dr. Igora
Bukovského.

Pizza s ananásom. Videohovorová
uniforma na štýl
hore biznis dole
party.



Vlastnoručne
umletá múka.

Digitálny detox. Zaháľky. Slzy Igora
Matoviča.

Kvások. Nekontrolovateľný
nárast preferencií
OĽaNO.

Nekontrolovateľný
pád preferencií
OĽaNO.

Všetko, čo Sulík
nevybavil.

Suverénne
víťazstvo Donalda
Trumpa
v prezidentských
voľbách.

5G. Hnusná pliaga. Účinný spôsob
vyhýbania sa
kamarátom.

Vyspevovanie
piesne Happy
Birthday pri
umývaní rúk.

Lockdownové
kilečká navyše.

JUDr. Robert Fico
protestujúci pred
úradom vlády
v koženej bunde.

Jamky v lícach.

Rande dištančnou
formou.

Ponorková
choroba.

Svadba na Orave. Povolenie chodiť
von.



Celonárodný
štrajk žien.

Povestná
bieloruská
imunita.

Podpora
rodinných firiem.

Vlna
znepokojených
neviest.

Tešenie sa do
školy.

Rečnícky pult
v Bielom dome.

Kniha Tisíc
a jeden způsobů
jak svůdně sedět
na židli od Miloša
Zemana.

Gender reveal
opekačka.

Frustrovaný volič. Ten pán, čo mi
každý deň o 14:06
prejde pod
oknom.

Úspešne
dokončený Brexit.

Alkoholizmus
s ľudskou tvárou.

Extravilán. Moment, keď si
uvedomíš, že si
nemal ísť do
volieb ako
koalícia.

Lahodná chuť
Horalky pod
parlamentným
stolíkom.

Dištančná výuka
telesnej výchovy.

Neúspešné
pgekonanie
gačkovania.

Pokojné
odstúpenie
Alexandra
Lukašenka.

Dokázateľný vplyv
nosenia rúška na
okysličovanie
mozgu.

Celoplošné
testovanie.



Chýbajúce
antigénové testy.

Stovka mŕtvych
denne.

Virológ-amatér. Osvetové video
s Adelou
Vinczeovou.

Celkom nové
a vopred
neohlásené
opatrenie.

Rozumne
premyslené
a vopred ohlásené
opatrenie.

Video o tom, ako
to JE NAOZAJ.

COVID-19.

Pisálkovia
z Dennika N.

Všeobecné
zlepšenie svetovej
situácie na Nový
rok 2021.

Pot profesora
Krčméryho.

Slovenské
zdravotníctvo.

Dovolenka
v Bejrúte.

Náhodná
podobnosť
s nacistickou
symbolikou.

Dajaký blog
o kultúre.

Boris Johnson.

Odvoz štátnou
limuzínou Borisa
Kollára.

Rúškový fetiš. Dýchací otvor
v rúšku.

Poradovník na
JIS.



Karanténny
playlist.

Nekompromisné
obočie Anny
Záborskej.

Sprísňovanie
potratov hneď po
parlamentných
voľbách.

Priaznivý vplyv
pandémie na
klímu.

Plač a škrípanie
zubami.

Mikročipy od
Intelu, ktoré
ovládajú svet.

Opijáš na Zoome. Pľúcna ventilácia.

Aká bude korona
s Jurajom
Mokrým.

Klzký medián. Podozrivé
odmlčanie
Batmana.

Betatest ruskej
vakcíny.

Rok 2020. Rok 2021. Vyjadrenie
Konferencie
biskupov
Slovenska.

Imunita
ortodoxných
duchovných.

Pol roka samoty. Joe Biden. Averzia voči
Vianociam.

Pokojný protest
voličov Donalda
Trumpa.



Zuzana Čaputová. Rozuzlenie plánov
Georga Sorosa.

Nenápadná
zámena lineárnej
stupnice za
logaritmickú.

Hnusoba.

Kuvici. Barbecue na
horiacom
austrálskom buši.

Páčik na príhovor
Grety
Thunbergovej.

Pózovanie
s Bibliou.

Horiaci ker. Dominika
Cibulková.

Batikované rúško. Corona fľašková.

Nemocničné
menu.

Netopier. Dedoles. Čistý deň.

Uhorková sezóna. Hnutie My sme
les.

Spustenie
pandemického
semaforu.

Dva tégliky
spojené
špagátikom.



Plastové obaly. Majstri Európy
v indexe
stádovosti.

Volavka. Hýčkanie
a opatera.

Zlacnená
dovolenka vo Wu-
chane.

Antigénové testy,
ktoré zároveň
merajú aj IQ.

Neuhasiteľná
túžba ísť do baru
s pozitívnym
testom.

50-tnici na
TikToku.

Live-streamy
Zuzany Kovačič
Hanzelovej.

Posledný líder
ruskej opozície.

Vianočná
besiedka.

Možnosť vypnúť
dieťaťu mikrofón.

Predvídateľné
hemoroidy.

Výnimka od
hlavného
hygienika.

Igor Matovič:
záchranca
Slovenska
a sveta.

Bezrúškový styk.

Strata všetkých
piatich zmyslov.

Profilovka
s hashtagom
#allformilan.

Pravidelná
socializácia
s kuriérmi.

Zlacnené
respirátory.



Zo súčasnej
situácie ťažia
najmä _____, ktorí
majú _____.

PICK 2

Prezident USA
prijal radikálne
opatrenie: _____
majú zákaz
vychádzania.

Drahý, futbal sa
teraz nehrá, takže
by si mohol využiť
čas a urobiť mi
_____.

Čínska vláda
zakázala predaj
ďalšej miestnej
lahôdky. Konzumácia
_____ by totiž mohla
spôsobiť ďalšiu
pandémiu.

Počas pandémie
som sa začal
venovať _____,
aby mi rýchlejšie
ušiel čas.

Nová štúdia SAV
tvrdí, že  _____ je
účinným liekom
na COVID-19.

Od vypuknutia
pandémie si
miesto rúk
s kamošmi
podávame _____.

Výsledky
amerických volieb
sú nulitné, pretože
boli dokázateľne
zmanipulované zo
strany _____.

Zobuďte sa, Slováci!
Miesto toho, aby
sme riešili _____
alebo _____, tu
strácame čas
s vymyslenou
pandémiou.

PICK 2

Nie rúško, ale
_____ vás ochráni
pred koronou!

Medzi symptómy
novozmutovaného
koronavírusu patrí
_____ a _____.

PICK 2

Hnusobu
najlepšie
porazíme
kombináciou
_____ a _____.

PICK 2

Donald Trump
vyhlásil, že
odstúpi z pozície
prezidenta až
vtedy, keď príde
_____.

Kamala Harris sa
neubránila slzám,
keď sa dopočula,
že pri rabovaní
Bieleho domu
ukradli _____.

Medzi deviatou
a jedenástou
môžu oddnes
okrem dôchodcov
chodiť nakupovať
aj _____.

Okrem rodičov
a najbližších do
mojej sociálnej
bubliny rozhodne
patrí _____.

Čo mi pomohlo
prežiť rok 2020
ako-tak v pohode?

One time _____,
next time _____.

PICK 2

Čo pomohlo
Združeniu miest
a obcí Slovenska
zvládnuť
celoplošné
testovanie?

Ako kompenzáciu
za zrušený let mi
Ryanair ponúkol
_____.



Po zaočkovaní 13
miliónov ľudí sa
zistilo, že ruská
vakcína
v skutočnosti
obsahovala _____.

Nič z tohoto by sa
nestalo, keby bol
Sulík zabezpečil
_____.

Počas pandémie
sa zistilo, že
Skype je úplne
nanič. Teraz
komunikujeme
pomocou _____.

Televízna svätá
omša sa ti ráta len
vtedy, ak máš pri
nej _____.

Igor Matovič vo
svojom príspevku
na Facebooku
dokázal
skombinovať
_____ a _____.

PICK 2

Pôvodne
neočakávaným
sociálnym
dopadom
koronavírusu bol
nárast počtu _____.

Podľa nového
očkovacieho
plánu do kritickej
infraštruktúry
patrí aj _____.

Môj dojem z roka
2020 najlepšie
vyjadruje _____.

Slovenským
labákom došli
odberové paličky, po
novom budú ľudí na
PCR testy vytierať
pomocou _____.

Štúdie na deťoch
narodených počas
korony odhalili nový
genetický variant:
DNA všetkých detí
obsahuje gén pre
_____.

Vakcíny proti
Covidu síce
nespôsobili
autizmus, ale vo
veľa ľuďoch
vyvolali _____.

Profesorovi
Krčmérymu v telke
pichli falošnú
vakcínu, injekcia
obsahovala iba
_____ a _____.

PICK 2

Síce som stratil
čuch, ale zato
som našiel _____.

Okrem polohy
bude e-karanténa
odteraz sledovať
aj _____.

V roku 2020 ešte
nikto netušil, že
skutočnou
hrozbou bol po
celý čas _____.

Nová americká
štúdia konečne
odhalila dlhodobé
príznaky korony.
Medzi najčastejšie
patria _____
a ______.

PICK 2

Na konci Trumpovej
prezidentúry
v Oválnej pracovni
našli tajné tlačidlo
na privolanie _____.

Keď sa ma policajt
spýtal, čo robím
počas lockdownu
vonku, napadla mi
len jedna rozumná
výhovorka: _____.

V snahe konkurovať
Zoomu sme spustili
unikátnu
videohovorovú
aplikáciu, ktorá ako
funkciu ponúka aj
_____.

Na časoch pred
pandémiou mi
najviac chýba
_____.


