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Úkol 2-1 – Šipečková doplňovačka

Úkol 2-2 – Sněžní bohové
Na počátku světa existovala jen zející propast Ginnungagap. Z tajícího ledu povstal
mrazivý obr Ymir. Při pouti po světě ho provázel tanec stovky sněhových vloček všech
barev: Údery holí o led vytvořil modré vločky; pětkrát více bylo vloček pro zapadající
oranžové slunce. Pohledem do trávy stvořil zelené vločky a o jednu víc přidal fialových,
aby květů zjara hodně bylo. Avšak i tak bylo fialek stále méně než čtyřnásobek modrých,
ledových vloček, jen nebylo jasné o kolik. Žluté vločky honily se mu po prstech obou rukou a jedna vždy přebývala. A červených vloček, odrážejících ohně lovců, dvakrát víc
než žlutých do svého průvodu nakonec přidal. Když se však Ódin, Vili a Vé rozhodli
Ymira zabít, sněhová bouře tak vločky rozvířila, že ztratily všechny barvy, a od té doby
je sníh jen a jen bílý.
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Úkol 2-4 – Vrabci postupují
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Úkol 2-5 – Heslo podle pravidel
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„To je teda jako za trest, být orgem. Člověk si pracně vymyslí princip šifry,
myslí si, že má vyhráno, a ono houby. Nejtěžší je vybrat heslo. Musí se hodit
do celého konceptu šifry a ještě k tomu splňovat spoustu pravidel.“
„No tak, ta tvoje pravidla jsou spíš zdravý selský rozum, aby to nikdo nemohl jen tak vyhaluzit. Je přece jasné, že kdyby mělo heslo dvě písmena nebo
kdyby –“
„No bezva, ale pak se ještě musí týkat tématu…“
„Ani to není vždycky nutné. Jasný, je to hezký, ale občas je musíme překvapit. Ostatně tolik jmen, které by byly z oboru společenských her, asi ani
neexistuje.“
„…no a vidíte to. Další pravidlo. Podstatné jméno to musí být.“
„Vidíš, na to jsem zrovna ani nemyslela, to je vlastně taky pravda.“
„Počkat, a co bys chtěl? Heslo třeba sloveso? To by bylo dost divný! To je
snad horší než ty anglicismy a cizí slova! Musíme přece držet nějakou
úroveň.“
„Ale no tak, Ráchel, takový problém ty cizí jazyky snad nejsou, ne? Jako
kdybys chtěl, Watouši, heslo nevím třeba v japonštině, asi bych na to opravdu namítl, že to je trochu moc, ale angličtinu snad zvládnou.“
„Pff, angličtina a hesla jako slovesa…“
„Ty taky nejsi nikdy spokojená. Běžte se s Watoušem provětrat, ulovit třeba
pár pokémonů, a my budeme mít aspoň klid na programování.“

