
pribíjať klince pribíjať klince

hodiny odbijú polnoc hodiny odbijú polnoc



zvony bijú zvony bijú

Tragédia o Hamletovi, princovi dánskom
(Wiliam Shakespeare, r. 1604) – Hamlet si

kladie otázky o zmysle života... (To be, or not
to be, that is a question...).

„Byť, či nebyť...“ „Byť, či nebyť...“



R. Amundsen dobyl južný pól v decembri
1911.

dobytie
územia/víťazstva

dobytie
územia/víťazstva

Z rozprávky Pyšná princezná (1952) – princ
dobyl srdce princeznej svojou láskou,

trpezlivosťou i múdrosťou...

dobyť srdce princeznej dobyť srdce princeznej



Kedysi boli nedobytnými pevnosťami
napríklad hrady postavené na vysokej skale...

nedobytná pevnosť nedobytná pevnosť

Zlato alebo uhlie dobývajú baníci v podzemí.
Je to ťažká a niekedy i nebezpečná práca...

dobývanie zlata/uhlia dobývanie zlata/uhlia



V minulosti sa vojaci bili v mnohých vojnách...

vojenská bitka vojenská bitka

Hoci sa hovorí, že hromy bijú, v skutočnosti do
zeme udiera blesk. Hrom je zvuk, ktorý pritom

vzniká.

hromy bijú
(hromobitie)

hromy bijú
(hromobitie)



Rýchle roztápanie veľkých ľadovcov „bije“ na
poplach – ohrozuje nielen ľadových medveďov

v Arktíde...

bitie na poplach bitie na poplach

biť na bicie/bubon biť na bicie/bubon



nabiť/dobiť si mobil,
kredit

nabiť/dobiť si mobil,
kredit

Škóti sa statočne bili vo vojne o nezávislosť,
ich vodca bojoval za slobodu ako lev... (z filmu

Statočné srdce, 1995).

statočne sa biť statočne sa biť



hrať vybíjanú hrať vybíjanú

S hnevom je dobré pracovať - tak, aby nás
neovládal a nikomu neublížil. Fungovať môže

rozprávanie o svojich pocitoch alebo
boxovanie do vreca...:)

vybíjať si zlosť vybíjať si zlosť



Nesprávna potrava môže zabíjať ľudí aj
zvieratá – a celkom zbytočne. Labutiam

i kačkám škodí pečivo, ľuďom veľa sladkostí
a priemyselne spracovaného jedla...

zbytočné zabíjanie zbytočné zabíjanie

Nudu netreba vždy zabíjať:). Niekedy môže
byť dokonca užitočná...

zabiť nudu zabiť nudu



Juro Jánošík bol najznámejší slovenský zbojník.
Hovorí sa, že bohatým bral – ozbíjal ich -
a chudobným dával. Vraj to nie je celkom

pravda...

zbojníci zbíjali zbojníci zbíjali

Akým chceš byť
človekom?

Akým chceš byť
človekom?


