Vánoce - křesťanské svátky narození Ježíše Krista (nar. 24.12. v roce 1 našeho letopočtu = po Kristu). Obvyklé je veselí, dary pod stromečkem, hodování.
Číslo sedm je typické pro intelektuály, kteří mají poněkud nekonvenční pohled na svět. Mnoho sedmiček se rovněž zajímá o duchovní otázky a metafyziku. Číslo
sedm je považováno za šťastné a magické.
Hospoda - veřejný podnik, kde se lidé snaží dosáhnout pokročilého stavu mentální inkompetence opakovanou konzumací fermentovaných rostlinných nápojů.
Viktorka - FK Viktoria Žižkov je jeden z nejstarších fotbalových klubů v Česku. Byla založena roku 1903 a sídlí v Praze na Žižkově. V roce 1906 zaznamenala první
významný úspěch, vítězství nad Spartou 1:0.
Čtvrtek je označení pro čtvrtý den po neděli (odtud i jeho název). Anglické Thursday či německé Donnerstag pochází od jména germánského boha Thóra; znamená
tedy „Thorův den“.
Kultura (lat. cultura, „to, co je třeba pěstovat“) označuje v užším slova smyslu soubor vybraných a tvůrčích lidských činností, jako je například literatura, umění,
divadlo, náboženství, případně i vzdělávání. V širším smyslu, zejména ve společenských vědách, je to systém všech významů, činností a vzorců chování, které si
člověk osvojuje až jako člen společnosti, kde se tato kultura pěstuje a předává.
Učitel je anglicky teacher. Postava učitele, ať už v jakékoli podobě, je a byla ve všech kulturách ztělesněním vzdělávání a kultivace. Za učitele jsou označováni
většinou ti, kteří nějak napomáhali vývoji a vzdělávání jejích členů. Učitel by měl postupovat podle tematického plánu, případně podle kurikula. Předmětem
učitelovy činnosti mohou být lidé všemožných věkových skupin i rozličných úrovní schopnosti se učit.
Smaragd (hlinitokřemičitan berylnatý), je šesterečný minerál. Smaragd je nejznámější a nejcennější odrůdou minerálu berylu. V klenotnictví se využívá jako drahý
kámen. Mezi nejslavnější šperky se smaragdy patří Náhrdelník španělské inkvizice, Hookerova smaragdová brož nebo Andská královská koruna.
Laser (akronym z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) je optický zdroj elektromagnetického záření tj. světla v širším smyslu. Světlo
je z laseru vyzařováno ve formě úzkého svazku; na rozdíl od světla přirozených zdrojů je koherentní a monochromatické. Předchůdcem laseru byl maser, zařízení
které pracuje na stejném principu (stimulovaná emise), avšak generuje mikrovlnné záření. První maser sestavil Charles Townes, J. P. Gordon a H. J. Zeiger v roce
1953. Tento prototyp však nebyl schopný fungovat nepřetržitě.
Opus je rakouská hudební skupina, která byla nejúspěšnější v 80. letech 20. století, kdy měla světový úspěch s hitem Live Is Life. Vznikla v Grazu v roce 1973,
formace existuje dodnes.
Drop velký (Otis tarda) je velký pták z řádu krátkokřídlých a čeledi dropovitých. Drop velký žije většinu roku v hejnech oddělených podle pohlaví a stáří, která se
společně scházejí na jaře na tokaništích. Je polygamní. Tok probíhá ve volných skupinách od časně ranních nebo pozdně odpoledních hodin. Samci se během něj
předvádějí, natřásají a následně většinu peří „otočí naruby“, čímž se změní ve velkou bílou kouli. Drop velký je v ČR dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zvláště chráněn
jako kriticky ohrožený druh a je uveden v Příloze I. Směrnice o ptácích.
Otis Ray Redding Jr. (9. září 1941 – 10. prosince 1967) byl americký zpěvák, který je považován za nejvlivnějšího soulového umělce 60. let. Otis již jako malý,
získával zkušenosti se zpěvem v kostelním sboru. Hlavně o Vánocích.
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