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osmIČKa

1. chystať sladké medovníčky. 2. nič viac ti už netreba.
3. myslíš, že už je silvester? 4. denne sa milo usmievať a
radosť naokolo rozdávať. 5. súhvezdie je najmenej výraz-
né z vtáčích súhvezdí. 6. v južnej amerike. 7. ako smrto-
nosný oštep. 8. Koľko tomu chlapovi zato zaplatili. 9. Člo-
veka; dožíva sa okolo tridsať rokov. 10. ľudí získať to, čo
oni chcú. 11. už ťa všetci čakáme. 12. je hodná litra me-
dicíny. 14. Pokoj, chleba, ten má všetko čo mu treba. 15.
na oslávenie narodenia ježiša Krista. 16. využíva detskú
kresbu. 17. na počesť ľudovíta XIv. 18. Tri, avšak dve ča-
som vyschli. 19. víno je však bez kostí. 21. večer videli
zlaté prasiatko. 22. Previazané stužkami. 23. Prezývaný
Galapágy Indického oceánu. 24. na ružový chrbát. 25.
chce pomôcť vstať. 

vyhrávajú: 25 € - m. Pôbišová z Brezna; po 5 € - m.
mandáková z h. Otokovíc, h. halmešová z alekšiniec, ľ.
sivčáková zo Zákamenného, m. šurková z n. Bane, Z.
Kalafutová zo s. n. vsi, v. Čehíľ z vysokej n. uhom, m.
Ondiková z lukavice, v. Pavlusová z radole, B. Priščáko-
vá z hranovnice, m. šemetka z Tornale.

súŤaŽ

výpočty výtokovej rýchlosti vody, účinnosti vodného ko-
lesa, výpočty dráh vrhnutých telies a vôbec problémy sú-
visiace s technickými aplikáciami. 

vyhrávajú: 25 € - a. laučík z P. Bystrice; po 5 € - m.
horehájová zo šale, v. chlapíková z Bratislavy, P. sirotný
z Bánoviec n. Bebravou, G. dundová z Bratislavy, K. še-
best zo sp. s. vsi. 

plUs

13. áno, oni tam mali ukrytú priemyselnú kameru. 20.
Prechodne sídlil generálny prior. 26. a zakaždým sa skon-
čí osudným výstrelom. 

vyhrávajú: 15 € - P. Gula z Košíc; 7 € - j. Gubčová 
z Partizánskeho; po 5 € - m. mrvík zo seliec, a. Fabiano-
vá z Poráča, m. jakubeková z T. lomnice, ľ. Kuffová z B.
Bystrice, a. Karabová z Príboviec. 

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: e. Ku-
čová z Bardejova.

všetKým výhercom blahoŽeláme!


