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osmIČKa

1. deti ho však radi majú. 2. Zub ťa rozbolí zásadne v piatok
večer. 3. nech je skrátka naj. 4. rečník má vyčerpať tému, nie
poslucháčov. 5. najjasnejšia hviezda. 6. lovca Orióna. 7. Bol
posvätný. 8. Keď vás vidím, by som to chcel aj ja vidieť. 9. hú-
senice; v rámci tlupy spolupracujú. 10. Povedať pravdu. 11. sa
pozeráme na svet. 12. vychádzať zo srdca a úsmev z duše. 14.
vrcholí bozkom a končí slzami. 15. smäd zahas vodou, oheň
blatom. 16. výjavy z parkov. 17. Bol ich milovník. 18. Krasového
útvaru. 19. Povzbudenie ešte viac. 21. Bývajú na ňom iba jazvy.
22. Prestaneme báť, začneme žiť. 23. a okrem toho ešte zneuc-
ťuje. 24. Odpoveď je zokódovaná z týchto písmen. 1837 (tajnič-
ku tvorí morseova abeceda: ----, ---... ...---, --...). 25. ako mesiac
v zamračenej noci. vyhrávajú: 25 € - a. nagy z n. Zámkov;
po 5 € - š. Pupák z hurbanova, e. hrebíková zo šale, P. mlyn-
ský z P. Bystrice, B. Puskasová z vidovej, I. alexyová z Prievidze,
s. Brňáková z námestova, J. fabian z Poráča, v. sirotná z Bá-
noviec n. B., T. almášiová z Trnavy, a. Ozanková zo Žarnovice.

súŤaŽ

ťažiskom jeho vedeckovýskumnej činnosti boli najmä oblasti
štylistiky, poetiky, matematickej jazykovedy, gramatiky, grafológie
a rétoriky. vyhrávajú: 25 € - J. Kokavec z Košíc; po 5 € - a.
Kolesárová z michaloviec, m. Olšovský z Púchova, m. Bilý z ha-
bury, f. škorica z Partizánskeho, a. virgalová z Bardejova.

plUs

13. no nič, radšej počkám, až ten sprievod prejde. 20. Boli po-
tvrdené a schválené pápežom. 26. Geniálny Belgičan so svojimi
malými sivými bunkami. vyhrávajú: 15 € - P. Porvažník z Tr-
navy; 7 € - ľ. renčík z P. Bystrice; po 5 € - a. Kuklová zo Z. mo-
raviec, n. Čížová z Bánoviec n. Bebravou, e. Kundalová z Paty,
h. hajdúšeková z Prievidze, G. moravčíková z v. mače.
Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: K. sorá-
dová z Trnavy.


