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osmIČKa

1. studený aj daždivý. 2. aj vajce raz odíde na vlastných
nohách. 3. veľa vody, spokojnosti a pohody. 4. sila mater-
stva je väčšia ako prírodné zákony. 5. mierne zahnutými
mäkkými ostňami. 6. surové sú mierne jedovaté. 7. Zo se-
mien veľkosti hrachu. 8. To nie sú moje, ja už mám svoje v
kabelke. 9. veľrybami; mesiace na koralových útesoch. 10.
ako dobre povedané. 11. sa začne potiť. 12. hosť milý, na-
kŕmi i jeho psa. 14. ani deň, ja som sa len bavil. 15. Ti ale
daruje vrece múky. 16. Okolo 20 obrázkových kníh. 17. na
zvyky a ľudovú slovesnosť. 18. má silné antibakteriálne
účinky. 19. smrteľný hriech učiteľa. 21. nikdy nevylučujú
náhodu. 22. nikdy nemôžeš vyhrať. 23. veliký les zapáli.
24. veci na svete sú sľuby. 25. ale hráme s nimi my. 

vyhrávajú: 25 € - a. Bartko z Bratislavy; po 5 € - O. ma-
retiak z revúcej, v. Ficková z lieskovca,T. vilémová z v.
levár, B. Priščáková z hranovnice, a. Péková z Ivanky pri
dunaji, J. herciková z Košíc, m. muličáková zo smolníka,
s. Jelenčíková z n. huty, m. Zemčák z levoče, a.
Pangrácová z Gaboltova. 

súŤaŽ

nájdeme takmer všetko (okrem ľúbostných vyznaní), čo
prebiehalo myšlienkovým svetom romantikov od svetabôľu
až po revolučné básne a osobnú účasť na povstaní ľudu. 

vyhrávajú: 25 € - P. Koctúr zo stropkova; po 5 € - I.
vargová z Košíc, m. Ihnát z michalian, J. anguš z Pozdi-
šoviec, Ľ. Provazník z T. Teplej, K. hurná zo stropkova.

plUs

13. nezabudni každú polhodinu pomiešať guláš. 20.
uhľom písané mená a dátumy na jej stenách. 26. Zakaž-
dým čaká na novomanžela smrť.

vyhrávajú: 15 € - P. Kráľ zo Zvolena; 7 € - P. rajko 
z martina; po 5 € - P. mlyniský z P. Bystrice, T. Kočíková 
z michaloviec, a. Gachallová z Trenčína, v. Gregor z Be-
lej, š. Janošec z Trenčína. 

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: m. Ku-
cejová z detvy.


