SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 5/2020
osmIČKa
1. všetkým úsmev posielame. 2. jediná choroba, ktorú sme
ochotní si vyležať. 3. Bozk ti vrátim na líčka, milá drahá mamička. 4. dostali ešte jednu šancu na rozmyslenie. 5. skupina galaxií v sochárovi. 6. Osi rotácie. 7. Zástavou víťazstva. 8. To nevadí, niektorí mi dávajú aj menej. 9. Kobrami; trávi zahrabaný pod
zemou. 10. slušnosť je niekedy viac. 11. spolu si zdravie chránime. 12. som ľúbil už len myslenie. 14. nájde sa vždy veľa záchrancov. 15. nemá nikdy vykričané hlasivky. 16. Ho výrazne
ovplyvnil. 17. v tej dobe nový vynález. 18. Pod predvrcholom jamy. 19. Tým dlhšie žiješ. 21. chcieť aj pohár vína. 22. aby sme
v nej nemohli byť čestní. 23. sa mi prilepí na zadok. 24. jestvovať, ale prestávaš žiť. 25. je tou ozajstnou chybou.
vyhrávajú: 25 € - d. sláviková zo Zvolena; po 5 € - m. Puterová z Brestovian, H. Hreňová z Humenného, a. virgalová z Bardejova, a. alexy z Handlovej, v. Pavlusová z radole, m. Čierniková zo Žiliny, r. fajta z likavky, s. fabianová z v. medzeva, j.
Kostík z Kružlova, a. Heleczová z n. Zámkov.

súŤaŽ
Bol riaditeľom univerzitného observatória vo viedni, ktoré sa
stalo pod jeho vedením centrom prírodovedného bádania v celej
monarchii.
vyhrávajú: 25 € - ľ. Izák z B. Bystrice; po 5 € - d. Zajac z n.
Huty, I. janíková zo Zbyňova, B. nováková z lipian, m. regensbogenová z Helcmanoviec, m. jankovský zo suchej n. Parnou.

plUs
13. ale čo budem robiť ak by ma tá krava začala žrať. 20. Po
štúdiách medicíny a matematiky. 26. Ich stretnutie je ako zrážka
planét, iskry lietajú na všetky strany.
vyhrávajú: 15 € - m. Žabková z rožňavy; 7 € - P. Ondrejka
z lučenca; po 5 € - c. Kacvinský zo s. n. vsi, d. dudášová
z Bratislavy, m. Balážová z Tlmáč, l. Hrubjáková z v. Úľan, P.
Černoch z m. Krtíša.
Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: e. Kubiš zo
Zvolena.

