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osmIČKa

1. už nastávajú, prvé mrazy prichádzajú. 2. mačka, to
je srdce obklopené kožušinou. 3. Keď začali vrieť a pirohy
vychádzali na povrch. 4. Že sa nadchnú pre nič a potom si
ho vezmú. 5. až pre obyvateľov afriky. 6. astronómov. 7.
vyvrátili povery. 8. Padlo mi tam euro a pre jedno tam ne-
poleziem. 9. na ovocí; rúbanie dažďových pralesov. 10.
smutných ľudí a zvieratá. 11. šach je vojna na šachovni-
ci. 12. sa od vás očakáva. 14. Pravda si len zaväzuje
šnúrky. 15. Tak musíme vydržať dážď. 16. Pri ktorej stvár-
nil. 17. drží v ruke herkules. 18. najvyššie položené. 19.
dvoch zajtrajškov. 21. len za úplného bezvetria. 22. s ra-
dosťou z oddychu. 23. rane v srdci sa vraví láska. 24. Po-
chopíte celý vesmír. 25. majú svoje myšlienky. 

vyhrávajú: 25 € - P. Žiaran z Bratislavy; po 5 € - T. Ben-
díková z Plavča, m. Kopkáš z abrahámoviec, Z. vaščuro-
vá z Košíc, š. havel z radošoviec, l. simandlová z dol-
nej súče, O. maretiak z revúcej, m. rabatinová z Pieš-
ťan, v. Pavlusová z radole, I. Poláková z Pružiny, e. šu-
jetová z Pečovskej novej vsi.

súŤaŽ

jeho kodifikácia tzv. opravenej slovenčiny nebola dô-
sledná ani úplná, no vystihla vtedajší spoločenský vývin a
slovenčina bola verejnosťou prijatá ako celonárodný spi-
sovný jazyk. vyhrávajú: 25 € - K. dinková z l. mikuláša;
po 5 € - m. Piegerová zo sp. Belej, j. halás z Bardejova,
m. roško z vrábeľ, d. maurery zo Zl. moraviec, m. maj-
gútová z rožňavy. 

plUs

13. ale pred chvíľou som počul rozprávať mačku. 20.
Prísne zachovávali rádové predpisy. 26. Okrem toho sa
dozviete aj o histórii a vzniku herbárov. vyhrávajú: 15 € -
m. sopková z martina; 7 € - j. Kopper zo Zvolena; po 5 € - v.
swan z malaciek, d. mihál z Trávnice, m. vargová z rišňo-
viec, K. Kuracina zo serede, a. fabianová z Poráča.
Kniha z vydavateľstva noXI: m. Pavlisová z n. Tekova.

všetKým výhercom blahoŽeláme!


