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OSMIČKa
1. krásne sladké jablká. 2. pretože som veľmi milovala život.

3. keď je pes uviazaný. 4. až kým nevymysleli lietadlo. 5. ktoré
nesú mená vtákov. 6. pod názvom avis indica. 7. nezaslúžené
šťastie. 8. týždeň budeme na svadobnej ceste. 9. amerikou; tu
bering zomrel na skorbut. 10. ku každému mimovoľne zlí. 11. a
ešte ti aj umyje tvár. 12. kto vie čakať! 14. výzor povie o člove-
ku jeho názor. 15. Musíš sa oženiť alebo rozviesť. 16. spolupra-
covník. 17. sa za jeden rok posunie. 18. budapeštianske reš-
taurácie. 19. ktorí nikomu nezávidia. 21. ktorej chýba jedno oko.
22. čo sme všetko schopní dokázať. 23. pomedzi uši koňa. 24.
Ťažké pre toho, kto chce. 25. nedokážeš nijako ovplyvniť. 

Vyhrávajú: 20 € - š. eliášková z košíc; po 5 € - a. nova-
jovský z n. Ľubovne, a. alexy z Handlovej, i. šuták zo s. n.
vsi, Ľ. urban z košíc, M. krivošová zo Žliliny, a. karabová 
z príboviec, a. šatarová z vígľaša,  e. Hánová z prievidze, a.
prečuchová z brezna, M. rigawová z uble. 

SúŤaŽ

zachytiť životné zážitky dospievajúcej mládeže, jej citové
kolízie a konflikty, často používala žiacky slang, no taktiež
dokázala klásť veľký dôraz na charakter postáv. 

Vyhrávajú: 20 € - d. Ferko z kežmarku; po 5 € - j. pav-
lík zo sniny, Ľ. Hulejová zo Žabokriek, M. Maest z v. kýra,
p. lacuš zo s. tomášoviec, i. dzurišová z bardejova. 

plUS

13. Múdry človek vidí aj v tme. 20. Majetky na Hornej
nitre a v turci.  26. ktorá sa mu stala oporou a aktívnou
spolupracovníčkou pri vykopávkach. 

Vyhrávajú: 10 € - H. alexová z bratislavy; 7 € - e. ba-
riaková z M. kameňa; po 5 € - M. piegerová zo s. belej,
M. Mentelová zo šurian, H. šipošvá z rakovnice, H. ko-
šická z kuchyne, M. Martin z trenčína. 

Kniha z vydavateľstva Slovenský spisovateľ: a.
švaňová z krásna. n. kysucou.

VŠETKýM VýhERcOM blahOŽElÁME!


