
3.1 Viac 

 

My deviati to už nevieme, Ondrej, Jana, vy alebo aspoň ty, Ester, pomôžte 

n{m. Hanka vraví „ja som si už od štrn{stej hlavu l{mala, ale doma nad tým ešte 

budem premýšľať spolu s Erikom“. Slavomír, buď ty a on, alebo my sme tí, ktorí to 

ani na devätn{sty kr{t ešte nevzdali. Lenže okrem n{s aj on, Oliver, vie, že ty, 

pardon, že Vy potrebujete byť do dvadsiatich pokusov úspešný. Ostatne, po dlhšom 

uvažovaní, Radoslava, budem po V{s pr{ve ja, jeden zo všetkých, všetko potrebné 

vyčíslovať. A ja, on aj vy s Norbertom, ale predovšetkým ty, Zdeno, m{me, mali sme 

aj budeme mať čas do dvan{stej. A našťastie si sa, Peter, ako jeden z m{la, pr{ve ty, s 

nami spojil v procese krúžkovania, podčiarkovania a vyškrt{vania všetkého včas 

rozdeleného. Ibaže to vravím ja, Samuel, za n{s všetkých už dvadsiaty raz. Okrem 

toho ja som za neho už päť rokov Veľké veci robil. A ja s{m to budem zaškrt{vať do 

tabuľky až do osemn{stej, že? To posledné si budem brať osobne za meno na 

zodpovednosť! 

 

Riešením je zmysluplné slovo. Posledné písmeno je jedno z písmen D, H, K, V, Z. 

 

3.2 náso 

 

My deviati to už nevieme, Ondrej, Jana, vy alebo aspoň ty, Ester, pomôžte 

n{m. Hanka vraví „ja som si už od štrn{stej hlavu l{mala, ale doma nad tým ešte 

budem premýšľať spolu s Erikom“. Slavomír, buď ty a on, alebo my sme tí, ktorí to 

ani na devätn{sty kr{t ešte nevzdali. Lenže okrem n{s aj on, Oliver, vie, že ty, 

pardon, že Vy potrebujete byť do dvadsiatich pokusov úspešný. Ostatne, po dlhšom 

uvažovaní, Radoslava, budem po V{s pr{ve ja, jeden zo všetkých, všetko potrebné 

vyčíslovať. A ja, on aj vy s Norbertom, ale predovšetkým ty, Zdeno, m{me, mali sme 

aj budeme mať čas do dvan{stej. A našťastie si sa, Peter, ako jeden z m{la, pr{ve ty, s 

nami spojil v procese krúžkovania, podčiarkovania a vyškrt{vania všetkého včas 

rozdeleného. Ibaže to vravím ja, Samuel, za n{s všetkých už dvadsiaty raz. Okrem 

toho ja som za neho už päť rokov Veľké veci robil. A ja s{m to budem zaškrt{vať do 

tabuľky až do osemn{stej, že? To posledné si budem brať osobne za meno na 

zodpovednosť! 

 

Riešením je zmysluplné slovo. Posledné písmeno je jedno z písmen A, C, G, J, M, O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 bná š 

 

My deviati to už nevieme, Ondrej, Jana, vy alebo aspoň ty, Ester, pomôžte 

n{m. Hanka vraví „ja som si už od štrn{stej hlavu l{mala, ale doma nad tým ešte 

budem premýšľať spolu s Erikom“. Slavomír, buď ty a on, alebo my sme tí, ktorí to 

ani na devätn{sty kr{t ešte nevzdali. Lenže okrem n{s aj on, Oliver, vie, že ty, 

pardon, že Vy potrebujete byť do dvadsiatich pokusov úspešný. Ostatne, po dlhšom 

uvažovaní, Radoslava, budem po V{s pr{ve ja, jeden zo všetkých, všetko potrebné 

vyčíslovať. A ja, on aj vy s Norbertom, ale predovšetkým ty, Zdeno, m{me, mali sme 

aj budeme mať čas do dvan{stej. A našťastie si sa, Peter, ako jeden z m{la, pr{ve ty, s 

nami spojil v procese krúžkovania, podčiarkovania a vyškrt{vania všetkého včas 

rozdeleného. Ibaže to vravím ja, Samuel, za n{s všetkých už dvadsiaty raz. Okrem 

toho ja som za neho už päť rokov Veľké veci robil. A ja s{m to budem zaškrt{vať do 

tabuľky až do osemn{stej, že? To posledné si budem brať osobne za meno na 

zodpovednosť! 

 

Riešením je zmysluplné slovo. Posledné písmeno je jedno z písmen B, F, I, L, R, T. 

 

3.4 ifra 

 

My deviati to už nevieme, Ondrej, Jana, vy alebo aspoň ty, Ester, pomôžte 

n{m. Hanka vraví „ja som si už od štrn{stej hlavu l{mala, ale doma nad tým ešte 

budem premýšľať spolu s Erikom“. Slavomír, buď ty a on, alebo my sme tí, ktorí to 

ani na devätn{sty kr{t ešte nevzdali. Lenže okrem n{s aj on, Oliver, vie, že ty, 

pardon, že Vy potrebujete byť do dvadsiatich pokusov úspešný. Ostatne, po dlhšom 

uvažovaní, Radoslava, budem po V{s pr{ve ja, jeden zo všetkých, všetko potrebné 

vyčíslovať. A ja, on aj vy s Norbertom, ale predovšetkým ty, Zdeno, m{me, mali sme 

aj budeme mať čas do dvan{stej. A našťastie si sa, Peter, ako jeden z m{la, pr{ve ty, s 

nami spojil v procese krúžkovania, podčiarkovania a vyškrt{vania všetkého včas 

rozdeleného. Ibaže to vravím ja, Samuel, za n{s všetkých už dvadsiaty raz. Okrem 

toho ja som za neho už päť rokov Veľké veci robil. A ja s{m to budem zaškrt{vať do 

tabuľky až do osemn{stej, že? To posledné si budem brať osobne za meno na 

zodpovednosť! 

 

Riešením je zmysluplné slovo. Posledné písmeno je jedno z písmen E, N, P, S, U, Y. 

 
 


