12. STRANA
Tatiana − z lat. Tatianus − patriaci do
rím. rodu Tatiovcov
Erik − nem. meno (zo staronem. éra
+ richi) − ctihodný vládca
Erika − enský variant mena Erik
Blaej − z gréc. Blasios, asi − brb¾avý,
nezrozumite¾ne hovoriaci
Veronika − z gréc. Bereniké −
prinášajúca víazstvo
Agáta − z gréc. agathós − dobrý,
láskavý
Dorota − z gréc. Dórotheos − dar boí
Vanda − po¾. meno (Wanda), nejas−
né, azda z dom. podoby mena
Wendel
Zoja − rus. podoba mena Zoé, Zoa
Zdenko − z ees. dom. podôb mien
Zdeslav, Zdislav
Gabriela − muské meno Gabriel je z
hebr. gabri él mu boí alebo silný
je boh, meno Gabriela je enský
variant
Dezider − z lat. desiderium − túba,
iados, teda vyiadaný alebo iada−
júci
Perla − nové meno, sloven. variant
mena Margaréta, Margita
Arpád − z maï. Árpád (árpa −
jaèmeò)
Valentín − z lat. Valentinus (valens −
silný, zdrávý)
Pravosalv − novšie meno s pôv. výz−
namom − oslavujúci právo, pravdu,
slávny pravdou
Ida − nem. meno (zo starosever−
ského íd − ein alebo zo stnem. itis −
ena)
Liana − z pomenovania tropickej
rastliny (liána) alebo pôv. dom.
podoba mena Juliána
Miloslava − slovan. meno s pôv. výz−
namom − milý, slávny milosou
alebo milujúci slávu
Jaromír − slovan. meno s pôv. výz−
namom − jarý, bujarý, slávny silou
Vlasta − pôv. ees. meno zo slovan.
základu vlas vyuitého vo viacerých
zloených menách
Lívia − z mena rím. rodu Livius (asi
z lat. lividus − modrastý, olovovej
farby)
Eleonóra − špan. Meno, asi z arab.
Ellinor − boh je moje svetlo
Etela − angl. podoba mena Adela
Roman − z lat. Romanus − Riman,
rímsky (obean)
Romana − enský variant mena
Roman
Matej − z hebr. Mattijah − dar boha
Jehovu
Frederik − pôv. román. podoba
mena Fridrich, staršia aj Friderik
Frederika − enský variant mena
Frederik
Viktor − z lat. victor − víaz, victoria −
víazstvo
Alexander − z gréc. Alexandros −
obranca muov
Zlatica − pôv. junoslovan. meno z
príd. mena zlatý
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Doplòovaèka

Cestuje autobusom mníška s
rukou v sadre. Spolucestujúca
sa jej spytuje:
"Sestra,
ako sa vám to stalo?"
“Najašie sa uskutoèòujú tie dobré skutky,
Tajnièka z januárového
"Ale,
šmykla
som sa vo vani..."
èísla:
“...ako
rozosiate
ktoré môe....(dokonèenie výroku Jána
semienka.”
Deo
s
Gejzom
si ten rozhovor
Grešáka je v tajnièke)”
vypoèuli a Deo sa spytuje
Výhercovia:
1.
Gejzu:
Silvia Vicianová
"Poèuj Gejza, a èo je to vaòa?"
Adelka Tóthová
2.
"Ty dilino, èo ja viem? Ja
Peo Kellerik
niesom katolík..."
3.
Štefan Tomoviè
•••
Pavla Hegedušová
4.
"Fero, u sa tvoja ena zlepšila
v riadení auta?"
5.
"Samozrejme, jazdí ako blesk!"
"To je taká dobrá?"
6.
"Ani nie ale minule vrazila do
7.
osamelého stromu."
•••
8.
Druhá svetová vojna:
"Ivan Ivanoviè, Nemci!"
9.
"Hád granát Miša!"
10.
"Hádem Ivan Ivanoviè, chytajte!"
•••
11.
Chlapík cestuje do vlaku a stále napodobòuje komára.
Spolucestujúci sa pýta:
12.
"Preèo stále bzuèíte ako komár?"
13.
"Ale, cestujem do Komárna a bojím sa e zabudnem
vystúpi..."
14.
"Okamite prestaòte, lebo zaènem aj ja!"
"A kam cestujete vy?"
15.
"Do Serede!"
16.
•••
Policajt
zastaví
vodièku,
ktorá prekroèila maximálnu
17.
povolenú rýchlos a prísne sa jej pýta:
"Nevideli ste znaèku s maximálnou povolenou
18.
rýchlosou?"
19.
Vodièka sa skloní pod sedadlo a vytiahne bielu palicu a
vraví:
20.
"Ja som slepá."
Policajt zasalutuje a hovorí:
21.
"Tak prepáète, pokraèujte v jazde!"
22.
•••
Obvodný
lekár
hovorí pacientovi:
23.
"Na budúci týdeò vás vyšetrí doktor Novák.
24.
"A môem sa opýta kto je to?"
"Jasné, je to náš patológ..."
25.
•••
“Èo
je
s Deom, dlho som ho
1. Panovník, vládca
pre motory
nevidel.”
2. Koralový ostrov
14. Odolnos, Nedotknute¾nos
3. Domáci odev
15. Tropické zviera z hrbom/hrbmi
“Otvoril si obchod.”
4. Pokrm podávaný po hlavnom jedle
16. Zelenina podobná brokolici
“Naozaj? A s èím?”
5.
17. Stav psychycej pohody
6. Prieh¾adný modrý drahokam
18. Povrchová úprava výrobku
”So eleznou tyèou.”
7. ltý jarný kvet
19. Snený èlovek
•••
8. Slovo súhlasu
20. Cenný predmet, šperk
9. Spomienkvý predmet
21. Kovový prvok so znaèkou Os
Ideálne enské miery:
10. Neidentifikovate¾ný predmet na oblohe,
22. Èlovek, ktorý je ¾udské mäso
90,60,40
23. Sopka
lietajúci tanier
90−rokov
11. Zmena za úèelom zlepšenia stavu
24. Krycia farba s vysokým leskom
12. Spevohra v ktorej úèinkujú herci
25. Indiánsky èln
60−miliónov
13. Kvapalná zmes uh¾ovodíkov, pohonná látka
40−stupòové teploty
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