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STŘÍDAVÁ DOKRESLOVKA
Mauriac: „Ve stáří pochopíme, že … (dokončení v tajence)“.
Třetí díl tajenky (4, 4, 4,) je skrytý, nutno jej vypsat a vyznačit v obrazci.
VODOROVNĚ: A. Textilní látka; zemědělské práce; v loterii výhra na dvě čísla; domácky
Stanislav. – B. Značka zubní pasty; pozvolné pronikání povrchové vody do půdy; francouzský
jezdec automobilových soutěží; bezvýznamně. – C. První díl tajenky. – D. Dámský klobouk;
název sovětského fotografického objektivu; město (z norštiny); obchodní příručí. – E.
Mongolský rolník; patřící žahavému hmyzu (slovensky); konec; sídlo v Konžské
demokratické republice. – F. Ušní léky; nejrychlejší muž planety; pryž; buddhistický kněz;
křovácký hudební nástroj; nerozumně mluvit (ze slovenštiny). – G. Autor Mrtvých duší;
malířské potřeby; polní práce; melanž; ticho; jeřabinové cukry. – H. Vřesoviště (v dánských
zeměpisných názvech); tropická rostlina; Ovidiovo rodné jméno; volná hodina v rozvrhu
(slangově). – I. Kanaánská bohyně ; vtékání; srbské vědro; filipínské sídlo. – J. Druhý díl
tajenky. – K. Začátečník; Gogolův pseudonym; obývání (zastarale); slovenské historické
území. – L. Citoslovce rachocení; součásti oblečení; nájemné auto; silný provaz.
SVISLE: 1. Otevřené účty; havíř (z němčiny). – 2. Předložka; horská soustava vzniklá
orogenezí; domácky Eliška. – 3. Společenstvo hmyzu; druh elektrody; dehet. – 4. Římskými
číslicemi 555; starořecká krajina; vyhnanství (z hebrejštiny); rvačka (nářečně). – 5. Smutek
(knižně); cestovní doklad českého spisovatele (slovensky). – 6. Starší značka gramodesek;
spojení; trupy. – 7. Nám patřící; jméno herce Bareše; opuchlina. – 8. Slovensky „jací“;
revmatismus (nářečně); značka žvýkaček; SPZ vozidel okresu Prostějov. – 9. Bažinný
vápenec; uzenina; šichta; německy „červený“. – 10. Nápoj z vylisovaného ovoce; hmota;
klenutá místnost (zastarale). – 11. Písmeno řecké abecedy; Evropské společenství uhlí a oceli
(německá zkratka); polodrahokam. – 12. Jídlo Evropana; nabývati lidového rázu. – 13.
Telefonická zpráva; kopcovitý terén s chudou kamenitou půdou (nářečně); hlupák; sedlina. –
14. Německy „skutek“; nádoba ze slámy; číslovka základní. – 15. Arabské mužské jméno;
matka (familiárně); štvanice. – 16. Školní předmět; velmi těžký kov.
Pomůcka: EGKS; hede; Ošue; Tair.

