
rákosie

Lívia      

(dom.)

farba     

na vají ka

vzorec    

sulfidu 

selénatého

plakala    

(bás.)

skúpo     

dlhá      

chví a

 
  
u  

pil

ažné   

zviera     

muškáto-  

vý kvet

as   

ni ky

menšia    

obec

výzva     

zomieralo  

zna ka  

lantánu    

žské   

rímske    

íslo 1101 

vykresá-   

vajú

Krišpín    
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vy ste ale ne
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.
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1,49 €pre fajnšmekrov

1/20191. ročník

Novinka! 98 kvalitných krížoviek

Krížovky
98
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va
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ek

Lúštite, zabávajte sa a hrajte o fi nančné výhry!

Bavíme sa, učíme sa...

Od autorov časopisu Krížovky s úsmevom!

vtipy
citáty
zaujímavosti

vychádza 
2x ročne

Krížovky na vytlačenie 
Milí fanúšikovia krížoviek, opäť mnohí z vás ostávate uzavretí doma.     
A aby vám nechýbala pravidelná porcia krížoviek, tak sme sa rozhodli, 
že vám rovnako ako na jar, nejaké krížovky poskytneme v elektronickej 
podobe. Ide o staršie vydanie časopisu Krížovky pre fajnšmekrov. Stačí si 
ich vytlačiť.

Príjemné lúštenie. 



Rozširovanie alebo úpravy dokumentu a jeho častí na komerčné účely je zakázané 
bez prechádzajúceho písomného súhlasu vydavateľstva Scalper Media, s.r.o. 

Krížovka č. 1  

úderom   
vrátila

1. as     
tajni ky

šúcha,  
drhne

povaha,    
charakter

osopovala  
sa na nie-  

koho

prázdno,   
zbyto ne

oktrojova-  
nie zákona 

(zastar.)

kon í      
robotu     
O ga      

(dom.)
Pomôcky: 

arak,      
oktroj,     
petit

lieh      
(hovor.)

prejavujete 
ve kú úctu

olizol      
ties ava

pošku u-   
jeme      

(expr.)

rozpo tové 
opatrenie  
stával sa   
lilavým

zjedlo

po ova ka  
stupe      
ve kosti  
písma

Irena    
(dom.)

alkoho-    
lický nápoj  

2. as     
tajni ky

odkvapová 
rúra    

(hovor.)

Delfína    
(dom.)     
patriaci    

mne

uš achtilá  
ázijská 
pálenka

ženské    
meno

navíjala    
ilúzia,     
vidina

zna ka    
telúru

soliváre    
skratka    
štátu   

Maryland
úsmevom  
prejavíte 
príjemné 

pocity

usa  sa! ! lesklý     
náter

Na otvorenom mori napadli 
nepriate ské plavidlá bojovú lo .
Po jej torpédovaní sa lo  za ne 
potápa  a jeden námorník na palube 
kri í:
- Potápame sa! Ako aleko je zem?
Druhý námorník mu odpovedá:
- Asi jeden kilometer.
- V aka bohu!... A ktorým smerom?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovky pre fajnšmekrov
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postupne   

všetko     
opral

3. as     
tajni ky

vzorec     
fosfidu     
chrómu

kockovaná 
vzorka     

na látke

sadlo, tuk 
(farm.)

polodra-   
hokam

babrák   
(pejor.) mrháte

Pomôcky: 
štruk, sin-  
ter, bard,   
karneol

1. as     
tajni ky

asto      
tvori

krádežami  
pripravu-   
jem o ma-  

jetok

skratka 
eskej    

televízie

postupne   
rozpredá

okresný    
výbor      

cesta, po   
latinsky

skratka  
receptu

ozdobilo   
pierkom    

farebnos   
(kniž.)

skratka    
štátu     

Arkansas

usadená   
hornina    
kto koná  
noviciát

cudzie  
mužské    
meno

cloní      
brloh      

zvierat

Pomôcky: 
jadeit, gra- 
ben, sam-  
bo, Ninos

klopkaj    
atmosféra

myká    
(expr.)     
asýrsky    

krá

ažko,    
ob ažne   
(expr.)

zna ka    
pre abvolt  
snímacie   
prístroje

uvádzali   
do vírivého 

pohybu

Slov. liga   
v Amerike  

brázda    
(geol.)

zna ka   
zinku

cinknú     
gibon  

bieloruký

daroval
nezdraví   

struk,      
po esky

ve ké    
vtá ie     
pero

nafúkol

od al,  
odsekol

druh      
zápasenia  

zn.kilo-    
voltampéra 

tkanina    
s vypuklý-  
mi pásikmi

pevec  
(kniž.)     
zna ka    
irídia

skratka    
infarktu  

myokardu

2. as     
tajni ky

zna ka   
európia

odroda    
chalce-    
dónu

Konfucius:   Lepšie je zapáli ...

Krížovka č. 2
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Krížovka č. 3

prútený    
plot

haluci-     
nácia      
(kniž.)

Pomôcky: 
etol,      

ploter

kresliace   
zariadenie  
k po íta u

druh jedla semitský   
boh

hlboký  
mužský    

hlas

trhám     
(kniž.) úzkostlivo kníšu

skr. pre    
Letecké    

opravovne  
priekopník

rýchlo     
prejdem   
(expr.)

javilo sa   
lilavým

skratka    
odborové-  
ho zväzu

asto      
sedím     

nepochodil 
(hovor.)   

vrchné     
oble enie

navíja     
zalomená

kutím      
zhotovil

dávali     
do súladu

pohonná   
zmes pre   
výbušné   
motory

názov,     
nadpis     

polož hore

Tajni ka

skratka    
Slovenské- 
ho zväzu   
sánkarov

mýlka     
základná   

íslovka   

pokolenie  
po ova ka

vypálil,   
vystrelil

rímske     
íslo 6     

skr. štátu   
Virgínia

opravil     
na nové

pripravo-   
vali siláž

Vedeli ste, že jediná as  udského tela, ktorá nemá prívod krvi, je... (tajni ka) ? Kyslík, 
ktorý je dôležitý pre jej fungovanie, získava z okolitého vzduchu.

Viac informácií o časopise Krížovky pre fajnšmekrov nájdete na www.scalpermedia.sk 
alebo www.facebook.com/krizovkyprefajnsmekrov
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Krížovka č. 4

prudko   
siahol  
(expr.)

týkajúca   
sa rumu

skratka   
okultného  
krvácania

skratka    
západo-   
severo-    
západu

Tajni ka
kopaním   
skypril     
pôdu

bobu ovité  
plody     
vini a

plecniak   
(hovor.)

obyvate    
Jávy

klasický    
spisovate

dostáva    
lilavú      
farbu

Olympia   
(dom.)

zna ka   
amerícia

zjoj alo    
hrebe om 
si rovnala  

vlasy

odbo uj

vstrelil     
(expr.)     
mrzelo     
(expr.)

obvešia-   
vala

maznala   
sa

ma arské  
mužské    
meno

Pomôcky: 
all, kin,    
Antal

pitím      
uber

skratka    
pre arkus  
morský    
živo ích

lúka       
(kniž.)     
bolesti     

v krížoch

klepaním  
odstránia

ín. hud.   
nástroj     
celý, po    
anglicky

predierali   
sa

ozn. liet.   
Etiópie    
okrem    
iného

zápasilo   
(hovor.)

len liatím      
odobral

Suseda sa pýta susedy:
- A o je s vaším manželom? Už dávno 
som ho nevidela!
- Ale, chudák, je v nemocnici.
- Nehovorte! A o mu chýba?
- Povedal, že...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

SÚŤAŽ - Vylúštite aspoň tri z desiatich súťažných krížoviek, riešenie spolu s vystrihnutým 
kupónom zašlite na adresu redakcie: Scalper Media, s.r.o., Lichnerova 41, 90301 Senec 
a hrajte o fi nančné výhry: 1 x 50 EUR, 1 x 20 EUR, 5 x 10 EUR. 
Alebo zašlite riešenie na email: krizovkyprefajnsmekrov@gmail.com 
a hrajte o fi nančnú výhru 20 EUR. Riešenia môžete zasielať do 10.7. 2019. 
Mená výhercov zverejníme na našej webovej stránke www.scalpermedia.sk a následne v časopise 
Krížovky pre fajnšmekrov 2/2019. 
Zaslaním riešenia súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Scalper Media, s.r.o. 
na účely realizácie a vyhodnotenia súťaže.

KUPÓN KPF 1/2019
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Krížovka č. 5

krá ovi
metla      

na vymeta- 
nie pece

pestro-    
farebný    
papagáj

bylina     
s drobný-  
mi žltými   
kvetmi

tam 3. as     
tajni ky

seknutím   
na alo

Adam     
(dom.)

pri glganí   
vydám     
lo kavý    

zvuk

vy inená   
use       

grécka     
bohy a

volala     
na poplach

dobiedza
znížený    

tón E      
lomozím

obchodní   
zástupco-  

via

pohne     
tarifa,     

po esky

zna ka    
mangánu

rímske   
íslo 150   

vyjadroval  
v aku

finta       
výstuž     

palubných  
otvorov

1. as     
tajni ky

ostal sám  
zákos

haluci-     
nácia      
(kniž.)

africký     
tík        

internetová 
diskusia

Pomôcky: 
politan,    

sil, iroko, 
devoto

spájalo,   
zlu ovalo 

(odb.)

kachli ky   
2. as     
tajni ky

oto  sa

anóda,    
po esky

Fedor     
(dom.)     
Oldrich 
(dom.)

pobožne   
(hud.)

borid    
mangánu  

posyp     
múkou

ohmat    
(hovor.)

skr. pre    
long play   
oh om    
pora

skratka  
erytrocytu  

zem,      
zemina

ažné     
zviera

uvo ní    
zapchaté   

Slov. kom.  
architektov

ke

pomôc    
(hovor.)    
zna ka    
titánu

prchavá    
(bás.)

hrôza,   
zdesenie   

opojenie   
mysle kalich

Henrik Ibsen:  Je ti odpustené,...
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Krížovka č. 6

              okované   
vedro

1. as     
tajni ky

zmrza ia 
(expr.)

Jozef     
(dom.) zakalil

Pomôcky: 
perila,     
kaurit,     

rial

oblizni ta
skratka    

minulého   
roka

2. as     
tajni ky uniforma

sušienka mužské    
meno

inak

pomaly   
(hud.)     

obyvate    
Dácie

ladením    
upravím

E V      
Rož avy   
zhotovte

silážo-     
vanie      

okrasná    
rastlina

zenový 
budhizmus 

druh    
lepidla

pupenec

šikmo,  
bokom     
hlien,      

po esky

mužské    
meno

dusíš      
E V     

Popradu

matka     
Romula    
a Rema

vä šia 
plutvi ka   

oslovovalo 
zám. oni

zna ka   
india

operovaný  
lovek     
objal

cudzie  
mužské    
meno

ple ové    
mlieko     

švík

ibiš     
(zastar.)

E V      
Trnavy    
platidlo    
v Iráne

4. as     
tajni ky

zna ka    
automo-   

bilov

365 dní

hnedožltá  
farba      

3. as     
tajni ky    

Emanuel 
(dom.)     
Elemír     
(dom.)

stáva sa   
rapavým

fosfid      
uránu     

štvor ek   
(typ.)

vôkol      
(bás.)

zosilnené  
ale

kruh

delil       
a písal ako 

zlomok    
(mat.)

Vedeli ste, že... (tajni ka) ? Je to spôsobené hormónom s názvom 
testosterón, ktorého produkcia je v mužskom tele výrazne vyššia.
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Krížovka č. 7

zna ka    
kilopond-   
sekundy

tvrdý 
neplnený   

cukrík
obtrela trikot lákal    

(hovor.)
osikový 
porast

stávalo sa  
krotkým

zatras     
vymeralo   
a vybralo   

clo
Pomôcky: 

Iola, lot,    
kadrila,    

ajaja

kemping   
(hovor.)

drobno,    
štíhlo

3. as     
tajni ky    
2. as     
tajni ky

rohy

nástroj na  
sekanie    

dcéra krá-  
a Euryta

odborníci   
v etike

papagájo-  
vitý vták   

predložka  
so 7. pád.

odohrá-    
valo sa,    
dialo sa    
(expr.)

zna ka    
pre inch    
ovísal, 
klesal

postupne   
ušilo viac   

vecí

Olympia   
(dom.)     

postavil sa

Pomôcky: 
roks,      

lár, lori,    
ylem

hrabnutím  
zhrnul

Alena  
(dom.)     
ženské    
meno

E V      
Sniny     

usmieva   
sa

4. as     
tajni ky

štvorylka   
(zastar.)

preto
stisnutie   
zaves     

(hovor.)

drama-    
tické     

literárne   
útvary

omastok   
bahniako-  
vitý vták

staro-     
egyptský   
boh slnka

mužské    
meno     

praplazma

1. as     
tajni ky

rím. domá- 
ci bôžik    
morský    

h bkomer

stával sa   
belasým

bu  živý   
rímske    
íslo 51

maz avá  
kvapalina osá al

cudzo-     
krajné     

úžitkové   
zviera

vodca     
Hunov

Rozrušený chlap príde do ordinácie 
psychiatra a hovorí:
- Viete, ja som prišiel kvôli manželke. 
Vsugerovala si, že jej chce niekto 
ukradnú  zo skrine šaty.
- A ste si tým istý?
- Samozrejme! Dokonca si najala 
chlapa,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovka č. 8

              

dlhý      
vrchný     
kabát      

(zastar.)

1. as     
tajni ky

skratka 
koruny   

eskej

nie ím   
pružným   

tlmil       
nárazy

Pomôcky: 
Teobald,   
pool, perl,  

imid

pla om    
prejav     

žia

spolo ný   
fond

citoslovce 
nezáujmu

ro né    
obdobie

2. as     
tajni ky

ahké    
motorové  
vozidlo

alpský     
škriatok

omamu-   
jem

americký   
spisovate   
a básnik

bláznivo   
(hovor.)    
pozbav

nepozoro-  
vane ušlo  
(hovor.)

citoslovce  
úderu     
dieliky

mužské    
meno

podra ova- 
cia spojka  

umiera

bahno  
(expr.)     

z bo nej   
strany

sekundár-  
ny amid    
vydaté     
ženy

výzor,    
vzh ad

stupe      
ve kosti   
písma     
silné

ktorý      
sa dá      

otvára

jednotka   
zn. B

farbivo    
(zried.)    
peciar

skratka    
obrneného 
transpor-   

téra

ná rt      
h adal     

vysvetlenie

týkajúce   
sa kúr

okresný    
výbor      
Adela     
(dom.)

umiestni   
pri ne-     

dostatku   
miesta

cit. po-     
chopenia   

dravé     
vtáky

elektrický  
spína      

pravosláv-  
ny k az

vô a      
(kniž.)     

postranná  
as  tela

pešo,      
pešky

as       
tváre      

zna ka    
holmia

ošmekol   
(hovor.)

E V  
Lu enca   

polro né  
rozhrania

citoslovce  
prekva-    
penia

Jean Paul Sartre:   Kritickos  môže by  nepohodlná, ale nikto nehovorí, že...
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Krížovka č. 9

1. as     
tajni ky

hoci,      
po esky

skratka    
štátu 

Kentucky

po arenie  
poh adom

opatrná,   
obozretná

majetok    
(kniž.)

zelenkastý 
ílový      

nerast

3. as     
tajni ky

ve a kúpi   
trením   
vtla ím    

skr. Geo-   
logickej    
spolo -    

nosti

vo ve er-   
nom ase

rímske     
íslo 51    

citoslovce  
bzukotu

zna ka    
túlia

nepobav   
ve ké žaby

vlh i      
rosou

diplomat.   
zástupca   

druh    
farbiva

Izidor     
(dom.)

Rozália    
(dom.)     
rímske   

íslo 1006

nesmierne

symetrála  
vy ahujete  

me        
z pošvy

mekotavá

skr. trinit-   
rotoluénu  
nadávajú   

(kniž.)

Pomôcky: 
ani,    

tonalit

písomná   
skúška   
(hovor.)

druh      
kuku ky   
2. as     
tajni ky

biblické   
muž.meno  

hlbinná    
vyvrelina

hodvábna  
tkanina

tu ný      
hamovalo

mastné    
horniny

nahá a    
(zastar.)   
tak, teda

Irena    
(dom.)

4. as     
tajni ky

existuješ

vnútil, 
natisol     

vojenská   
jednotka

opacha
Erika  

(dom.)     
obidve

rozmno-   
žovalo

univerzitná 
knižnica   

sulfid    
uránatý

roh
opera     

Bed icha   
Smetanu

Anastázia  
(dom.)

tesaním    
opracova

Vedeli ste, že je... 
(tajni ka) ?         

Súťažná krížovka
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Krížovka č. 10

Pomôcky: 
Abia,      

mulero,    
Aram

odlamo-   
valo

1. as     
tajni ky

stoli ný   
úradník    
(hist.)

stretnutie   
(bás.)

osobné    
zámeno obruba

bol    
ohromený

stivo    
(zried.)

štvor ek   
(typ.)

prvok      
zn. Ni

4. as     
tajni ky

terénne    
automo-   
bilové   

preteky

izraelský   
kme

študentská  
stravov a  

dáva      
do rámu

kvantový 
generátor

cit. zvuku  
ma ky     

vydávalo   
šum       

motaním   
dookola  
navinieš

skratka  
kapitána   
kame-     

olom

ve ká sova

vodca     
tropeirov   
gurt a     

(hovor.)

zna ka   
hliníka

tenká gu-  
mená fólia  

súkalo   
(text.)

prešujem

skr. pre    
vlastnou   

rukou     
muž.meno

odrel

Adam    
(dom.)     
búral,     
rúcal

Pomôcky: 
Aser,      

debitor,    
em

posúval

zna ka    
astátu     

2. as     
tajni ky

prikrývka   
na stôl     
klenot,    
skvost

ohradený  
priestor    
pre ovce   
s kolibou

okrem     
iného     

syn krá a   
Jeroboama

šikmá
cudzie  

mužské    
meno

strýko     
(hovor.)

stúpenky a 
parsizmu   

pán       
(zo špan.)

tu máš

dlžník     
(ekon.)    
vodná     

elektráre

vznikli

chrobák    
s bodkami  
na krov-   

kách

3. as     
tajni ky

Po as manželskej hádky, žena zrazu 
vyhlási:
- Dobre! Ja som vždy pripravená            
na kompromisy.
- Dobre! Skús!
- Tak ty pripustíš,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovka č. 11

odborník   
v heraldi-   

ke
opilujú zan ka    

platiny koval syn krá a   
Telamóna

3. as     
tajni ky omasta

priestor    
mimo    
ihriska

1. as     
tajni ky

skackavo  
vysoký    
kaktus

prejavím   
súhlas     
s vô ou   
niekoho

uzná      
(zried.)

slovanská  
bohy a    
otravné   

látky

trepalo 
(expr.)

sulfid     
kremnatý   
rezaním  

odstrá me
Pomôcky: 

cereus,    
Ajas, alit,   
Režo, unit

drobilo,   
mrvilo     

prekypoval

zna ka 
astátu     

ubovo ná  
(mat.)

štiepny 
minerál

Rudolf     
(dom.)     
zložka     
ocele

obyvatelia  
Ruska

psovitá    
šelma     
Daniel     
(dom.)

skratka    
študent-   
ského     

domova

avšak     
(zastar.)   
zaparilo

Angela    
(dom.)

zvýšený   
tón A

vojsko     
tvar prí-    
davného   

mena

uchopenie

chránené 
nálezisko  

rie ny     
kôrovec

Pomôcky: 
fenek,     
elatív,     
ferit

citoslovce  
zvuku     
úderu     

na bubon

kremi itan  
trojvá-     
penatý     

uniknutie

reho a     
zlostník   
(expr.)

rúcaš,     
boríš

iasto ky  
uhlíka     

skratka    
pre telefón

jednotka   
penicilínu  

(farm.)

vrážal     
(expr.)     
E V      

Krupiny

2. as     
tajni ky

skratka    
tlaku      
krvi 

kutím    
pevne    
spojilo

asýrsky    
boh mesta  

Eridu

Michael Arlen:  Je zaujímavé, akí sú...
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Krížovky pre fajnšmekrov
vydal      

pukavý    
zvuk    

prstami

1. as     
tajni ky

zna ka    
pre peck lepidlo dravý vták

vydalo   
pukavý    

zvuk      
(expr.)

mužské    
meno pilot Orav an zasiahlo   

strelou

skratka    
apendek-  

tómie

usmialo sa 
(expr.)

zna ka    
kremíka

dajte      
splnomoc-  

nenie     
diabli

citoslovce  
zvuku   
ka ice

mužské    
meno     

nárazom   
umiestni

dravec     
blízky     

medve ovi

tamten
kri ím 
(expr.)     

nepopásaj

sústava 
navigácie

2. as     
tajni ky   
mláka,     
barina

Pomôcky: 
rozoliš,    

AE, loran

vystriek-   
nutie      
aptavo

rímske    
íslo 104   
ur ená    
medza

strihal 
(expr.)

zn. pre    
lambert    
privrzol,    
zacvikol

vlastní
oblizol     

vedecky   
skúmal

skratka    
ambulan-  

cie

súhrn     
(kniž.)     

milovník   
vína

zažije,    
prežije

neroz-     
vážne     

hovoríš    
(expr.)

prežívaj

3. as     
tajni ky    

psík    
(hypok.)

kto ladí  
hudobné   
nástroje

vráža,     
naráža    

ha        
(kniž.)

zdravotne  
upravuj

ve mi      
sa zlosti   
Letecké 

opravovne

pchalo sa

skratka    
obvodného 

úradu

hustý    
sladký   
likér       

(zastar.)

Telo loveka prestane rás  približne vo veku 21 
rokov. Ale vedeli ste, že... (tajni ka) ?

Krížovka č. 12
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Krížovka č. 13

skratka    
apendek-  

tómie

citoslovce  
bzukotu

pastier     
dobytka    

v Mongol-  
sku

morský    
kôrovec

3. as     
tajni ky povetro

trafika 
(zastar.)   
vyladí

druh  
narkotika

Emanuel   
(dom.)

nezareve   
dožuvalo

ledaže
spar      

Alena     
(dom.)

1. as     
tajni ky

tropická   
rastlina    
orabujú

prestalo    
ža

nasával    
klepaním   
odstránia

Pomôcky: 
abalda,    

taro, ipon,  
AE, arat

svet       
(kniž.)

poskytlo   
údaje     

podozrivá  
(kniž.)

rímske     
íslo 501   
kri ala     
(expr.)

týkajúci    
sa osla

skrýša     
symetrála

vzorec    
oxidu     

ruténatého

otá avá  
as  voza  
stalo sa    
nemým

jednotka   
zn. La

E V      
Banskej  
Štiavnice

obsieval   
oraním    
ubral

porážka    
v džude    
na plný    

bod

sála       
v apadane  

listnaté    
stromy

2. as     
tajni ky

úlomok   
(zried.)    
Kazimír    
(dom.)

Pomôcky: 
lepas,     
apada,    
oplen

figliar    
(hovor.)    
Samuel    
(dom.)

skr. ambu- 
lancie     
nálev,     

po esky

pohádzal   
dovedna

zna ka    
neónu     

skr. pre    
tohto roka

zariadenie  
ur ené na  
analýzu

malé      
množstvo

okrútenie   
(bás.)

Hovorí kamarát kamarátovi:
- Tak predstav si, šéf mi strhol odmeny 
za to, že som bol cez pracovnú dobu 
na hokeji.
- A ako sa to dozvedel?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovka č. 14

              
vyra      
z pre-     

vádzky

stará      
súbojová   

zbra

skratka    
olympijské- 
ho rekordu

vykastro-   
vaný býk

skratka    
Inžinier-    

skych sta-  
vieb

Jozef    
(dom.)

Pomôcky: 
katalpa,    
Eos, AE,   

yeti

dezinfiko-  
valo sírou

uctievajú   
(kniž.) francovka vavrín    

(bás.)

cudzie     
mužské    
meno

svalovina  
existovalo

3. as     
tajni ky

adovcový  
nános

silno      
rozrýpu    

predložka  
s 2. pád.

skratka    
apendek-  

tómie

soliváre    
snežný   

lovek

rypnutie

Olympia   
(dom.)     

sú 
posadení

zleniveli    
(zried.)

2. as     
tajni ky

Pomôcky: 
akarid,  
Akis, til

1. as     
tajni ky

grécka   
bohy a    

jednoklon-  
ný nerast

citoslovce 
varovania  

Michal     
(dom.)

ve mi      
zbijem     

(hovor.)

konštruk-   
cie na cho- 
vanie v iel  

štucha

obriadiš    
(hovor.)

citoslovce  
obdivu     

majetok    
štátu

zna ka    
bulhar-    
ských     

cigariet

dišpenzá-  
cia        

pletivá     
s okami

vlh i      
rosou

klieš ovec  
surovina   

na výrobu  
piva

syn   
lesného    

boha  
Fauna

asto orie  
celý, po    
anglicky

alelomorfa  
(gen.)

kore ová   
zelenina   
zn. piko-   
ampéra

vysoký 
listnatý    
strom

rímske    
íslo 51    

pripevni    
sedlo      

na chrbát  
ko a

dvojhláska

François de La Rochefoucauld:   Pravda nespôsobí na svete to ko...
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týkajúci    
sa sovy

citoslovce  
zvuku     
vrán

osobné    
zámeno

tenká,    
kratšia     

ni
lo ka

Pomôcky: 
kadal,     

potamon,  
luminál

plod      
obilnín

1. as     
tajni ky

liatím    
naplní

konzer-    
vovaná    
údením

skon i,    
zav š      

roztápa    

dodal     
vnútornú   
obsahovú  

h bku

týkajúca   
sa riadu

E V  
Tren ína   
pamätník   
(zried.)

prilepí

3. as     
tajni ky   
amazon-   
ská ryba

ohodnotí
sklápací   
cylinder    
drgnú

Pomôcky: 
klak, por-   
ta, fors,    

fiala

dobudo-   
valo

citoslovce  
povzdychu 

2. as     
tajni ky

zna ka    
pre sabin   
obruba,    
lemovka

4. as     
tajni ky

vnútorný   
bielok     

v semene  
rastlín

základná   
íslovka

pošliape   
básnik    
(kniž.)

skratka    
pre okrem  

iného

sladkovod- 
ný krab    

vstrelíme   
(expr.)

vytvoril

rímske     
íslo 1500  

tvrdý      
cukrík

ozdobná   
pokrývka   

stien

indický    
feudál     

záhradná  
rastlina

ženské    
meno

zá uba    
(kniž.)     

plápolal  
(bás.)

rozprávko- 
vá bytos

dodávkový 
automobil  

pohni

prira ova-  
cia spojka

nahlas,   
hlasito     
zna ka    
india

druh     
lie iva

skratka 
eskej   

republiky

ur ila    
hodnotu

štvor ek  
(typ.)

Vedeli ste, že ervená paprika obsahuje... (tajni ka) ? 
Navyše obsahuje vitamín A, ktorý podporuje zdravie o í.

Krížovka č. 15
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Krížovky pre fajnšmekrov
Pomôcky: 

Chiron,    
Ílos, aret,   

sidara

malý      
schod

1. as     
tajni ky

kypri      
pôdu      

pluhom
365 dní inam,      

inde

Svorad    
(dom.)

múdry     
kentaurus vylieva 2. as     

tajni ky

vzorec 
jodidu 

irídneho

upozorním 
pohybom   

ruky

stroj  
(hovor.)

predložka  
s 2. pá-    

dom

vápnik    
(chem.)    
dokon il

dedo      
(kniž.)

miera     
vysádzal

syn krá a   
Tróa

mužské    
meno     

Olympia   
(dom.)

pripravená 
pridaním   

kakaa

bu  živý   
stoka  
(kniž.)

Pomôcky: 
kloaka,    
Aladár,    
alma      

idol       
stal sa     

zatrpknu-  
tým

skr. štátu   
Kentucky   
vírusové  

ochorenie

zvu ia
indická   

tane nica  
vo akade   

záruka   
(práv.)

oxid       
nikelnatý   
Slavomír   
(dom.)

3. as     
tajni ky

Vladimír   
(dom.)

jemná,    
riedka     

bavlnená   
tkanina

vzorkova-  
ná tkanina  
patriaca    

tebe
skratka    

pre regu-   
la né      

miesto

tlesol      
zatýkací   
rozkaz     
(práv.)

kto upred-  
nost uje   

pravú ruku

Adela  
(dom.)     
súlad     
(kniž.)

odbo oval

jednotka   
dedi nosti  
ru ný gra-  
nát (skr.)

poskytujú-  
ca olej

doska
anglické   
mužské    
meno

Matka vy íta dcére:
- S tým mládencom si sa v era bozkávala, že?...
- Áno, - previnilo odpovedá dcéra                            
a dodáva, - vieš, zomrel mu dedo                           
a preto som ho chcela trocha poteši .
- No, ale pod a toho, o som...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 16
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citoslovce 
t osknutia

osobné    
zámeno

etruský    
boh neba poobliepaj

Pomôcky: 
Baal, ran-  
ker, rašel,  
Tin, reces

2. as     
tajni ky

premet    
vo vzdu-   

chu

zatriaslo  
(expr.)

1. as     
tajni ky

totoh a    
ervenožl-  
té farbivo

zna ka    
pre ab-    

siemens

spomalil

zosilnený  
súhlas     
chú ka,    
rozmar

lietadlo   
(hovor.)

nezavýjal  
symbo-    

lická     
hrobka

t askot

as       
rukavice   
pletiarsky  

stroj

pôdny typ  
(pedol.)

vzorec     
oxidu     

titánatého  
as  celku

chlap
kopaním  

nahroma   
pokova

nalievalo

hoci,      
po esky

trocha     
šuchol     
z asu     
na as

básnická  
ozdoba

základné   
imanie     
získa      

dojením

opatrne    
preskúmal  

(hovor.)

citoslovce  
rezignácie  

asto      
behá

Pomôcky: 
litotes,     

kenotaf,    
tuf

Blažej     
(dom.)

úlomkovi-  
tá hornina  
nezaplate-  

ný dlh

fenický    
boh       

mesto v    
Taliansku

chyta      
rukami

pokrm     
túžilo      
(bás.)

obruba
neza-     
halene     
lákaj

zdesenie sluchové  
orgány

zna ka 
aktínia

výskumom 
objavia    
zna ka 

molybdénu

3. as     
tajni ky

privlast-    
ova  si    
(kniž.)

Michael de Montaigne:   Musíš sa...

Krížovka č. 17
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              tvrdá   
stupnica

3. as     
tajni ky odlišnos

zna ka    
elektrón-   

voltu

hlboký   
mužský    

hlas

spodný    
stupe      

strednej    
jury

robi       
korektúru

lenivec,    
le och

Pomôcky: 
odekolon,  
SDL, álen

1. as     
tajni ky

vyrobená   
surová     
koža

kovaním   
zhotovilo

zna ka    
pre bušel   
mužské    
meno

slovesná   
predpona

podanie    
(šport.)    
lesklý   
náter

programo-  
vací jazyk  

pridal

neexistuje  
jes ,   

požíva

škriab

horské     
úbo ie,    
strá       
liezol

kolínska   
voda      

(zastar.)

2. as     
tajni ky

tesne      
zapnem

rímske     
íslo 650

zaiste     
(hovor.)    
erstvejší

skratka    
pre a iné

nezarypni  
zložka     

zemskej   
kôry

spôsobo-   
va  príjem- 

ný pocit

chránené  
nálezisko  
prevaril

onedlho

ve ký  
krajec     

4. as     
tajni ky

nedobre   
požije ako 

potravu

prudký     
vzdušný   

vír

pozývam   
(kniž.)     
puzdro

týkajúci    
sa kún

citoslovce  
údivu      

myslené   
priamky

vzorec     
oxidu      

titánatého

prejav     
známky    
života

plukovník  
(zastar.)   

druh      
hliny

padá po 
kvapkách  

(kniž.)

rímske     
íslo 3

udrel      
ažkým    

predme-   
tom

Leonard   
(dom.)

Vedeli ste, že srdcia žien... 
(tajni ka) ?

Krížovka č. 18

Súťažná krížovka
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dobové    
odevy

Desana   
(dom.)

písmeno   
gréckej  

abecedy

skratka    
klavíra

2. as     
tajni ky

skrotol 
(zried.)

všelikto    
naplno    
(hud.)

nosite     
smrti      

(expr.)

1. as     
tajni ky

nadmerný  
tlak       

indické    
božstvo

  

snívalo sa

zna ka   
kryptónu   

Staro-     
germán

bohoslu-   
žobná kni-  
ha pravo-  
slávnych

akým     
spôsobom  

druh      
cviku

stáva sa   
redším

kratší kus  
hrubého   
kme a     

nie mladá

tropická  
rastlina

usmievavo 
knihy      

s výkla-    
dom snov

Olympia 
(dom.)

podnet    
(kniž.)     

nedosta-   
ujúca

zna ka    
neónu

úsilie      
utíšia

3. as     
tajni ky

film       
Miloša     

Formana  

optická  
sústava 

(fyz.)

citoslovce  
nespokoj-  

nosti      
otravujme

osobitný   
výtla ok   

lánku

štvor ek   
(typ.)      

latinský    
pozdrav

Pomôcky: 
taro, ama-  
bile, mine-  
ja, Indra

udiera   
zobákom   
Sabína   
(dom.)

rapina  
(zried.)    
bedlil

sy í       
(expr.)

mužské    
meno     
obkrú

otec      
(hovor.)

viatím     
obalí      

zna ka 
kozmetiky

asto     
bijem

zna ka    
európia

úbezne   
(hud.)

skratka    
Matice 

slovenskej

Jano hovorí Jožovi:
- Ja ke  vypijem kávu, tak nemôžem 
spa .
- Naozaj?... A u m a je to práve 
naopak.
- Ty môžeš spa ?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 19
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              primát 1. as     
tajni ky

spolo ný   
dom reho - 
ných osôb

pracuje Jozef     
(dom.)

osobné    
zámeno

mužské    
meno

krájaním   
oddelia

otec     
(hypok.) malé okno 2. as     

tajni ky

položar-   
tovne

Pomôcky: 
cerkev,    

melazma,  
Arabi

novoro-    
deniatko   
(hovor.)    
výrobok

oby ajná   
(expr.)     
kožná   

choroba

husto      
padá ako   

dáž

kalíš      
vonný    

výlu ok    
cibetky

epocha   
triasu   
(geol.)

pravosláv-  
ny chrám   
ve ká plo-  
cha po a

urobil      
holým    
(expr.)

osobné    
zámeno    

maor ina

dokon-    
ujem     

robotu

zn. kilo-    
ampéra    
nie staro

vzorec     
fosfidu    
uránu

nezamotaj  
malá      

terasa

krtko

tmolenie   
(bás.)     
žiaril     
(bás.)

bežiac,    
behom    
(expr.)

súvisaiaci  
s imisiami

aj

Semiti     
skratka  

súhvezdia 
Škorpión

Pomôcky: 
Baal,      

Sco, rét,   
aras

nástenný   
gobelín    

zasnúbe-   
nie (bás.)

krá am    
štát v ju-   
hozápad-  
nej Ázii

starí    
muži

oživni     
orgán     
zraku

po stano-  
venom     

ase

skratka    
pre kus    
otravné   

látky

Júlia    
(dom.)

3. as     
tajni ky

babylon-   
ský boh zvislý

Thomas Fuller:   Ak máš...

Krížovka č. 20
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2. as     
tajni ky obidve zna ka    

titánu o uchal zatínala

bezo ivá   
smelos

podrazia,   
podlomia   
(zried.)

obtiera hlupák     
(hovor.)

grécky     
boh vetra  
Aurélia    
(dom.)

prístroje   
na elektri-  

nu

porozbíja   
(expr.)

univerzitná 
knižnica   
uznali     
(zried.)

zubadlo    
(kniž.)

ruská  
rybacia    
polievka   

vôkol

znova     
nalakoval

Norbert    
(dom.)

vlk z Kni-   
hy džunglí  
trvalejšie   

pôsobenie

osobné    
zámeno

príklad     
odroda

ob as     
(zried.)

druh      
ryteckej    
techniky

existuješ

pílením  
odrezali    
potvora    
(expr.)

z ahka     
udrel

mužské    
meno     
tisový    
porast

Pomôcky: 
aryt, No-   
tos, viks,   

Akela

údermi    
vrazme

plnivo     
do betónu  

stínam

krá a      
Liliána     
(dom.)

navrstvo-   
val

zna ka    
hliníka     

leštidlo na  
topánky 

vydáva    
zvuk bú

kô  sivej   
srsti       

potom,    
po esky

zn. pre   
imperial    
bushel

st povitá   
podpera   
zna ka    

cínu

1. as     
tajni ky

Emanuela  
(dom.)

jedlo      
(zastar.)

Vedeli ste, že... (tajni ka) ? Dokonca, ak je skladovaný 
správnym spôsobom, jeho chu  bude stále rovnaká.              

Krížovka č. 21
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Pomôcky: 

Pelops,   
batolit,     
piskor

ur ená na  
štiepenie

3. as     
tajni ky

vyhynutý 
Indián

stupe    
kambria 
(geol.)

osolilo lovom     
získala

stúpajú

sten o-    
val sa

inkasova-  
nie

bylina     
s drobný-  
mi žltými   
kvetmi

zna ka  
argónu

1. as     
tajni ky

citoslovce  
obdivu

asýrsky    
boh mesta  

Eridu

prestane   
viaza      
krá ala

veverici  
podobný   

menší     
hlodavec

rovnošata 
lokajov    
prínos     

nevesty

neomotala

zn. pre    
nanohenry 

úver     
(kniž.)

Angela    
(dom.)

had       
z Knihy    
džunglí    
šúchal

Pomôcky: 
akad,     

Kaa, roks

Dionýz    
(dom.)     
letecká  
hodnos

skr. pre    
tohto roka  

hlbinná   
hornina

2. as     
tajni ky

citoslovce  
trúbenia

kruh

listnatý    
strom     
syn       

Tantala

Olympia   
(dom.)

akade-    
mický titul  
olejnatá    
rastlina

skratka    
majstrov-   

stiev      
Európy

dekoratív-  
na tráva   

tvrdý   
cukrík

hraním    
opotrebo-  

valo

decht      
(hovor.)    
judejský   

krá

vôkol

zna ka    
rádia      

zna ka  
kilotony

skratka    
oddelenia  
technickej  
kontroly

hmyzožra-  
vec podob- 

ný myši

horská    
ma kovitá  

šelma

socha 
(zried.)

Pýta sa sused suseda:
- Kde ste boli na dovolenke?
- V Lehote.
- A ako ste sa tam mali?
- Mizerne. M a zmlátili, synovi rozbili 
hubu a ženu a dcéru znásilnili...
- A kam sa chystáte tento rok?
- No, ja so synom chceme ís                   
na Jadran, ale...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 22

Súťažná krížovka
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gamaše    
(zastar.)

3. as     
tajni ky

Tirol anka  
(hovor.)

íslica     
200

1. as     
tajni ky

rímske   
íslo 51

skratka    
štátu    

Illinois
neodborník

Pomôcky: 
tanet, aak,  
Danae, tu-  

kan, oat

Klub     
eských   

turistov    
zja íte

lenil      
na diely

citovo  
pohli      

(kniž.)

šitím      
vložila

rímsky     
boh lásky  
pästiarsky  

úder
pretla      

na býva-   
lých znám- 

kach

lesklo     
matka     
hrdinu  
Persea

otrava

radný     
(hist.)     

jednotka  
kmito tu

stiahnutie  
sa 

chudá     
(expr.)     

pestrofa-   
rebný vták

stupe   
paleogénu

cie  pri     
stre be    
skríkol     
(expr.)

vystavuje  
žiareniu

skratka    
okultného  
krvácania  
vydržím

celá,      
úplná      

(zastar.)

obidva     
zložka     
silice      

z fenikla

vzorec 
jodidu 

draselného

zadymí    
2. as     
tajni ky

o ividne  
(expr.)

ln        
na Rýne

citoslovce 
pohrozenia 

kopaním 
uprav

Pomôcky: 
anetol,     

lelek, sot

zna ka  
lúmen-    

sekundy

znížený    
tón E      

ovos, po   
anglicky

no ný vták 
skratka    
štátu    

Arkansas

malé      
plavidlo 

trepe    
(expr.)     
ruský   
suhlas

major-     
dómstvo   

(hist.)

krá al,   
stúpal     
(expr.)

solmiza -  
ná slabika

Publius Afer Terentius:   Nijaká vec nie je taká ahká, aby nemohla by ...

Krížovka č. 23
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              bezpe ne 3. as     
tajni ky

týkajúca   
sa tanga

ustanoví   
(zastar.)

skratka  
eskej    

televízie

drozd,     
po esky ovinú

zaru ene   
(expr.)

arabský    
kô

žblnká   
(expr.) alkoholik

vyra ovalo 
spisy      

(admin.)

tieni
cukrový   
roztok     

necho

hudobný   
nástroj

sekali     
druh     

vini a

Pomôcky: 
Ezau, je-   
rez, soor,  
perena

draním    
opotrebuj

oble       
(kniž.)     

4. as     
tajni ky

1. as     
tajni ky    
mužské    
meno

zabalím    
do nie oho

zna ka    
céria      

2. as     
tajni ky

horské     
jazerá

dravé     
zviera     

zrúcanina

solmiza -  
ná slabika

prirodzené 
vodné toky 

mužské    
meno

stal sa     
letným dymiaci

syn Izáka  
(bibl.)

namo      
skratka    

pre okrem  
iného

rozhlasový 
prijíma

rozrývala   
výzva

utvárajú    
penu      

choroba 
mú natka

sedacia po-
loha tela   
ovocný    
strom

nasávala

rozde uj   
na dvoje   

oxid     
paládnatý

Olympia   
(dom.)

trvalá      
rastlina    

druh hliny

okrídlený   
tvor       

(kniž.)

nástroj     
na rytie    

do kame-  
a

sklá a

Vedeli ste, že zapa ova ... 
(tajni ka) ?

Krížovka č. 24
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zna ka    
pre piko-   

henry

chci    
(zastar.)

zachytil  
sluchom

Richard 
(dom.)

oká,      
po esky

usadenina  
roztoku

veštec     
zostúpia

Pomôcky: 
apada,    

adamita,   
enema

otrok      
pri bráne   

(hist.)

spôsobí-   
me, aby    
vznikla    
pena

1. as     
tajni ky   
posvätný   

zákaz

zabez-     
pe uje

ml al      
zbohom    
(z tal.)

sála       
v apadane

letecké    
krídlo      
revný   
nálev

2. as     
tajni ky

poplach  
(hovor.)

3. as     
tajni ky

Otília      
(dom.)     

éterický    
olej

nuž, teda   
(zastar.)

spodok   
nádoby    

stavajú sa  
na odpor

semitský   
boh       

otrasenie

ukazova-   
cie záme-  

no

belos      
dobleda

dáž omer  
(meteor.)

Aurel      
(dom.)

zlato   
(chem.)    
ochla-     
dzova

Pomôcky: 
Amor,   
oleum,     
addio

na povrch  
nie oho

citoslovce 
mrzutosti   
zbohom    
(z franc.)

natieraj 
mazivom   

inak,   
inakšie

kamene

vynadalo

obyvate    
Saska     
rímsky     

boh lásky

Adam     
(dom.)

Anna      
(dom.)     

Alexander  
(dom.)

Juliánsky 
kalendár   

Ivan      
(dom.)

rímske     
íslo 6

nahá      
E V      

Poltára

odpovedal  
replikou

4. as     
tajni ky

asové    
úseky

V pasci zúfalo pobehuje chytená myš. 
Pribehne k nej druhá a hovorí jej:
- Prosím a, podaj mi tú slaninu...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 25
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              druh   
cestoviny

1. as     
tajni ky

vzorec    
oxidu      

uránatého

skratka    
Klubu slo-  
venských 
turistov

zvrtne vylieval

madagas-  
karská     

poloopica

Pomôcky: 
Siam, jak,  
robín, kla-  
vus,ksukol

kri alo  
(expr.)

grécka   
bohy a    
pomsty

domáce    
zviera     

v oblasti   
Tibetu

uhos ,  
pohosti

eden      
Alojzia    
(dom.)

zna ka  
stroncia

toaletný    
stolík      

nepovedz  
ni

kopnutie

3. as     
tajni ky    

druh      
proteidu

utrápi

zna ka 
lantánu    

kurie oko   
(lek.)

2. as     
tajni ky rozlám

Samuel    
(dom.)

klobúk    
(hovor.)    

tato

Pomôcky: 
alkana,    
cuprum,   
sabera

štuchol    
nejaký     
as kvasil

horské     
jazero     

ukradlo    
(hovor.)

rátal

otravné    
látky      
náhla     

zmena

skratka    
odborného 

u iliš a

nestr í     
len    

dychovej   
kapely

skratka 
kapitána

me    
(chem.)    
telurid     
uránu

naozaj,   
skuto ne

súvislé 
poradie    
ázijská    
pálenka

Thajsko  
(zastar.)

Anna      
(dom.)

nenáro ná 
obilnina    

oxid    
hlinatý

rod       
hlodavcov

jodid      
rubídny    
skratka    
pre kus

Izabela    
(dom.)

trváca     
teplomilná  

bylina

natieraj    
vápnom

dámske   
oble enie

Pablo Picasso:  Chcel by som ži ...

Krížovka č. 26
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Krížovka č. 27

zastáva ,  
obhajova

získavaj   
vedomosti

zn. pre    
meganit

1. as     
tajni ky

lúpil po-    
tajomky,   
kradol

chôdza 2. as     
tajni ky

Pomôcky: 
arak, ma-  
var, eurit,  

amice

trocha    
namá a

stodola    
mikrovlno-  
vý zosil o- 

va

skratka    
pre kus

omá ková  
misa      

stredoveký 
úradník   

vojenská   
hodnos

usmrtia    
jedom

citoslovce  
povzdychu 
klencový   
nerast

kvíka

produkt    
v iel      

odroda    
vápenca

obarová   
polievka   
prekonal,  
premohol

matka     
postoj na   
skr ených  

nohách

zbúraj

štuchol    
skr. pre    
otravné    

látky

de ,      
po esky

erveno-   
žlté farbivo 
kvackáme

žena     
pestujúca  
trampova-  

nie

osobné    
zámeno

mužské    
meno     

spôsobo-   
val rinkot

staré    
strunové   
hudobné   
nástroje

strojený    
lovek     
felsit      

(zastar.)

priate ko   
(arch.)

Richarda   
(dom.)    

Juliánsky   
dátum

linajkuj

tím,       
po esky   

ln        
na Rýne

skratka  
obrnenej   
divízie

kr ma     
v ma ar-   
skej puste  

ože

chránená  
pamiatka   
zna ka    
rádia

3. as     
tajni ky

ázijská    
pálenka

ak ný     
rádius   
lietadla

Katarína  
(dom.)

Vedeli ste, že... (tajni ka) ? Svaly, ktoré ovládajú o né 
vie ka, sa totiž v tom momente vždy stiahnu.              
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Pomôcky: 
aras, tom-  
ka, relikt,   
katalpa

obhádzalo 2. as     
tajni ky ulihuje sliedi,   

stopuje

vzorec 
jodidu 

indného
uzdravuj

zbavil     
ostrosti

chlapci    
s belavými 

vlasmi

zahnívanie múti
skladby    
pre sólo-   
vý spev

1. as     
tajni ky

odborník   
v estetike

opotre-    
benie      

povrchu    
trením

štikútate   
mrvia,     
melia

domnienka

nástenný   
gobelín    

keltský ná- 
zov Írska

Irena      
(dom.)

pozosta-   
tok (kniž.)  
obyvate ka 
Chodska

zna ka    
pre lam-   

bert

chor a-    
vieme     

rozdrob

vyzdobi

zna ka  
astátu     

šachová   
figúrka

Pomôcky: 
Odin, sa-   
sa, acer,   

Erin

spo ívala

germán-   
sky boh    
3. as     
tajni ky

zotrvávaj   
v spánku   
hornatina  

v echách

vo avá    
trsnatá    
tráva

poschodie  
(hovor.)    
jednotka   

informácie

povrchová  
vrstva     
drevín

úplne,     
naskrze    

druh      
cicavca

zor isté  
množstvo

skratka    
východo-   
severo-    
východu

mužské    
meno     

zaka uj

štvor ek  
(typ.)

listnatý   
strom     

zn. pre 
pikohenry

morský    
kôrovec

vyjadrenie  
nesúhlasu

citoslovce  
pouká-    
zania      

na nie o

javor   
(bot.)

Traja kamaráti, zarytí hrá i mariášu,       
sa stretávajú každý piatok o siedmej 
ve er a mastia karty až do skorého 
rána. Ke  sa tak jedno ráno lú ia, 
jeden z nich hovorí:
- Chlapi, tak o týžde , ako zvy ajne!
Druhý sa nespokojne ozve a hovorí:
- Chlapi, ja sa budúci piatok žením,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 28
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mužské    
meno

staro-   
egyptský   
boh slnka

opotre-    
benie povr- 
chu trením

ne udo

Pomôcky: 
kurare,    

Anu, inuk,  
Alarod

3. as     
tajni ky

mechaniz-  
mus na vy- 
mrštenie   

pilota

sk znutie 1. as     
tajni ky

pásmové   
horstvo    

obsahujú-  
ca íl

nukleové   
kyseliny    

stará fran-  
cúz.minca  

udia, kto-  
rí nie o    

s ítavajú

kruh

úradný    
výnos     

indiánsky  
šípový jed

zna ka    
pre long   

ton

bezprávie  
notový     
zápis

revú     
(expr.)

stopa     
po rýpaní  
listnatý    
strom

Pomôcky: 
edikt,      

oron, taro,  
livra

kresaním 
odštiepilo  

tropická    
rastlina    
2. as     
tajni ky

babylon-   
ský boh    

rozprávko- 
vý hrdina   

pálila   
horúcou   
parou

semitský   
boh       

javorovitý  
strom

skratka 
doktora

trilkovanie  
(bás.)     

nafúkla

vzorec    
jódnanu  

draselného

mužské    
meno     

odrenina   
(zried.)

spo íva

ochotne
stúpenec   
anóda,    

po esky

cvi ná    
skladba    
(hud.)

eskimácky  
lovec      

v Grónsku  
tromf

so      
kyseliny   

selénovej

zn. pre    
statvolt    

skr. súhv.  
Havran

len      
starého    
národa

maj       
v úcte     
zna ka 

molybdénu

zna ka    
lítia vyhynie

skratka    
obchodnej  
akadémie

mu i ,     
týra       

(expr.)

Julian Tuwim:   Úspech je nie o,...

Krížovka č. 29
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              mocne    
zatriasol

3. as     
tajni ky

lie ivá     
bylina     

so žltými   
kvetmi

uniknutie

drením    
poškodia

zna ka   
india

odborník   
na výrobu  

masla

Pomôcky: 
Ymer,     

pako, aak,  
tartas

dáva      
pointu

2. as     
tajni ky

láka       
(kniž.)

zatie u-    
jem

skratka    
pre piano  
pianissi-   

mo

malá      
jazva na   
pokožke

kypria  
pluhom    
naslepo

Imrich     
(dom.)

sviš ,      
sviš anie   
cit. zvuku  

žaby

ln        
na Rýne

sklá ajú   
pe atidlá

E V      
Spišskej   
Novej Vsi

pristúpi    
ženské    
meno

obtieralo vystrojí    
kantárom

toliar      
(zdrob.)

lyn ovanie

rev, hukot  
(expr.)     

správca    
satrapie    

hlupane   
(expr.)

sulfid      
gálnatý    
kto lie i    

alopaticky

druh lamy  
posielali  
(bás.)

hrmot     
(hovor.)

sekal      
okato,     
zjavne

odletelo

zn. niklu   
staroškan-  
dinávsky   
praobor

popod
listnatý    
strom     
koval

skratka    
pre a po-   

dobne

nádobka   
na atra-    

ment      
existuje

1. as     
tajni ky

ženské    
meno

mužské    
meno

Vedeli ste, že... (tajni ka) ? Medzi alšie planéty, kde sa 
daný jav môže vyskytnú , patria napríklad Saturn a Neptún.

Krížovka č. 30
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vývojové   
štádium    
hmyzu,   
kukla

smer     
výtvarného 

umenia

zna ka 
plniaceho  

pera

t kol,      
mlátil

2. as     
tajni ky

mastné    
horniny

pobúri,    
roz úli

stratil     
význam

bujné kone 
(expr.)     

omdlieva   
(bás.)

Pomôcky: 
pupa, lazu- 
lit, reotan,  
ama, Kali

hraním    
pripravil    
o nie o

1. as     
tajni ky

znak      
(odb.)     

prejavia    
úctu

idol

príbeh     
života

sie        
(zastar.)   
zabezpe-   

oval

udreli  
(expr.)

Radovan   
(dom.)     
stoh

odtla ok   
(kniž.)

druh 
narkotika   

sluha      
v livreji

miesil

semitský   
boh       

jednoklon-  
ný nerast

Mária     
(dom.)

ženské    
meno     
kali ,      

po esky

zna ka    
pre absie-  

mens

kengura  
(hovor.)    

zabávaj sa

zas úbená  
zem Židov

Libuša   
(dom.)

lázok      
mužské    
meno

Pomôcky: 
in vivo,    

op-art, Ka- 
nán, terem

indická    
bohy a    
Kristína   
(dom.)

Judita     
(dom.)     

žr        
na voze

za života   
organizmu  

(biol.)

zn. pre   
long ton    

ože

naliehavá

japonská 
lovky a 

perlorodiek

druh     
zliatiny

Na zjazde avicových poslancov jeden 
z nich hovorí:
- Kto je za socializmus, nech si sadne 
v avo a kto je za kapitalizmus,                
nech si sadne vpravo.
Jeden poslanec váha a prechádza 
uli kou v strede.
- A ty pre o váhaš? - spytujú sa ho.
- Neviem sa rozhodnú . Som                  
za socializmus, ale chcel by som            
v om ži  ako v kapitalizme.
- Tak o rozmýš aš, to je jednoduché,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 31
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              oblieklo 1. as     
tajni ky E V Ilavy vrchné  

oble enie
klesla,     

ochabla

spito
výstupok   
v stene    
(archit.)

sekal,     
rúbal

Pomôcky: 
pinakel,    
til, voál

2. as     
tajni ky

úradne   
podával    
správu

aži , 
dobýva

juvenilný   
hormón    
obytný   

automobil

štvor ek   
(typ.)

st pik 
(archit.)    

s ahovavý  
vták

severský   
cicavec

stlatá      
jednotka 

dedi nosti  
(gen.)     

vyrúbila    
clo

šarha   
(zastar.)   

tyran   
(pejor.)

Pomôcky: 
nar, anta,  

idant

dlhá       
chví a     

plnoštíhla 
(hovor.)

ebenovník  
raj iakový  
mládenec

jemne     
pomleté    
obilné     
zrná

biblické   
mužské    
meno     
rihal

najvä šia 
udoopica

mužské    
meno

zna ka   
lutécia

trhané    
mú niky   
krútime

skratka  
ekvivalentu

nitrid      
gália      
prvok      
zn. Ni

infarkt    
myokardu  

skon i   
varenie

stredoveká 
rytierska   
bojová     

hra

rímske    
íslo 506   
vodná     

elektráre

skôr

adovcový  
nános     
na o      
(bás.)

riedka     
tkanina    

aví    
kríženec

pní ek

šitím      
nevlož     

cit. nespo-  
kojnosti

3. as     
tajni ky

citoslovce  
dovtípenia  

sa

odborník   
vo v elár-  

stve

prúd,      
ronenie    
(bás.)

Mark Twain:   Najistejšie miesto, kde nájdete...

Krížovka č. 32
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cestova    
lietadlom

riedka  
bavlnená   
tkanina

druh      
cicavca

Pomôcky: 
in toto,     

otona, bu-  
kas, serir

rímske    
íslo 7 dvojhláska 3. as     

tajni ky

asti      
púšte      

Sahary

E V      
Považskej  
Bystrice

jemná     
hlina      

(geol.)     
rozrývaj

leštidlo na  
topánky   
stalo sa    
tmavším

premeš-   
káte       

(hovor.)

2. as     
tajni ky

olympijský  
rekord     
podopri

Pomôcky: 
viks, lés,   

éponž, sa-  
sa, bakon

premo il
inde       

1. as     
tajni ky

skratka    
súhvezdia  

Orión      
vlastnilo

najež
jednotka   

zn. A      
pozbíjajte

zametaj    

zváranie   
(zried.)    
trváca     
rastlina

4. as     
tajni ky hojda  sa

predložka  
s 2. pá-    

dom

vysoký    
štíhly      
hranol     

odseknem

zbavovalo  
ne istoty

E V    
Prešova   

druh     
ošípaných

vcelku,    
vôbec     
(kniž.)

ples    
(hovor.)    
stráca     
ostros

týkajúce   
sa léna

teplotou    
rozpúš a   
zabávajte

inštitúcia   
na premie- 

tanie      
filmov

asýrsky    
boh       

prášok     
(zastar.)

lisovaná   
doska     
zatl

zna ka    
pre kilo-    

pondmeter

zapnú     
vzorec     
boridu    
zirkónu

zna ka    
irídia

skrúti      
citoslovce  
výsmechu

5. as     
tajni ky

znížený    
tón A

ochabnú   
(zried.)

osobné    
zámeno

Vedeli ste, že udia sú... 
(tajni ka) ?             

Krížovka č. 33
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lúpaním  
poodde ujú

preukazná 
listina,   

dokument

zna ka 
decimetra

zrakové 
orgány

1. as     
tajni ky

majetky    
bez dlhov

zdola

malý dom odlišná
zna ka    

mili-      
sekundy

ukradne 
(expr.)

stáva sa   
silnejším

skratka    
pre letec-  
ké krídlo

intímny  
priate     

(zastar.)   
zlore ili    

skratka    
Ústavu    

lekárskej   
kozmetiky

narodení   
v íne     

cvrknutie

týkajúca   
sa palca

skr. pre    
vlastný    
lupi i

vzbudia    
údiv

vládca     
bánoviny   
hudobný   
nástroj

Pomôcky: 
atol,      

medula

prúdom  
vody   

podmyl

hárok,     
po esky   
prevracia

azda      
zlos       

(expr.)

skratka   
podplu-    
kovníka

belasie    
2. as     
tajni ky

skratka 
súhvezdia  

Orión

dedi ný    
inite      

miecha 
(anat.)

lo ka  
(zried.) poobliepa

od        
(z lat.)

natieralo 
mydlom    

vyla oval

klepaním   
odstrá

koralový   
ostrov     
skratka 
ampulky

omladzujú
krá a      
toto,      

po rusky

napchá-   
vajme     

(hovor.)

inšpek ná 
prehliadka  

zna ka    
irídia

udia    
majúci     

epilepsiu

citoslovce  
radosti ! kypri     

pôdu   
pluhom

Malý Janko príde k susedovi a vraví:
- Dobrý de , pán sused! Otec vás prosí, 
i by ste mu poži ali tri f ašky piva.

- A kedy ich vráti?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 34
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somár
skratka    
baskla-    
rinetu

zna ka   
india lilipután 3. as     

tajni ky
lietadlo   
(hovor.)

E V 
Zlatých   

Moraviec

1. as     
tajni ky

mužské    
meno

údermi sa 
poškodil   
pohonná   

zmes

prenikavo  
zakri te    
(expr.)

zametal 
(arch.)

rímsky    
domáci    
bôžik      

pozerám
Pomôcky: 

enol,      
rekurz,    
Agag

organická 
zlú enina  

sklesol

kilogram   
(hovor.)    
odiera

oválna     
plocha

dupoce    
indická   
minca

žila od-    
riekavým   
životom

skratka    
Vysokej    

školy     
technickej

s ažnos ,  
odvolanie  
mo aristá  

rastlina

dvojhláska

opatrovník  
(práv.)     

mužské    
meno

zmorím,   
utrápim

rímske     
íslo 6     

rozprestri

priestor    
okolo   

nie oho

pniaky     
stivý  

postup

lámu
popruh    
(hovor.)    
atestát

Pomôcky: 
lár, rás,    

Ea, kália,   
ulán

krá        
Amaleki-   

tov

asýrsky    
boh       

cudzokraj-  
né zviera

štíhla      
palma     

vojenský   
jazdec

vzorec   
oxidu     

hlinatého

utla il     
prvá žena  

(bibl.)

E V  
Galanty

ženské    
meno     

100 m2

2. as     
tajni ky

etiópsky   
ná elník

ru ite
skratka    
štátu      
Idaho

Elbert Hubbard:   Priate om je ten, kto o vás...

Krížovka č. 35

Súťažná krížovka
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spodná    
vrstva     
(odb.)

1. as     
tajni ky

citoslovce  
zasy ania

E V  
Pieš an

etiópsky   
ná elník

derivát  
amoniaku

syn boha   
Apolóna

mas      
(zastar.)

Pomôcky: 
nard, Li-   

nos, ama,  
Iam, lias

želali si stane sa   
belasým

rozhra-    
bávalo     
(expr.)

predložka  
so 4. pá-   

dom

ohlásim

zna ka    
rubídia    
2. as     
tajni ky

ruský    
súhlas

stáva sa   
sinavým   

krivi       
telo

vzorec   
hydridu    

india

získal     
islamská   

minca     
(hist.)

juho-      
ázijská    
raslina

bola     
postavená  

škrekot

ibiš    
(zastar.)

syn les-    
ného boha 

Fauna     
po uli

Pomôcky: 
Akis, in-    

var, amid,  
ajbiš

Marián 
(dom.)     

bavlnená   
ni

približne   
ementál-   
sky syr    
(hovor.)

vystrájanie 
samopaš-  
ných kús-  

kov
zna ka  
ruských    
lietadiel 

(Antonov)

reuma-    
tizmus     
staroin-    

dický boh

vyla oval kyprilo     
pluhom

cudzopas-  
ný hmyz

padlo      
skonanie

spodný    
oddiel     
jury

druh  
zliatiny    
lovky a   

perál    

obyvate ka 
Nemecka

slovom,    
skrátka    
zna ka    

pre lúmen

vzorec  
hydridu    
draslíka

ot kol,     
obúchal

skratka    
autorské-  
ho osved-  

enia  

mletím   
nahroma-  

dilo

Vedeli ste, že me ovec kubánsky, známy aj pod názvom kalypta menšia je 
vták, ktorý patrí medzi kolibríky a považuje... (tajni ka) ? Samec, ktorý je menší 
ako samica, váži iba 1,5 gramu a je dlhý približne 5 centimetrov.

Krížovka č. 36



38

Krížovky pre fajnšmekrov

Otília  
(dom.)

druh     
pôdnej     
formy

starší    
názov     

pre Abov

zatneš   
(zried.)

ustanovia 
(zastar.)

2. as     
tajni ky

písmeno   
gréckej   

abecedy

opára

taburetka  
mužské    
meno

Pomôcky: 
galabija,   

malm, jab,  
pals, ku a

skratka   
automo-   
toklubu

arabský    
odev      

1. as     
tajni ky

Anna      
(dom.)

druh 
sušeného 

mlieka     
kazím

ženské    
meno

vrchný 
oddiel     
jury

stravoval   
sa        

mesa ná   
sonda

juho- 
africká  

kruhová  
dedina

indický    
boh       

Hana      
(dom.)

Pomôcky: 
Minerva,   
aul, Šiva,   

kraal

kruhová    
dráha     

duševne  
ovládol

babylon-   
ský boh    
prudký     
dáž

sekal

kypri      
pôdu      

pluhom    
skrúcam

požívaj    
tekutinu

bohy a    
múdrosti   
mužské    
meno

mužský    
hlas

lapaj   
(expr.)     
vzdor   

(hovor.)

zober isté  
množstvo

nieto
ša o    

(expr.)     
malý ú

zorú      
dookola

chatr   
(pejor.)    
kaukaz-    

ská osada

nadula

úder      
v boxe     
osobné    
zámeno

spájate, 
združujete  

(odb.)

gibon 
bieloruký luhár

Dve priate ky ohovárajú 
tretiu:
- o myslíš, ko ko má Zuza 
rokov?
- Tak to presne neviem,          
ale myslím si, že keby sa 
vydala,...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 37
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              zna ka    
pre kilomól

1. as     
tajni ky

zna ka    
pre abvolt

vzorec    
oxidu      

cínatého

v stredo-   
veku pá-   

pežov prí-  
buzný

podlažie slabý      
šuchot

prudko    
mykneš    
(expr.)

Pomôcky: 
slink, ave,  
nepot, pe-  
sos, nar

2. as     
tajni ky

kto má   
miliardový 
majetok

zamávate

zna ka   
amerícia   

meno     
Delona    

skratka    
Olympij-   

ských hier

kývali     
nie ím     
potný   
kúpe

severský   
cicavec

o utoval    
ínska    
ovca

vzrast     
bodavý    
hmyz      

(mn. .)

obyvatelia  
Saska     
trocha  

namá aš
cvi ná     

športová   
veslárska  

lo

Otília      
(dom.)     
poskyt-    

nem údaje

vzácny    
prvok      
zn. Re

aví     
kríženec   
natieraj   
lakom

verejná    
hanba

skr. pre    
de dato    

oslabovací

ale, avšak

malé      
ka ice     
zasial,   
posial

Erik      
(dom.)

sprostred-  
kovate     

pokolenie

bromid    
jódny      

jednotka   
zn. ph

šumenie   
pokos trojica

anglická   
plošná  
po ná    
miera

platidlá    
v Mexiku

Jitka      
(dom.)     
latinský  
pozdrav

malá      
hnida

skr. štátu   
Arkansas  
osobné   
zámeno

oká,      
po esky

3. as     
tajni ky

sie ovaná  
tkanina

starší   
športovec

Aristoteles:  Vzdelanie...

Krížovka č. 38
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Kristína    
(dom.)

vec       
(z lat.)

skratka    
európske-  
ho pohára

2. as     
tajni ky

mužské    
meno

pracovník,  
ktorý      

fluktuuje

1. as     
tajni ky

Pomôcky: 
kuan,     

žaratok,    
lister

úplne,     
celkom

treskot     
vz ahujúci  
sa na losa

skratka    
fakultnej  

nemocnice

druh      
hydiny     

maor ina

pijanské   
piesne

olympijský  
rekord     

o ividná   
(expr.)

vzal si     
na staros

orgán     
zraku      

plieska 
(expr.)

naklá a

plakal     
(bás.)     
udrie     

nohou

Terézia    
(dom.)

druh      
hoboja    

týkajúca   
sa lane

žena,     
ktorá   

pestuje    
šerm

odpi  
(expr.)

lapaj     
(expr.)     
civilista    
(hovor.)

mesto     
v echách

jemne    
udierame  

prúd      
(bás.)

charakte-  
ristická    
pre níži-   

ny

E V      
Nitry      

tenisové   
ihrisko

stáva sa   
tmavším

kamže     
zhasínal

Pomôcky: 
lampons,   
Ea, res

zohol

typ        
pobrežia   
3. as     
tajni ky

vodné     
vtáky      

svetlo-     
fialový

puzdro

maska     
(zastar.)   
rímske    
íslo 54

prehltnutie

lesklá     
tkanina    

opytovacie 
zámeno

skrotilo 
(kniž.)

skratka    
tlaku      
krvi

natieral    
lakom

asýrsky    
boh mesta  

Eridu

Vedeli ste, že vzh adom na svoju ve kos  je... (tajni ka) ? 
Dokáže prekona  až 200-násobok ve kosti svojho tela.

Krížovka č. 39
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modloslu-  
žobník

2. as     
tajni ky

E V   
Levíc

etruský    
boh neba otiepka nezmes-   

tila sa

druh    
tkaniny

omotajte Štefan    
(dom.)

akým     
spôsobom

žiali,   
smúti      
(kniž.)

vzala,  
ubrala   

(zastar.)

rímske     
íslo 550

nezavä-    
zujú       

zakalili

hora

1. as     
tajni ky   
ženské    
meno

písmeno a  
(hovor.)

životné 
skúsenosti 

(hovor.)    
odlišná

usmer o-  
valo

E V Ilavy  
krása    
(filoz.)

ženské    
meno     

zmluva

druh     
papagája   
odroda   
nikelínu

osciluje

zna ka 
argónu    
poláme 
(zried.)

3. as     
tajni ky

náhle    
ochabnutie 
organizmu

kame      
na ostre-   
nie kosy

citoslovce  
úderu     

kengura   
(hovor.)

rumunský  
udový 

hudobný  
nástroj

Kristián   
(dom.)     
orgán  
zraku

tam

stal sa     
letným     

Eva      
(dom.)

povedal    
(kniž.)

obidva     
habkaj

právny    
zástupca

primát     
zna ka   
titánu

kuter      
s plachtou

mužské    
meno

temnota nepožívaj  
tekutiny! !

Pomôcky: 
arit, mol-   
ton, kea,   

nai,ke ,Tin

Dospievajúci syn kri í na rodi ov:
- Už ma to tu nebaví! Chcem pestrý 
život, ve a pe azí, pekné ženy... 
Nepokúšajte sa ma zdržiava !
- Ja a nezdržiavam, - vraví otec, - len 
chví u...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 40
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odpílim 2. as     
tajni ky

premeš-   
kám       

(hovor.)

ázijská    
pálenka

3. as     
tajni ky

Pomôcky: 
Euros, lek, 
ovo, evoe,  

skraper

horú avou  
zni ia     

(zried.)

E V      
Košíc

skratka  
rukopisu

Slov. nár.  
povstanie  
koralový  
ostrov

skratka    
pre a dato

stavebný   
stroj       

predmet   
na sedenie

prípadne,  
eventuálne

izraelský   
kme

morský    
živo ích   
albánske  
platidlo

amazon-   
ská ryba

listnatý    
strom     

napchávaj  
(hovor.)

Pomôcky: 
indikán,    

Aser, iro-   
ko, pinas

o ažieval   
africký     

tík

skr. pre    
mistress   
natiahne

druh    
glykozidu

skratka    
pre okrem  

iného      
napáda

úloha     
herca

vo akde    
súvisiaca   

s clom

farba      
na vají ka

me       
(chem.)    
metrická   

stopa

aký       
(hovor.)

hrotok,    
šechtár 
(zried.)    
kosenie

grécky     
boh vý-    

chodného  
vetra

vzdychal   
(expr.)

radostný   
výkrik bak- 
chantiek   

ošúp

Jozef    
(dom.)

oblok      
odieraj

Akadémia  
výtvarných 

umení     
oživni

státím   
pre kalo

zna ka    
argónu    
zna ka    
pre inch

1. as     
tajni ky zužovalo

kypril     
pôdu    

pluhom

ve ký    
plochý     

ln

George Bernard Shaw:   Veda nikdy nevyrieši jeden problém bez toho,...

Krížovka č. 41
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osoba vy-  
konávajú-  
ca právo   

opcie

3. as     
tajni ky

hlboký   
mužský    

hlas

skratka    
ústredné-  
ho výboru

Richarda   
(dom.)

mužské    
meno

monto-    
vanie

búraním   
odstránim

Pomôcky: 
marža,    
optant,    

aurit

dodato ne  
pridáte    
do pôdy    
semená

dodato ne  
kúpim

dopra-     
vovalo     

vodným    
tokom

skratka   
dopravné-  
ho podniku 

strašil

vzorec    
sulfidu     

tórnatého

americký   
dravý vták  

prestal    
ora

mesto     
v echách

objed-     
najte si    

krúl,       
po esky

Nikodém   
(dom.)

zátinok    
obyvate    

Ríma

hrôzo-     
vláda

2. as     
tajni ky   

otesávame

zliatina    
kovu      

so zlatom  
poplietol

lepidlo     
mulica

nesplním   
o akáva-   

nie

zna ka    
titánu      
jarabý     
vták

skratka  
knokautu

snorím,    
úram     

liehový    
nápoj

O ga      
(dom.)

Kornélia   
(dom.)     

pálenka    
(hovor.)

pohanskí   
k azi podujatie

pochod   
(zastar.)

cenové    
rozpätie    
Imriška    
(dom.)

ofúkne     
(kniž.)

skratka    
štátu      

Arkansas  
obkrú

vábim
dedina     
zna ka   

amerícia

skr. pre    
InterCity

1. as     
tajni ky

rímske    
íslo 51

týkajúca   
sa samíc

Vedeli ste, že... (tajni ka) ? 
V priemere o devä  rokov.

Krížovka č. 42
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riedke   
tkanivo

Ivan     
(dom.)

zna ka 
erbia

3. as     
tajni ky

O ga      
(dom.)

ukazova-   
cie záme-  

no        
prišilo

premokol 1. as     
tajni ky

konštruk-   
cie na cho- 
vanie v iel

nezaryl    
spodný  
oddiel    

karbónu

vykrikovalo 
ujú

rímske   
íslo 6     

špliechajte

Melánia    
(dom.)

lo ka      
tíšiš

obliekli

tenzia     
Európske  
hospodár. 

spolo .

vzorec 
jodidu 

draselného

diali sa  
(expr.)     
ústna  
(odb.)

osobné    
zámeno

ohmatanie  
ženské    
meno

chytia sa

starý 
strunový 
hudobný   
nástroj

zasipia    
skratka 

okresného  
výboru

Pomôcky: 
kápo, han,  
Apia, tela,  
ama, kulm

vodca    
(pejor.)    
slabý      
lovek

umelecký  
smer      

posypem   
so ou

stelivo  
(zried.)

Emanuela  
(dom.)     
rímske     

íslo 3

Leokádia   
(dom.)

2. as     
tajni ky    

dá        
do ruky

primát     
nasávala   

pestro-    
farebný   
papagáj

uzavri 
poistku    

hostinec   
v Turecku

citoslovce  
zvuku ovce

ur ená    
na holenie  

zn. pre 
long ton

urobí 
mladším

severský   
cicavec

ochutná-   
vam

japonská 
lovky a  

perlorodiek

Muž hovorí svoje manželke:
- ím viac sa pozerám na toho nášho Jožka,         
tým mám vä šie pochybnosti, že je môj...
Žena sa urazí a vraví:
- Spochyb uješ moju vernos ? Tak náhodou          
on je...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 43
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spadol     
dnu

2. as     
tajni ky

znížený    
tón E

zna ka    
pre long   

ton

dedi stvo  
(zastar.) nehlasuj

stavba     
pre súbor  

ú ov

génius,  
velikán    
(kniž.)

nevhodne odborník   
v etike

Melichar   
(dom.)

stretnem   
(kniž.)

skratka    
pre a dato

1. as     
tajni ky   
klastický   
sediment

dolu       
(bás.)

stál       
v prístave  

dával      
najavo

obi kovom
po ahky    

Ján       
(dom.)

plátaj      
(hovor.)

ale, avšak  
náhle,     
rýchlo

3. as     
tajni ky

asto   
triasol

Pomôcky: 
kaaba, lu-  
tid, Aisa,   
írek, pals

staršie 
muž.meno  

bytie    
(kniž.)

skr. dinit-   
rotoluénu  
sväty a    
v Mekke   

jediná ik 
(zastar.)

zna ka   
erbia      
strek      

(hovor.)

ozna enie 
lietadiel 
Etiópie

ukladáš sa 
na lôžko   

ísi

sedacia  
poloha     

tela

záklopka   
lano      

menších   
rozmerov

spriadal

brúsením  
odstrá     

druh pôd-  
nej formy

miestnos ,  
kde sa     
apuje

grécka     
bohy a    
osudu     
lietanie

tla il

rímske     
íslo 104   

zosilnený  
súhlas

E V     
Trnavy

ohovára-   
júci chýr

skratka    
autorské-  
ho osved-  

enia

zostarol

Charles Follen Adams:  Nikdy...

Krížovka č. 44

Súťažná krížovka
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Krížovka č. 45

neprie-    
chodnos   

riev

malý nos,  
nosík

Pomôcky: 
moket,     

Tyr, ama,  
suber

lámaním 
poškodilo

1. as     
tajni ky

žilnatá    
hornina

opojene    
(expr.)

2. as     
tajni ky

skratka    
pre Inži-   
nierske    
stavby

zn. india   
japonská  
lovky a    

perlorodiek 

prejav     
známky    
života

ofúkalo

preš      
rozkoná-   
rená as   

stromu

posmeš-   
níci

idant   
(gen.)

samopal   
ru anie    
(expr.)

syn boha   
vojny      
Odina

Serafín    
(dom.)     
ají ek

kadia

zbav      
návyku

dedinský   
bohá      
z ahka     
plesol

Pomôcky: 
kaaba,     

isit, nova,  
ileus

plaka      
(bás.)     
vä šie     
zúbky

premenná  
hviezda    
borka  
(odb.)

zahoja sa

zn. yardu   
posvätný   
kame   

moslimov  

doštípu    
(zried.)

kdeže     
prekona ,  
premôc

zna ka   
bizmutu

hrá       
na kobze   

dravý      
vták

Emerencia 
(dom.)

áno       
(z angl.)

leda     
(expr.)     
Peter     
(dom.)

olejnatá   
rastlina

primát     
orgán     
zraku

pracujem   
teplotou  

rozpúš aj

pestrá     
vzorkova-  
ná tkanina

rieka      
v echách 
skr. štátu   
Virgínia

3. as     
tajni ky

zna ka    
erbia   

cirkulova E V      
Žiliny

Vedeli ste, že... (tajni ka) ? Niektoré zdroje 
uvádzajú výdrž aj viac ako 30 dní.              
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Krížovka č. 46

osobné   
zámeno

2. as     
tajni ky

sadlo, tuk 
(farm.)

používa    
ako palivo

zna ka    
pre abvolt

kedysi,   
vo akedy

eské    
mužské    
meno

fúkaním   
zvä šuje  

objem
prinášal obopni 

rukami
1. as     
tajni ky

prejaví     
príjemné   

pocity  
úsmevom

hnedožltá  
farba

opä       
týkajúca   

sa sokola

Pomôcky: 
Aton, ibis,  

ka a, bale- 
nit, adeps

úradná 
listina     
bozk      
(bás.)

cudzokraj-  
ný vták    
vládze  
(arch.)

vzorec     
sulfidu 

platnatého

oble iem   
(kniž.)     

Stanislav   
(dom.)

skratka    
olympijské- 
ho rekordu

pokosíte   
malá rieka

mužské    
meno

oklamal  
(expr.)

E V      
Košíc     

náhradka  
za kosticu

slovné    
vyjadrenie, 

formulá-   
cia

zlý duch   
prišíva

štica    
(hovor.)

Nadežda   
(dom.)     
sklad, 

skladisko

zvolená    
krá ovná   

krásy

skratka  
knokautu   
3. as     
tajni ky

skratka    
pre deka-  

lúmen     
myšiak

sarmatský  
jazdec

zna ka    
pre mega-  

barye

vrecko 
(expr.)     
zenový 

budhizmus

zna ka  
iónia

zatváral  
zapínadlo  

zna ka    
irídia

obsahujú-  
ca slie

pochá-    
dzajúca    
zo síry

staro-     
egyptský   
boh slnka

Pacient sa s ažuje lekárovi:
- Pán doktor, žena mi je neverná!
Lekár na neho pozrie a za udovane       
sa ho pýta:
- A to s týmto idete ku mne?
- Pán doktor,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovka č. 47

hmotnost-  
ná jednot-  
ka v USA  
a Kanade 

meno     
Delona

požívaj    
tekutinu

skratka    
štátu     

Illinois

lie ivý  
prípravok

Pomôcky: 
Linos, em,  
karn, Vul,  
monitor

2. as     
tajni ky

druh      
batistu

repro-     
dukovalo   
spevom

udrel     
(expr.)     

1. as     
tajni ky

skratka    
športového 

klubu

spojili,     
zlú ili

štvor ek  
(typ.)      

dávajú     
najavo

pórovitý    
nerast

vylievajte   
ažko     

pracujú    
(expr.)

zabezpe-   
oval

epocha   
triasu      
lámu

etylal-     
kohol

mužské    
meno     
spor    

(zastar.)

skratka    
pre volu-   

me

opísanie   
malá šopa

vyzna i    
obrysy     

nie oho

zna ka    
pre abvolt

hundravo  
posvätný   
kame    

moslimov

maškrtia 
(expr.)

slovesná   
predpona  

menšia vo- 
jenská lo

ohúria,  
omámia    
(hovor.)

skratka   
majora    

druh jedla

Pomôcky: 
kaaba,     
cental,     
kment

chu       
(arch.)     
obilná     

bielkovina  

rohové    
kopy      

hydrid     
lítia

tlapa,   
dlaba

syn boha   
Apolóna   
vyrytá    

iara

Elena     
(dom.)

nebezpe-  
enstvo    

skr.súhvez- 
dia Líška

E V      
Partizán-   

skeho

vypracuj   
skratka   
receptu

uzavretá   
dráha

Antónia    
(dom.)

udrela   
nohou

kypri      
pôdu    

pluhom

Jean Racine:   Kto chce...
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Krížovka č. 48

              mužské    
meno

2. as     
tajni ky

Koloman   
(dom.)

judejský   
krá

skratka    
pre iteretur

nabera    
(hovor.)

tiež

biblické    
mužské    
meno     

zdesenie

trepeš     
(expr.)

3. as     
tajni ky

ženské    
meno

nedosta-   
ujúce    

množstvo

ženské    
meno

vedecky   
skúma     

pohá a    
statku

tla ,       
po esky

jednotka 
kmito tu   
bavlnená   

látka

osobné    
zámeno

oraním    
ubrali      

posielal   
(bás.)

hora odnášam   
pooblepuj

Pomôcky: 
Asa, tora,  
peso, oak,  

duvetin

udská     
bytos      
obrat

opytovacie 
zámeno    
pri ahu-    

jeme

odborník

skratka   
poru íka   
uvo nil 

zapínadlo
vychádzka 
s rekrea -  
ným cie-   

om

bu í       
(expr.)     
lepidlo

staro-   
egyptský   
boh slnka

letec      
jedom     

usmrcuje

4. as     
tajni ky

ženské    
meno

nahý      
model

nenapi sa  
po zjedení  

nie oho    
žen. meno

japonský   
tiger

rozdrob    
dub, po    
anglicky

E V      
Rož avy

súhlas     
symetrála

platidlo    
v Mexiku   

skr. krvné-  
ho obrazu

1. as     
tajni ky

E V      
Tren ína

vsal
zna ka    
pre ab-    
ampér

Vedeli ste, že odtla ok jazyka 
je... (tajni ka) ?
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Krížovka č. 49

poru -     
níctvo     
(práv.)

ženské    
meno

starý 
strunový 
hudobný   
nástroj

luterán 1. as     
tajni ky gitujú

nadanie

zmývam

trepete 
(expr.)     

vrchný od-  
diel jury

Pomôcky: 
nema,     

Habakuk,  
Liber   

obíjam     
kovom

2. as     
tajni ky

metyl-     
alkohol    
mužské    
meno

ovanula
uchop     
(bás.)     

vynada

zakývala

vlákno     
v hornine   

dupot    
(expr.)     

vä ší   
úlomok    
(zried.)

darovala   
listnatý  
strom

správna   
(hovor.)

dôveruj

ženské    
meno     

nafúkanec 
(pejor.)

zna ka 
astátu

biblický    
prorok     

3. as     
tajni ky

ozna ova   
menom

zna ka   
ruténia    
prudko   
vstr       

Pomôcky: 
malm,    
tutela,     
akant

h bkotla    
(polygr.)

grécky     
boh lásky  
mužské    
meno

vírus,      
po esky   
štikútam

starorím-   
sky boh    

úrodnosti   
pôdy

píše       
v rtách    

avšak, no

mužské    
meno

paznechtík 
ostnitý     
trestaj    
bitkou

nie celkom 
normálny   

lovek

lomcujem E V 
Malaciek

V pôrodnici, po as vizity, primár osloví 
nastávajúcu mami ku:
- Kedy o akávate tú radostnú udalos ?
- Dvanásteho apríla, pán primár.
Pri nasledujúcom lôžku dostane 
rovnakú odpove  a takto to pokra uje 
až po desiate lôžko.
- A o vy? - pýta sa primár trochu 
vyvedený z rovnováhy - aj vám sa má 
narodi  die atko dvanásteho apríla?
- Nie, pán primár, ja som...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovka č. 50

              
zna ka    
mililam-    

bertu
zaopatri

vírusová   
choroba   
rastlín

zna ka    
pre mili-    

pieza

Pomôcky: 
makako,   
zvinutka,   

otitída

kto ovláda  
mimiku

zna ka    
hliníka

citoslovce 
nakuknutia

syn krá a  
Telamóna

2. as     
tajni ky

mas       
(zastar.)

po ova ka

poloopica  
rodu      
lemur     

mékajú

prispô-    
sobujem   

prostrediu

Pomôcky: 
Ajas,      

krepa,     
paka

rúbem,    
sekám     
natla il

sud, dieža  
druh   

textílie

3. as     
tajni ky

Slov. zväz  
sánkarov   
pla ete    
(bás.)

tovar

zn. pre    
abtesla    
vyva uje   

o i

juho-    
americký   
hlodavec

kram a    
riedy

citoslovce  
povzdych-  

nutia

poskakujú  
uzurpátor

turistický   
autobus

znížený    
tón A

zápal ucha 
(lek.)      

nesením   
doprav

jemne     
chytáme   
(expr.)

skr. pre    
Norton  
Utility      

jelenice

skrz 
(zastar.)

erveno    
(kniž.)     
Rudolf    
(dom.)     

lietanie    
cverny

druh  
kau uku

na ože    
zenový 

budhizmus

Renáta    
(dom.)

prvok      
zn. Zn     

dvojhláska

urobíte    
prudký     
pohyb     

na obranu

1. as     
tajni ky

zna ka   
argónu

Burrhus Frederic Skinner:  Výchova je to, o v loveku...
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Krížovka č. 51

ústna     
(odb.)

mužské    
meno

nasyp     
dovnútra

osobné    
zámeno obruba 4. as     

tajni ky
rozleptá-   

valo

skratka    
základnej  
organizá-  

cie

zna ka 
aktínia

vyhlásil za  
neplatné   
blúdilo     
o ami

s tresko-   
tom zatvo-  

ríme

3. as     
tajni ky

zmeták    
z vlnených 

knôtov     
riedko     

Pomôcky: 
avans,     

operant,   
Keb

letný      
mesiac

ozdobná   
spona     

1. as     
tajni ky

skr. rádio-  
telefónu    

boj. trofej   
Indiánov

preddavok

týkajúca   
sa psov    
Anabella   
(dom.)

utiekla

bozkal     
(det.)      

naivka     
(zried.)

vzorec   
oxidu   

germa-    
natého

neochotne  
oplotenia

skratka    
štátu      
Utah

jedlý mor-  
ský erv   

operovaný  
lovek

invalidný   
lovek

úderom  
zrazil

citoslovce 
poh dania  
týkajúce   
sa lona

vyberal    
ako typ

zna ka    
radónu    

egyptský   
boh zeme

Pomôcky: 
palolo,     
enema,    

aras

sklad,   
skladisko

grécke   
písmeno   
nástenný   
gobelín

okované   
vedro     

nadšenie 

dar eky

revný     
nálev      

ženský    
hlas

Erika    
(dom.)

alumíniová 
fólia       

E V Šale

pansla-    
vista

rímske    
íslo 501   

2. as     
tajni ky

zna ka    
pre yard

Vedeli ste, že Tichý oceán obsahuje 
viac vody ako... (tajni ka) ?



53

Krížovky pre fajnšmekrov

Krížovka č. 52

zakopla
urobil     

materiál-   
nym

Baltské    
more      

inými 
slovami    
(kniž.)

mužské    
meno

zna ka    
pre pieza

kozlík     
(zastar.)   
2. as     
tajni ky

hraním    
opotrebo-  

vali

zliatina    
medi,      
niklu      

a zinku

Pomôcky: 
Anas, bak, 
alias, sir,   
alpaka

1. as     
tajni ky veterinár

spájala    
tmelom

E V  
Nových 
Zámkov

miešaný   
nápoj

zn. elek-   
trónvoltu   
Emanuel   
(dom.)

skratka 
lie ebnej   
telesnej    
výchovy

trháme    
uzavretie   
manžel-    

stva
druh      

a radca    
Mohame-  

da

stupe      
karbónu   
smerom   
dozadu

syntetické  
vlákno

šikmo     
zosilnený  

súhlas

postava    
z rozpráv-  
ky o zboj-  

níkoch

druh hliny  
týkajúca   

sa sprchy

Pomôcky: 
omos, na-  
mur, sel,   

opeka

uhnal,   
uštval     
(zried.)

stupe     
priebehu   

odlamujete

existujeme 
skrýša,    
úto isko

Júlia      
(dom.)

pá ava    
opatera  
(kniž.)

druh      
závory

roztrhá    
horský     
su ový     
prúd

ramenný   
k b

žalúdok   
vtákov     

š achtický  
titul

smutne,   
chmúrne

skratka    
indexové-  
ho registra

skratka    
pre a iné

obyvatelia 
starovekej  

Itálie

vznášaj sa 
vo vzdu-   

chu
lovci rakov

Jano sa pýta Joža:
- Po uj Jožo, ak a zvolia za starostu, 
prijmeš do úradu môjho syna?
- A o vie robi ?
- Absolútne ni !
- To je dobre.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovka č. 53

nesením  
dopravova- 
la niekam

ženské    
meno

skratka    
základnej  
organizá-  

cie

sluha,   
otrok zaväzuj

národnost- 
né spolo-   

enstvo

2. as     
tajni ky

ak,    
z aknutie

Pomôcky: 
mediál,    

andante,   
deruta

rozvlnilo,   
rozvírilo

nezafúkajú 
1. as     
tajni ky

stvár o-   
vate

nie o,     
da o

danielie    
mlá a     
vo ne    
(hud.)

výkvet školák     
rozde ujú

mužské    
meno

skratka    
pre kus    
skratka    
rotného

zborovo    
(hud.)

bylina     
s drobný-  
mi žltými   
kvetmi

pokles,  
úpadok    
Márius    
(dom.)

rímske     
íslo 51

slabos     
(kniž.)     

tre ohorný  
artefakt

vyvretá    
hornina

predložka 
so 6. pád.  
zaka ujú   

sa
Pomôcky: 

oceánit,    
abd, eolit,  

a coro

srdcovnica 
eské     

mužské    
meno

krík       
kopaním   

podry

oberie    
(expr.)

Pavol     
(dom.)     

znížený    
tón F

trojica
žáner     
hudby     

mra no

bledo-     
fialový

ovos, po   
anglicky

druh ale-  
koh adu   
plápolá    
(bás.)

zna ka    
pre kilo-    

volt

špliechali   
skr. európ- 
skeho po-  

hára

ženské    
meno somár     

pred žené  
nozdry ruka

Benjamin Franklin:  
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Krížovka č. 54

              prejav     
lásky

2. as     
tajni ky íslo 8

obrazy     
ma ované  
na plátne

súvisiaca   
s Inkami

Lenka     
(dom.)

orgány    
zraku

E V      
Bardejova

omámilo   
alkoholom

1. as     
tajni ky

opatrne   
preskúma  
(hovor.)

zn. pre    
oersted

slne ný    
jas (bás.)   
oblapila   
rukami

udomácni  
sa

ruské      
ahké     
sane

na tomto   
mieste     
latinský    
pozdrav    

Pomôcky: 
kibitka,    

Sco, skar,  
salve

služba     
v noci     

chromitá   
use

súper,     
rival       

vyrobená   
liatím

zásobník   
obilia

chytá      
cit. zvuku  
zlomenia   
nie oho

staršie    
ženské    
meno

požívali   
tekutinu    
týkajúca   
sa orla

Cyril      
(dom.)

Mária     
(dom.)

Orav an   
kaplnka   
(zried.)

dvojhláska

ústia      
sopiek     
vtiahol     

do seba

nahá al sa

skratka 
juniora     
pla livo   
(bás.)

rôsol      
stíš, stlm

Leonard   
(dom.)     

kvapalný   
vosk

ubrala   
(zastar.)

E V     
Svidníka   
skr. súhv.  
Škorpión

hora otec     
(hypok.)

nežne     
pritíska

súkalo   
(text.)     
infarkt     

myokardu

E V      
Lu enca

3. as     
tajni ky

rímske     
íslo 1001

nežne     
(hud.)

Vedeli ste, že... 
(tajni ka) ?
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údermi sa  
poškodilo

návod     
na konanie

rímske   
íslo 56

zbavila  
ostrosti

3. as     
tajni ky

druh    
tkaniny

zabávajte  
prehlo

súvislé  
poradie

1. as     
tajni ky

slamená   
ruža,    

slamienka

choroba   
vini a     

skratka   
pre a iné

ahaním  
dostala    
nadol

E V    
Prešova   

tenšia lata

lámalo

hydrid     
lítia       

Kristína    
(dom.)

Emil      
(dom.)

obsialo    
vodný vták

durkot    
(expr.)

ma arské  
mužské    
meno     
krík

Pomôcky: 
imortelka,  
orlon, kaj-  
ka, oidium

oplodnili  
pe om

takým   
spôsobom  

2. as     
tajni ky

ke        
šuchot

ochrana   
proti 

vlnobitiu

4. as     
tajni ky

oble ieš   
(kniž.)

Akadémia  
výtvarných 

umení     
mnohosten

polovica 
kružnice

E V      
Levíc      
Štefan     
(dom.)

Etela      
(dom.)

bodavý    
hmyz      

lesný pre-  
žúvavec

Leokádia   
(dom.)

as       
motora    
chytaj     
do rúk

zna ka    
irídia

stávali sa 
ervenými  
zna ka  

molybdénu

bedáka ,  
horekova   

(kniž.)

Izidora    
(dom.) lám! !

Na policajnej stanici sa policajt pýta muža:
- Tak vy hlásite, že vám zmizla žena?
- Áno, pán vyšetrovate .
- A kedy ste to zistili?
- Asi pred dvoma rokmi...
- o? A to hlásite až teraz?
- Ke  ja som...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 55

Súťažná krížovka
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skratka   

súhvezdia 
Oktant

1. as     
tajni ky

nenormál-  
ne malo

vyva ova-  
lo o i      

(expr.)

Oskár     
(dom.)

had       
z Knihy    
džunglí

zna ka    
pre ab-    

siemens

silne    
zvetraná   

pôda

Pomôcky: 
vale, Kaa,  
Iduna, lo-  
ro, pálka

okolo      
(kniž.)

plisovaná  
as  oble-  

enia      
(hovor.)

vydával    
zvuk ako   
cvr ek     
(expr.)

zna ka    
kilopondu

roztápajú   
sa

otravné    
látky      

3. as     
tajni ky

Pomôcky: 
Anat, lato-  
sol, oocyt,  

armco

citovo     
pohla     
(kniž.)     
až tam

nežne   
pritíska    
lepidlo

na tomto   
mieste

morská    
ryba      

rá ajú     
(bás.)

otec      
(hovor.)

zhrnutie    
záverov    

mo iarna   
rastlina

zna ka   
tantalu

pod       
grécky     

boh ve nej 
mladosti

rozplietol
vzpružíte   
sa, oživ-   

nete

mužské    
meno

cudzí ú et  
inými     

slovami    
(kniž.)

žmolia,    
húžvu

gu ovitá   
baktéria    
vyra      

z ú asti
klepkalo   
technicky  

isté     
železo

zna ka    
zirkónia    

Eva      
(dom.)

ženské    
meno

krá ame   
nieto

Mária     
(dom.)

2. as     
tajni ky   

poumývaj

zna ka    
milikelvina

ubezpe te  
skr. pre    
InterCity

majme     
v úcte

kananej-   
ský boh    
úrody

vajcová    
bunka     

v rastovej  
fáze

staro-    
rímsky   

pozdrav

François de La Rochefoucauld:   Každý si ažká na...

Krížovka č. 56
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istím     
kefou

zaves     
(hovor.)

skratka  
rotného

rímske    
íslo 4

3. as     
tajni ky t c

Pomôcky: 
odor,      

kolinit,     
aditus

zharmo-   
nizovalo

2. as     
tajni ky

Egídius    
(dom.)

mesto     
v Grécku   
gauner,   
zlo inec

velebil,   
oslavoval

u ite       
na byzant-  

skom      
dvore

zna ka    
pre skot    
sú as      
vitritu

otvor      
(v med.)

cit. zvuku  
kvo ky    
rytím   

poškodil

skon i     
dojenie

básnik     
(kniž.)     

vrecovitý   
obal

skratka    
inšpek nej 
prehliadky

odboj,     
vzbura     

ponárali    
(kniž.)

ve ká      
plocha     
po a

chradnú    
(bás.)     

skr. pre 
respektíve

zápach    
(v med.)

pokyn     
(bás.)     
lupi i

postupne   
pokosí skoriguješ

Pomôcky: 
logofet,    
revolta,    
palpost

vykonávajú 
opciu

zarezanie  
mužské    
meno

zna ka    
cukrovi-    

niek       
plán      

dostalo sa  
do visiacej  

polohy,    
kleslo

vrchné 
oble enie  

tetky

palebné 
postavenie 

(slang.)

zna ka 
stroncia    
zlostník    
(expr.)

vzorec 
jodidu  

tálneho

dnes    
(hovor.)    

na o      
(bás.)

skratka    
štátu Utah

nenapusti  
jedom     

ale, avšak

1. as     
tajni ky

úrokujú   
(pe až.)

Organizá-  
cia ame-   
rických    
štátov

Vedeli ste, že Angelov vodopád vo Venezuele... 
(tajni ka)  a má výšku 979 metrov?              

Krížovka č. 57
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Pomôcky: 
silk, sao,   
komoda,   

nard, akov  

majú    
schpnos    

nies

3. as     
tajni ky

konštruk-   
cia na cho- 
vanie v iel

dym,      
mud      

(bás.)

balkánska  
objemová  
jednotka

plátam  
(hovor.)

vykrikoval  
ujú        

nastraší rod
hladká 
lesklá    

tkanina

1. as     
tajni ky

pracova    
ako úrad-  

ník

znížený    
tón E

prestanú   
tka        

sliep al

severský 
parohatý 
kopytník

mužské    
meno     

citoslovce 
klopnutia

ml anie    
(bás.)

ploskono-  
sá opica   
k uka,     

po esky
Pomôcky: 

atlas,      
malpa,     
oman

bavlnená   
tkanina    
povaho-   
kresba

juho-      
ázijská    
rastlina    
ažký kov

ašnícky   
ú e

druh      
motý a     
umyli

ohúrilo, 
omámilo   
(hovor.)

výkonný   
výbor      

kaš om   
of kal

umelý     
násyp

bielizník   
opa ne,  
obrátene

zna ka    
ampérzá-  

vitu

privyka     
trhá      

(kniž.)

les
Olympia   
(dom.)     

darovala

2. as     
tajni ky

zložno-    
kvetá by-   

lina

vymedze-  
ný správny 

celok

krá alo    
preš

prepalok obruba    
udieraj

dvojhláska

postava    
z rozpráv-  
ky o zboj-  

níkoch

E V   
Starej 
ubovne

poly-      
amidové 
pružné    
vlákno

Po as manželskej hádky, žena zakri í:
- Všetci moji nápadníci, ale bez 
výnimky, boli múdrejší, ako si ty!
- Áno, to...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 58
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plakalo   
(bás.)

skratka    
obchodnej  
akadémie

skratka  
rukopisu

slávnostná 
sie

Pomôcky: 
lora, arit,   

vae, kara-  
kal, akcíz

2. as     
tajni ky

poumý-    
vajte

skratka    
olympij-    
ského     

rekordu

3. as     
tajni ky

druh kar-   
tovej hry   
posielali   
(bás.)

E V      
Prešova   
jedovatý   
alkaloid

ská em    
okolo      

niekoho

rý ovala

plienky   
(hovor.)    
ostala     
sama

Pomôcky: 
lelek, jer-   

vín, terem, 
putera

sekalo,   
rúbalo     

odvádza-   
nie

odroda   
nikelínu    
nejako,   
dajako

skrivilo sa

beda, po   
latinsky    
skratka    

pre cirka

rímske     
íslo 551

potravi-    
nová da    

(hist.)     
otriasa

no ný vták

skratka    
výskumné- 
ho ústavu

zosilnel    
Imriška    
(dom.)

spime sa

skr. štátu 
Maine     

ma kovitá  
šelma

kadili,     
adili

zahrotená  
ty         

nádoba    
na salaši

ohrani ená 
plocha     

syntetická  
látka

ruky       
základná   

íslovka

zna ka    
pre piko-   

katal

turecká    
káva      

(hovor.)    
inam

skratka    
pre Letec-  
ké opra-   
vovne

srdcovnica 
decht     

(hovor.)

tl ie     
(expr.)

Organizá-  
cia ame-   
rických    
štátov

osem,     
po ne-     
mecky

1. as     
tajni ky    
zna ka    
neónu

javisko    
v divadle úder

sie ,     
dvorana   
(zastar.)

mužské    
meno

Publius Ovidius Naso:   Ke  má...

Krížovka č. 59
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Pomôcky: 

trachyt,    
Abás, ave, 
amarant

oznam     
v novinách 

(kniž.)

2. as     
tajni ky

syn boha   
Lynkea eden skratka    

pre a dato
nahota  
(kniž.)

prudko    
sa mykol

spevavý   
vták       
žijúci      

v Afrike

kvíkanie 3. as     
tajni ky

seka ,     
rúba

navies ,    
nahucka   

(expr.)

citoslovce  
užasnutia

stará, chu- 
dá kobyla  
citoslovce  

radosti

rozum

lipnú      
(kniž.)     

zabuchni   
(hovor.)

E V      
Spišskej   
Novej Vsi

malý záliv  
súvislé   
poradie

záblesk    
(kniž.)

staro-     
grécka    
bohy a    
osudu

mužské    
meno     

druh zub-  
ného zlata

Pomôcky: 
anonsa,    

devla, nús, 
Tin, aurit

Elena     
(dom.)     
grécka  
bohy a

natká      
rozjatruj 
(kniž.)

radostný   
chválospev

okultné  
krvácanie  
škaredo   
ma ujte

ženské    
meno

mámenie   
(kniž.)     
pastieri    
oviec

zna ka    
radónu

robili      
pitvu      

Albína     
(dom.)

O ga      
(dom.)

vyvretá    
hornina    
zna ka  
iónia

fúkali

skr. štátu  
Illinois     
zn. pre    

milipieza

stavanie latinský  
pozdrav

idioma-    
tizmus     
(lingv.)

opera     
G. Verdiho 

E V      
Rož avy

etruský    
boh neba 

1. as     
tajni ky

skr. Ama-  
térskej    

atletickej   
asociácie

dozvieme  
sa

Vedeli ste, že jedine né 
odtla ky... (tajni ka) ?

Krížovka č. 60
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šitím    
vložila

citovo  
pohnú     
(kniž.)

zna ka 
argónu

3. as     
tajni ky

malý dub,  
dub ek

vojdenie   
vozidlom   

skr.súhvez- 
dia Orión

Pomôcky: 
mocha,   
kupido,    
choro

malý      
oblek,     

oble ok

2. as     
tajni ky

ženské    
meno

otrhajú    
útok

povari    
(zastar.)

zna ka    
rubídia    
cvi né   

skladby

blatom     
špinil      

(zried.)

Elektrárne  
Vojany    
zajasá  
(kniž.)

Leokádia  
(dom.)     

mexický   
Indián     

polárna    
žiara

obyvate ka 
Indie

svetová   
strana     

je zatvore-  
ný (hovor.)

schopnos   
žieravín    
lepta      
povrch

Edita      
(dom.)

sadol si    
espreso   

íže

sypaním   
premiestni  
z prednej  

strany

nesúrodá
primát     
chví u     
mies 

robí nie o  
kaderavým

výzva     
na ticho    
zmeták    
z knôtov

Pomôcky: 
aurora, 

PsA, mop,  
duál

slabo     
(expr.)

skratka  
súhvezdia  
Južná ryba 

zatup

druh jem-  
nej usne   
dvojné     

íslo

bulharský  
udový ta-  

nec

rodný kraj  
ktože

grécka    
bohy a    
pomsty

rímsky     
boh lásky  
citoslovce  

útosti

1. as     
tajni ky

zvýšený   
tón E

spuchol nasáva

Roz úlený manžel hovorí manželke:
- Predstav si drahá, domovník sa chvasce,             
že až na jednu výnimku, zažil nie o príjemné         
s každou ženou v tomto dome.
Manželka sa zamyslí a hovorí:
- No, tak to ur ite...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 61

Súťažná krížovka
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malá      
staro-     
grécka     
minca

1. as     
tajni ky

citoslovce  
prekvape-  

nia

vyva uje   
o i

zna ka    
pre ounce  

troy

kamenitá   
sutina

inými      
slovami    
(kniž.)

jemne    
chytal

Pomôcky: 
floskula,   
faeton,    

varp, kalo

3. as     
tajni ky

cudzopas-  
ný hmyz   
(mn. .)

klial,    
hrešil      

(hovor.)

zna ka 
kozmetiky

pokryla  
vrstvou    

hliny

E V 
Bratislavy  

blúdil    
o ami

zna ka  
lutécia

trojdielne   
dielo      

apreta ná  
látka

ruská  
rybacia    
polievka

balíky  
(zastar.)   

Artúr    
(dom.)

sypáva

kabát z    
mužského  

obleku     
roja ik

obdaruje

citoslovce 
odporu    
fráza

hrubý     
povraz     

nekovový  
prvok

morský    
vták

skratka 
laboratória 

mazivo

obíjam   
latami

študent-   
ský domov 
poletujem

skratka 
okresného  

výboru

týkajúca   
sa šakala  
lámaním   
poško

vzorec   
oxidu    

strontna-   
tého

kohútie    
pero      

opísanie

strata na   
hmotnosti  

tovaru

stelesní    
Etela    

(dom.)

ucapká

skratka    
pre iteretur 
predložka  
s 2. pád.

skratka pre 
Letec-     

ké opra-   
vovne

rímske   
íslo 4

ur ovali   
limit       

(kniž.)

skratka    
pre ad     
acta

2. as     
tajni ky

George Thomas Moore:  lovek precestuje celý svet, h adá to,...

Krížovka č. 62
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1. as     
tajni ky

kúzelník,  
eskamotér

menil      
výzor      

maskou

3. as     
tajni ky nezvrtni

Pomôcky: 
Kronos,   
kaukliar,   
Achab     

zjajkne
platidlá    

v Rumun-  
sku

zna ka    
elektrón-   

voltu

okultné   
krvácanie  

hrdina    
(bás.)

vazal,     
lénnik

háve ,    
varga     

(pejor.)

avšak, no

zaiste   
(hovor.)    
používaš   
ako palivo

pretekár   
v skokoch

gu ovitá    
baktéria    
syn boha   

Urána

malý     
kotú

skr. pre    
vlastný    
zahrdú-    
senie

obhorí
obyvatelia  

Ruska     
zaväzuje

oproti, 
naproti

drobný    
hmyz na   
rastlinách  
hromadí

zna ka   
hliníka

maskér  
(slang.)    
mihalo

športové   
ná inie

zor isté 
množstvo  
nevt kol

len    
súdneho   
senátu     

(zastar.)

sekaním   
oddelím

Pomôcky: 
rek, ante,  
Eos, man,  

anta

zmizne,    
stratí sa

2. as     
tajni ky   
vystihni    
zmysel

spiežovce

grécka     
bohy a    

výstupok   
v stene

stojí       
v kotvisku

pred      
(z lat.)     
znoj

izraelský   
krá

pe       
(hovor.)    

citoslovce  
výsmechu

lichotením 
uveli ená

náplecník,  
výložka

skratka    
pre tohto   
mesiaca

Sagittarius B je molekulárne mra no, ktoré sa nachádza v blízkosti centra našej galaxie. 
Ide o naozaj obdivuhodný objekt, ktorý obsahuje... (tajni ka) . Škoda, že nás od neho delí 
vzdialenos  26 000 svetelných rokov.               

Krížovka č. 63
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Krížovky pre fajnšmekrov
skratka   
severo-    
severo-    
východu

1. as     
tajni ky

slúžiaca   
na oranie

syn boha 
Hefaista

rímske   
íslo 51

Olympia   
(dom.)

sko ilo    
(hovor.)

sultánsky  
palác

spletaním  
zhotovu-   

jete

ženské    
meno

3. as     
tajni ky

nízke      
kanadské  

sane

v a nos   
(kniž.)

preddavok  
dala       

do stávky

Pomôcky: 
skeleton,   

avans, ace-
tol, durian

vrchná     
jura       

(geol.)

zn. pre    
kosínus    
2. as     
tajni ky

inakšie    
zacíti

prispievate 
pomocou

typ      
pobrežia

reduk né   
inidlo     
Júlia      

(dom.)
skratka    
Geolo-     

gickej spo- 
lo nosti

privítame   
tvorená    

ílom

obrúsite,   
opilujete

zn. pre    
abtesla    

cirkusový  
umelec

odovzdá-   
vali hlas

oxid    
hlinatý     

tropický    
strom    

Monika    
(dom.)     
udne,  

zvláštne

odvod ova-
cia rúrka   
noblesný   
(hovor.)

dievka     
(kniž.)

žliabok    
(stav.)     
robí       

tupším

olejnatá    
rastlina

odlišná
prvok      
zn. Th     
ko iar

rímske  
íslo 6

prívrženec  
kubizmu   
solmiza -  
ná slabika

nezaplate-  
ný popla-   

tok

trocha   
namo í tu máš! !

Pomôcky: 
Kakos, se- 
rail, nuta,   
argov, ria

Po prehliadke lekár oznamuje budúcej 
mami ke:
- Žia  plod nemá najlepšiu polohu...
- Bodaj by mal, pán doktor! Ve ...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 64
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vyva uje   
o i

rímske     
íslo 501

pokr ím    
(expr.)

Pomôcky: 
EC, kaik,   
air, štiav,   
serapa

3. as     
tajni ky

radostný   
výkrik bak- 
chantiek

vesmír 2. as     
tajni ky

vzorec     
jodidu    

tálneho

skratka   
odseku    
pá ava,    

horú ava

zna ka    
neónu

malý      
kotú

zn. elek-   
trónvoltu   

keltský ná- 
zov Írska

urobí      
chlpatým

Rudolf   
(dom.)     

stával sa   
sivým

dozvie sa
cez, skrz   
mužské    
meno

písmeno   
gréckej    

abecedy

robia   
krivými    

francovka

Imrich 
(dom.)

O ga      
(dom.)

ozdob     
vencom    

as       
pagody

spôsobím  
roz arova- 

nie

zna ka 
nanometra 

sú as      
mex.odevu

Pomôcky: 
Erin, an-   
da, evoe

upäl       
Ondrej  
(dom.)

pobádaj   
stáva  sa   
mokrým

menšia    
obec

bez slov   
vlastnil

skratka    
nukleo-    
vých ky-   

selín

starodáv-  
ne skrine   

lú na    
rastlina

koktajú

nádoba   
upletená   
z prútia

vzorkova-  
ná tkanina  

Ernest     
(dom.)

kyprite    
pôdu     

pluhom

ukradlo    
(hovor.)    
piese ,   
nápev

E V      
Žiaru nad  
Hronom

Irena     
(dom.)     

rozpo tové 
opatrenie

turecký    
ln        

rímske  
íslo 51

poranila MPZ 
Ekvádora

1. as     
tajni ky

citoslovce  
bujnosti

Jean de La Bruyère:   Niektorí udia za nú...

Krížovka č. 65
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Krížovky pre fajnšmekrov

              obyvate    
Tunisu

2. as     
tajni ky

morský    
útes   

(geogr.)

ruský    
súhlas poobliepaj

plytký   
morský    

záliv      
(geogr.)

stával sa   
tvrdším

Pomôcky: 
Temis, rif,  
Antip, nai,  
Aisa, napa

vä šia     
vlnená     
šatka

akýže kamže

liatím    
zhotovili

vrecovitý   
obal      

Štefan     
(dom.)

vzorec     
fluoridu   

sodného

Emília     
(dom.)     
vystav     

žiareniu
skratka    
pre Inži-   
nierske    
stavby

3. as     
tajni ky   

zotrel

spevni    
výstužou

hudobný   
nástroj     
výzva     

na ticho

pod záduch

mužské    
meno

pružná    
use       

grécka     
bohy a

minerál

drozd,     
po esky   
americký   

strom
Pomôcky: 
liman, yer-  
ba, jersey,  

manipul

vlnená     
pletenina   

oddiel     
rím. légie

E V     
Poltára    
mužské    
meno

mäkká    
stupnica

4. as     
tajni ky   

zace ovali

znížený    
tón A

ženské    
meno     

odborník   
v tavení

cverny

stavebné 
bytové   

družstvo   
dvojhláska

bavlnená 
lesklá     

tkanina

izbová   
rastlina

Taliani     
(zastar.)

bohy a    
osudu     
kame-     

olom

podul,     
zadul

spletaním  
spájal     
E V      

Krupiny

priú al 1. as     
tajni ky

natiera    
vápnom

Mária     
(dom.)

Vedeli ste, že Venuša sa... (tajni ka) , 
ako zvyšok planét Slne nej sústavy? 

Krížovka č. 66
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zna ka 
kryptónu obruba vyhynutý 

ko ovník predošlé as       
pušky

doplnilo    
na celok kremi itan

ert       
(žart.)     

toaletný    
stolík

slovesná   
predpona

ur ený     
na trávenie 

1. as     
tajni ky

mužské    
meno

3. as     
tajni ky   
Lenka   
(dom.)

fenický    
boh

za ali      
(zried.)    

posúvanie

klepaním 
odstrá

neodborník 
eský    

herec 
(Jaroslav)

Pomôcky: 
silikát,   

krampus,   
Baal, lot

dobré     
meno     

zápalné   
práchno

citoslovce  
radosti     
ž dka      

na voze

kladie   
otázku

morský    
h bkomer   
pletenec   
z vlasov

ruská   
rybacia 
polievka

uchmatni   
satanáš

2. as     
tajni ky

vedome 
poveda  
nepravdu

skratka    
pre nášho 
letopo tu

ukrutne 
(kniž.)     

zubný kaz  
(lek.)

tropický    
ker

zaškvr a-  
nie        

prejdú 
ok ukou

Pomôcky: 
Ámos, ka-  
ries, liev ,  

punk

preto      
vlákno     

z jutovníka

vyva oval  
o i        

biblický    
prorok

jarabý     
vták

citoslovce  
výsmechu  

nálev,     
po esky

urobím    
(kniž.)

odlamuj    
existujú

seká sadením   
dop a

zvýšený   
tón A

súkaním   
zhotovi

Žena sa pýta milenca:
Milá ik, opravoval si už 
niekedy prá ku?
- Ešte nie, drahá.
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 67
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dlhá pali-   
ca na obí-  
janie ore-  

chov

2. as     
tajni ky

skratka    
pre ibidem

stará     
d žková    
miera

arabský    
kô

kožné     
ochorenie,  

lišaj       
(lek.)

šibal,   
š ahal

autor    
lyrických   

diel

Pomôcky: 
aak, apus,  
lichen, Te-  
mis, area

3. as     
tajni ky

motajte    
sa niekde  
istý as    
(expr.)

prechodne 
býval      

v prírode

E V     
Popradu   

cloní

citoslovce  
hnevu

narýchlo   
v šil       

na kopu

ln        
na Rýne

chytám    
rukami     
grécka     
bohy a

staršia   
jednotka   

osvetlenia  
zn. ph

osi       
majúca    
tvar lišty

Pomôcky: 
daimio,    

štiap, ro-   
tunda,anis

lipol     
(kniž.)     

dokali il

knôt,      
po esky   
odlišná,    
inakšia

staro-     
japonský   

lénny    
knieža

Kristína    
(dom.)     

Erik    
(dom.)

rozdielne

citoslovce  
obdivu     

operovaný  
lovek

aká       
(hovor.)

staros ,    
po esky   
epocha    
triasu

Adela     
(dom.)

kopaním   
skyprime   
iskri ka

tônistá,    
tienistá

zvýšený   
tón E      
druh      

kôrovca

ovísa,     
klesá

ohrani e-  
ná plocha  
1. as     
tajni ky

produkt    
v iel

zn. pre  
kilopascal  

okultné   
krvácanie

skratka  
dopravnej  

nehody

skratka    
apendek-  

tómie

skratka    
pre a dato

okrúhly    
románsky 
kostolík 
(archit.)

skratka    
pre light    

year

kvalita-    
tívne

Gotthold Ephraim Lessing:

Krížovka č. 68
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zadržiaval 2. as     
tajni ky

ozdoba    
na zápästí

oce ový    
sud

1. as     
tajni ky

Pomôcky: 
mantila,    

naja, han,  
falera

folklórne   
ladená    

reštaurá-   
cia

pás štvor ek   
(typ.)

po ný     
hostinec   

v Turecku  
muž.meno

skratka   
dobyt ej   
jednotky

všelijaká  
(expr.)     
druh  

motý a

uskuto -   
ovate     

reformy

ubrali    
(zastar.)

kobra 
indická    
ipková    
šatka

mlyn e-    
kom drvím  
na prach

obruba    
bremeno

Pomôcky: 
lora, em,   
evoe, Ka,  

mláto

hojda      
na rukách  

(zried.)    
narýchlo

zna ka 
holmia     

pe ažná 
poukážka

druh  
kartovej    

hry

šikmo,     
bokom     
spá      

(zried.)

Edita      
(dom.)

mecha-    
nizmus    

spo ítate

vyzname-  
nanie pre  

ví aza

zna ka    
telúru

povrchne 
ušijem     

pová aš

sku ala,   
skuví ala

od        
(z lat.)     

skr.súhvez- 
dia Drak

odmotáva

dedo      
radostný   

výkrik bak- 
chantiek

zvyšok    
pivovar-    
ského     
sladu

Ernestína  
(dom.)  

Alexander  
(dom.)

aha       
skr. obrne- 
ného trans- 

portéra

ko ovné   
kmene     
zna ka    
india

zaoblieklo
skratka    

pre otrav-  
né látky

tlmenie, 
stišovanie

pojem du-  
še u sta-   

rých Egyp- 
anov

Vedeli ste, že na Merkúre... (tajni ka) ? Je to dané tým, že sa otá a ve mi 
pomaly a obieha ve mi blízko Slnka. Jeden de  na Merkúre zodpovedá 176 
pozemským d om a rok trvá približne 88 pozemských dní.               

Krížovka č. 69
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nahá al,   
prenasle-  

doval

1. as     
tajni ky ke štýl      

hudby
laba,      
dlaba

za iatok   
pretekov

vydával    
ahavý    
zvuk      

(expr.)

skratka    
rozpo to-  
vej organi-  

zácie

prehlo bola       
vo vare

3. as     
tajni ky

šikovne 
zariadi     
(hovor.)

skratka  
valného 

zhromaž-  
denia

parný     
ruše      

objednám  
si

sluha, 
otrok

poh danie 
(zastar.)   
upevni     

do závesu

druh   
enzýmu    
(biol.)

pretože    
prihodil sa

Pomôcky: 
lyáza,     

abd, dust,  
etui, AN

temnota   
ajový     

prach     
a drvina

mesto     
v Grécku   

Ivan       
(dom.)

dohasína-  
nie fosfo-   
rescencie

pestrý    
papagáj   
Melichar   
(dom.)

asto      
u ím

hoci,      
po esky   
sníma-    
te ný

zna ka    
cínu

ovisli,     
ochabli    

dosky na   
krájanie

tyl    
(zastar.)

o ari , 
okúzli      

americká   
šelma

Jakub     
(dom.)

okultné 
krvácanie  
zohnutie

akíže      
Viktor    
(dom.)

rozstrih,    
rázporok   
(slang.)

puzdro    
(kniž.)

po ovný    
pes

liturgické  
obrady    
drob

ubránim,   
obhájim

ženský    
hlas       

zn. rus.    
lietadiel

2. as     
tajni ky

obetníci  
(zried.)

Rozprávajú sa dve sekretárky:
- Tak o, aký je ten tvoj šéf?
- Senza ný chlap! Trochu úradujeme, trochu sa 
milujeme, trochu úradujeme, trochu sa milujeme    
a tak to ide celý de . A tvoj?
- Vynikajúci! Vieš, ale my sme už dávno...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 70

Súťažná krížovka
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vykonáva  

obrad     
krstu

platidlo    
v Jemene

zna ka   
astátu

rímske     
íslo 2001

4. as     
tajni ky

kozácky  
kapitán

skratka    
pre a po-   

dobne

zna ka    
lawrencia

hlavy      
(hovor.)

skoba     
(hovor.)    
odvyká

predpis    
kone ného 

po tu     
krokov

3. as     
tajni ky

ženské    
meno     

manilské   
konope

Pomôcky: 
Baal, lot,   

mao, aba-  
ka, ske

kr il,   
húžval     
(expr.)

bút avá    
(zried.)    
1. as     
tajni ky

dvojhláska 
aký    

(expr.)

je v drepe,  
upí       

(expr.)

fenický    
boh       

vyumýval

metamor-  
fovaná     
hornina

vrecovitý   
obal       
robil   

sprievodcu

5. as     
tajni ky

uprosi     
(expr.)

kdeže
vykývajú   

drvi ,      
po esky

vzorec    
sulfidu     

vanádna-  
tého

zamažem  
podvedú,   

ošudia   
(pejor.)

súzvuky   
viacerých  

tónov

Eduard    
(dom.)     

obveša

h adalo    
riešenie

idant      
(gen.)     

morský   
h bkomer

Pomôcky: 
ness,      
asaul,     

rial       

strhnutie   
(bás.)

skratka    
pre milión  

pichal     
rohami    

vial       
(bás.)     

typ mysu 

krátka  
komická   
scénka

neomotaj   
šachová   

figúra

tlkot     
(bás.)

malý   
mešec     

inšpek ná  
prehliadka

porania sa aha, h a

2. as     
tajni ky

nech,     
po esky

Jean Rostand:   I ke  berieme do úvahy...

Krížovka č. 71
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              z obsaho-  
vej stránky

1. as     
tajni ky

staro-     
grécke 

trhovisko

osobné    
zámeno

akým     
spôsobom

staroba-   
bylonské   

mesto

malé      
dynamo

Pomôcky: 
bagaud,   

Pan, rete,  
Ur, siba

odlev snula sa 2. as     
tajni ky

galský     
ro nícky    

povstalec  
(hist.)

Oskár    
(dom.)

matky     
manželov

skr. dinitro- 
toluénu    
južná    

rastlina

lietadlo  
(hovor.)

lovom 
nahroma   

Pavel     
(dom.)

pozri

kurivo     
rod žralo-  
kovitých   

rýb

skratka 
okultného 
krvácania

prístroj    
na varenie  

aju       
oblieka

vyšívanie

skratka 
leukocytu  
obvese-    

lená

stalo sa    
chabým,   
zoslablo

grécky     
boh lesov  
ubytovne   

pre vojakov

Pomôcky: 
agora,     

EC, etín,   
aloa

ženské    
meno

grécke    
písmeno   
3. as     
tajni ky

šikmý     
vrznutie

zotrváva   
v spánku

lomené   
gotické    
písmo     

bábätko

E V Ilavy zabáraj sa  
rytmus

nenasýte-  
ný uh o-   
vodík,     

acetylén

vravím,   
hovorím

namotáva

uzáver     
vzorec    
oxidu   

hlinatého

ochabnutie 
(bás.)

sie        
(v med.)   

MPZ     
Ekvádora

chránidlo  
kolena

osem,     
po ne-     
mecky

4. as     
tajni ky

To, že gravita ná sila Mesiaca spôsobuje príliv a odliv je známe.           
Ale vedeli ste, že jeho najvä ší ú inok sa prejavuje... (tajni ka) ? 

Krížovka č. 72
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opä ,      
znova

skratka   
štátu   

Arkansas
zmluva kreditný    

(fin.)
3. as     
tajni ky krá am

skúsi,  
zažije     

kô  hne-   
dej srsti

šitím   
spojil

1. as     
tajni ky

parovodné 
potrubie   
panika     

na burze   

zvreštíme,  
skríkneme

po uje

citoslovce  
zvuku    

bubnov    
obmotajú

kr ma, 
hostinec   
(hovor.)

pásmové   
horstvo    
dupoce

oválny     
výrastok

zna ka    
irídia 

vybavil    
spadla   
(hovor.)

súlad, 
poriadok  

(kniž.)

uniká      
izbová     
rastlina

Pomôcky: 
stridor,    

írek, oron,  
jutro, ail

zakvitol 
(zried.)

rapotanie  
2. as     
tajni ky

semitský   
boh       

obriadim   
(hovor.)

opitý     
lovek

slovesná  
predpona  

Karol     
(dom.)

šikmo

krok sme-  
rom nabok 
stará ploš-  
ná miera

telefonuj

horská     
kaukaz-    

ská osada 
vyhráva

dedi stvo 
(zastar.)

len
zaplatí     
zna ka    

pre stone

zna ka   
telúru

pisk avé   
dýchanie   

E V     
Svidníka

odložíme,  
odprace-   

me

vodná   
rastlina

ohmat     
(hovor.)

Sused hovorí susedovi:
- Pán Ková ik, nabudúce si láskavo 
zatiahnite záclonu, ke  laškujete            
s manželkou. V era poobede sme totiž 
mali, v aka vám, neoby ajné divadlo.
- No, tak to sa mýlite...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 73
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asfaltová 
strešná  
krytina

2. as     
tajni ky

ušný      
lekár,      
otológ   

chví u    
stonal

citoslovce  
bujnosti

zna ka   
platiny

cudzo-     
krajný     

dravý vták

syn krá a   
Telamóna

Pomôcky: 
odenit,     

IPA, Ajas,  
ratio

1. as     
tajni ky

kalomer    
(tech.)

ponor sa   
pod hladi-  
nu vody

zn. pre    
kilopond   
rímsky   
úradník

prispievate 
pomocou, 
pomáhate

remíza   
(šach.)    

klesnutie

klesol     
na zem    

robil       
(arch.)

pooto

Sidón    
(dom.)     

chveli sa   
(kniž.)

druhý     
názov     
biotitu

kame-     
olom     

preciedzal

trestanec   
(zastar.)

E V      
Košíc     
rozum     
(kniž.)

zna ka   
lawrencia

spisovate   
asto sadí  

zvýšený   
tón E

leda       
mužské    
meno

stiahnutie  
sa

jednotka   
objemu    

iba

Oskár     
(dom.)

rozde o-   
vali       

3. as     
tajni ky

4. as     
tajni ky

mužské    
meno

stratil     
rodi ov

zrakové    
orgány    
zna ka    
limity

urobil    
temným

okresný    
výbor      

zna ka    
pre gill

kníše
písmeno   
gréckej  

abecedy

zložno-    
kvetá      
bylina

mužské    
meno

Johann Wolfgang Goethe:   Zámožný je každý,...

Krížovka č. 74
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ve mi      

vysilený,   
zmorený

drvením   
nahromadí

3. as     
tajni ky

skratka 
baskla-    
rinetu

kabát      
z mužské-  
ho obleku

papu a

vzorec     
sulfidu    

vanádna-  
tého

skratka    
obchodnej  
akadémie

skratka    
zdravotné- 

ho stre-    
diska

snobizmus 
skratka    
pre ad     
acta

zakolísal   
sa

malá      
sardela

2. as     
tajni ky

ženské    
meno

Pomôcky: 
kanel,     

Afareus,   
djama

lezením    
sa dostá-   
va dolu

vyhráva    
1. as     
tajni ky

omarenie  
(kniž.)     

jednoklon-  
ný nerast

o ividne
Anna      

(dom.)     
pohá al

le oší     
(bás.)

zn. pre   
pikohenry  

vlhla

zn. pre    
abfarad    

citoslovce 
obdivu

odlišný

boho-     
služobná   

kniha      
druh drogy

asýrsky    
boh mesta  

Eridu

pridajte    
messén-   
sky krá

zja al

semitský   
boh       

jedálny   
lístok 

asfaltová   
dlažba

zn. pre   
milipascal  
športové 
plavidlo

Pomôcky: 
epidot,     
mineja,    
Ea, El

úžitkové   
zviera     

jednotka   
zn. ph

druh      
zeleniny   
zna ka    

piva

cestuje 
lietadlom

hmla,      
opar

sklárska  
ozdoba    
Mária   
(dom.)

pohne

uvádza    
menom    

E V Dol.   
Kubína

oklamalo, 
podviedlo  
(hovor.)

skratka    
pre štátny

tisnete,  
tla íte

citoslovce  
prekva-    
penia

Vedeli ste, že Indický 
oceán... (tajni ka) ?

Krížovka č. 75
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kosením   
odober

1. as     
tajni ky

ka a,     
dieža

citoslovce  
odporu dole omotalo

kreslený 
seriál      

v asopise

odsúdenie  
(kniž.)

z h adiska  
druhu

dym,      
mud      

(bás.)

zna ka    
limity      

ako-tak    
(bás.)

arabský    
kô

3. as     
tajni ky

nežne,     
úbezne   
(hud.)

skratka    
Olympij-   

ských hier

ženské    
meno     
pri le

sypáva
vynímajúc  
pravosláv-  

ny k az

Pomôcky: 
selenit,    

amabile,   
aurit, nar

huckalo, 
poburovalo

skratka    
rukopisu   
2. as     
tajni ky

osamo-    
tená      

obyvate    
Ríma

švitorenie  
(bás.)

strukovina  
pomedzný  
rozhodca   
(slang.)

spôsob  
lie by

bu  živý   
odroda    

sadrovca   
(miner.)

v aka     
(kniž.)

bol nútený  
zatl te

skratka    
pre a tak   

alej

tesaním    
vh bi      

morský    
živo ích

zna ka    
pre light    

year

stoka      
durkot   
(expr.)

obyvatelia  
Saska

bi ,       
búcha     
(expr.)

okrášli

skr. pre   
respektíve  

borid      
titánu

druh zub-  
ného zlata  

E V     
Stropkova

aví      
kríženec   
skratka 

leukocytu

zmizli

poroz-     
náša      

klebety

Mladý muž narieka pri lôžku 
svojej ženy, ktorá má každú 
chví u rodi :
- Ach, drahá, ako ty musíš 
ve mi trpie !...
Manželka na neho láskavo 
pozrie a hovorí:
- Upokoj sa...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 76
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mužské    
meno fúka citoslovce  

obdivu
2. as     
tajni ky

stávali sa  
tmavšími

zna ka   
ampérzá-  

vitu

1. as     
tajni ky

milodar  
(pren.) kalil

za iato -   
ník        

nápad,  
myšlienka

trieštim,    
kúskujem

neudržia-  
va  si      

v pamäti

tu máš     
konajú    
(arch.)

Pomôcky: 
dália, dol-  
men, Ala-  
man, afta

malá lo    
(zastar.)   
pohrebný  
pamätník

citoslovce  
virikania  
týkajúce   
sa leva    

ozdobný   
kvet,      

georgína

nalieval    
druh      

borovice

somár

senza ný  
(slang.)    

spolo en-  
ský tanec

preš
týkajúce   
sa sovy    
oproti

zvo ni

rímske     
íslo 1050

kartová    
hra       

odišiel     
(expr.)

obrovsky

európsky   
pohár     
Staro-     

germán

vä šia  
nádobka

Adam    
(dom.)     

nedobre

Pomôcky: 
Azar,      

pasians,   
obolos 

p uzgierik  
na sliznici  

zbav      
ostrosti

náhla      
zmena     
šarkan

rozprávko- 
vé bytosti

laba,      
tlapa      

grécke     
písmeno

žr

umývaním 
vy istil     
zn. pre   
long ton

vzal si     
na staros

Alexander  
(dom.)

malý pult cverna

Marcus Tullius Cicero:   Nijaká pevnos  nie je...

Krížovka č. 77
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              kopnutie 2. as     
tajni ky

zna ka  
kiloam-    

péra

vykonal   
pohyb     
okolo      

nie oho

odroda   
diabasu

skratka    
pre a dato

nálev,     
po esky

chorobná  
zúrivos

Pomôcky: 
Binet, mu-  
cín, rubus,  

valamit

1. as     
tajni ky

vydala     
zvuk      
miau

okula zna ka    
amerícia

zbadám,   
spozoru-   

jem

bu  živý   
ru ný     

nástroj    
na rytie

Pomôcky: 
korda,     

diota, sel,  
rehab

skratka    
celesty    

kríkovitá   
rastlina

mníšsky   
opasok    

švaj iarsky  
skladate

starý  
arabský    

slá ikový   
nástroj

kývajú     
súzvuk    

viacerých  
tónov

odlomia
z aknutie   

pitím      
uberme

Vojtech    
(dom.)

skratka    
klavíra     

okované   
vedro

citoslovce  
údivu

ženské    
meno     

gauner,   
zlo inec

horský    
su ový    
prúd

bô na,     
bolestná   
ahká do-  

máca obuv

zna ka    
pre arkus-  

sínus

cit. posko-  
enia      

látka      
v hlienoch

ve ká   
nádoba    
(hist.)     

oblizoval

namotával

akade- 
mický titul  

obal      
na listiny

ponorením 
do vody    

usmrtíme

E V      
Lu enca   
skratka    
rotného

ceruzka,   
tužka

sulfid      
ródnatý    

E V    
Tvrdošína

druh hliny
aptaví    
udia   

(expr.)

E V Ná-   
mestova

sú as      
pružných   

vláken

Chameleón je majster v maskovaní a preto dokonale splýva s okolím. Pri love 
využíva svoj lepkavý jazyk, ktorý je niekedy... (tajni ka) .

Krížovka č. 78
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postupne  
stiahnite

Olympia   
(dom.)

rímske   
íslo 1001 stisnú 1. as     

tajni ky odlišne

vykonaj    
pomstu    

mladistvo

Pomôcky: 
trol, pao,   
sir, anta,   

agora

priviedol   
do spánku

ženské    
meno

penová    
látka      

2. as     
tajni ky

podal sa
pla e     
(bás.)     

malá rana

vyžarova   
teplo

dobytkár-  
ska farma  
v Amerike  
obratná

udia, kto-  
rí predáva- 

jú v ob-    
chode

podstienka

skratka    
pre a iné

obhrniem  
podarilo sa 

(hovor.)

lesklý    
náter

tkaním   
zhotovia   
výstupok   
v stene

Pomôcky: 
otka, bo-   
na, lama

lúpaním    
zbavila    

kôry

plemeno   
psov      

3. as     
tajni ky

zna ka  
erbia      

prinášalo 
plody      

opance,    
omotá

citoslovce  
poh dania  
prepracuj

spájajte    
lepom

vojenský   
útvar      

temno

údená     
(zastar.)

severský   
škriatok    
nástroj     

pri pluhu

cudzo-    
krajné     

úžitkové   
zviera

druh      
figúry   

(šach.)

osladil     
medom    

pán       
(z angl.)

zna ka  
striebra

starena    
(pejor.)    

E V      
Topo ian

lót        
(zdrob.) poolamuj

staro-     
grécke    

trhovisko

vychováva- 
te ka detí  
(zastar.)

Sused vraví susedovi:
- Teda ten váš syn je strašný chuligán!
- No dovo te!
- No, to teda je! Ve  všetky diev atá       
z našej dediny nau il bozkáva  sa. 
- Ke  nau il,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 79
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              zlato, po   
španielsky

2. as     
tajni ky zauz ova lie ivá     

bylina
sekal,    
rúbal

opusti,     
zanechaj dopadnutie

Pomôcky: 
monitor,   

Sém, ovo,  
zodiak

odfúkla 1. as     
tajni ky

ohrani e-  
ná plocha

rozladenie  
(kniž.)

Olympia   
(dom.)

obralo     
(expr.)

odieraj     
mužské    
meno

Pomôcky: 
pilaf,      

ria, oro

citoslovce  
oblízania   
kovaním   
spájate

napevno   
menšia    

vojenská   
lo

vstrebáva  
vlhkos

Mária     
(dom.)     
požer

zna ka 
kilotony

zverokruh  
(astron.)   
športové   
ná inie

orientálne  
jedlo

uklonenie

citoslovce  
klopnutia   
jednotka  
objemu

použil     
vo svoj    

prospech

Alexander  
(dom.)     

zaka ujú   
sa

askét

E V      
Starej     
ubovne   
iarkol

citoslovce  
trúbenia

rota ný    
stroj       

ochabnutie 
(bás.)

skr. pre    
Elektrárne  

Vojany

sochárske  
dielo      

okresný    
výbor

ohlas, 
ozvena    
kamže

typ       
pobrežia   

farba      
na vají ka

akíže
jeden     

z Noemo-  
vých synov

kyptavo,   
gramb avo

nástenný   
gobelín    
zna ka 
yterbia

skratka    
ambulan-  

cie

3. as     
tajni ky

Mária   
(dom.) zabalím

Heinrich Heine:   Skúsenos  je dobrá škola,...

Krížovka č. 80
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skr. Slo-   
venskej    
komory   

architektov

skratka    
pre tohto   

roka
obrúbia školá ka

štát       
v južnej    

Ázii

akým    
spôsobom ry anie

Pomôcky: 
Ílos, Matu-  
zalem, da-  
dov, Euros

3. as     
tajni ky

chví u     
sa maznal

vysoký    
st p

E V      
Stropkova

1. as     
tajni ky   
rozrývaj

japonský   
tiger

zákos     
mužské    
meno

umy
súci,      

šikovný    
zaboril sa

2. as     
tajni ky

dúfa      
v nie o

ruský      
súhlas

tápu      
(expr.)     

grafický    
prvok

prebudia

Etické     
fórum     

biblický    
patriarcha

zraková  
porucha   

(lek.)

zn. pre    
milipascal  
postupne   

nakúp

škôlka     
(zastar.)

stúpenec   
parsizmu   
potom,    

po esky

E V    
Starej    
ubovne

ažko     
pracujú    

mimocho-  
dom

judejský   
krá

mužské    
meno     
grécky     

boh vetra

vyznáva   
arianizmu

z ahka  
plieska

triky    
kúzelníka  

ponad

Pomôcky: 
anopia,    

Asa, tora,  
apropo

4. as     
tajni ky

panika     
na burze   
skr. súhv.  
Plachty

francúzsky 
š achtic    

predpona 
superlatívu

príslušník  
panov-    
níckeho    
dvora

klamstvá   
zna ka    
rénia

nevydare-  
ná (expr.)

syn krá a   
Tróa

štát       
v jz. Ázii

Vedeli ste, že životnos  jednej 
ervenej... (tajni ka) ?

Krížovka č. 81
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Slovan 
(zastar.)

1. as     
tajni ky

dozorný    
úradník    
v Sparte

cestoval  
lietadlom

odborník   
v italistike

práve tak,  
rovnako

druh     
zliatiny

podstavec  
na hlave   

dela

zhruba,    
zvä ša

trením   
vtla ili

zna ka    
lawrencia

vz ahujúca 
sa na ihlan

2. as     
tajni ky

inými     
slovami    
(kniž.)

zna ka    
iónia

ligotali sa  
(zastar.)   
ženské    
meno

skratka    
ambulan-  

cie

trhnutím  
odstránil   
cit. zvuku  

kvo ky

ktosi

skr. súhv.  
Malý lev   
Timotej   
(dom.)

Pomôcky: 
cetán, ste-  
lit, dinas,   
Keto, efor  

ostrov     
v Indonézii 

letecká    
hodnos

sadzba    
prestalo    

tlie

morská   
bohy a

silika      
spadol     
(hovor.)

O ga      
(dom.)

rodný     
dom      

zn. pre  
kilopascal

nasýtený 
uh ovodík

citosloce   
zvuku     
kravy

austrálsky  
cicavec    
žašpi ,    
zamaž

zbavil     
ostrosti

plošné    
miery      

mužské    
meno

pecúch    
(expr.)

zn. pre    
stattesla   

spojovacia 
dráha

žrde      
na vozoch rumunská

druh    
obilniny

mesto     
vo Ve kej  
Británii

Pri výcviku vysko í parašutista po prvý 
raz z lietadla a neotvorí sa mu padák. 
Zmocní sa ho hrôza a za ne zúfalo 
kri a :
- Svätý František, prosím a, zachrá  
ma!
V tom okamihu sa z mrakov vynorí ruka 
a chytí ho za kombinézu.
- A ktorého Františka si volal? - ozve sa 
zhora.
- Svätého Františka z Assisi, svojho 
patróna, - zašepká parašutista.
V tom ho ruka pustí a zhora sa ozve:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 82
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Kornélia   
(dom.)

japonská 
lovky a    
perloro-    

diek

od        
(z lat.)

uvo nil     
zatváracie  
zariadenie

3. as     
tajni ky

skratka    
štátu   

Arkansas

prehrabal 2. as     
tajni ky

Pomôcky: 
Atala,     

katalpa,    
ševiot

získajú    
dojením    
Dagmar    
(dom.)

zna ka    
pikometra

mužské    
meno     
chatr    
(pejor.)

ru ala     
(expr.)

psovitá    
šelma     

tla enica

Eduarda   
(dom.)

biblické    
muž.meno  

zametá 
(arch.)

Chatea-    
ubriando-  
va novela

navretá 
opuchlina

daromná   
obliekajú

matka  
Romula    
a Rema

drsnejšia   
vlna       

vz ahujúca 
sa na krk

skratka    
štátu New  

Jersey

cudzokraj-  
ný strom   
obchod    
(zastar.)

zahrdúsil
zna ka    
hliníka     
otl me

vz ahujúce 
sa na líšku

Otília    
(dom.)     

sú iastka  
klavíra

Pomôcky: 
oron,      

Rea, ama,  
ku a

záblesk

španielske 
ženské    
meno     

srdcovnica

bromid    
draselný   

prira ova-  
cia spojka

potrie     
medom    
(hovor.)

hlu ne     
po ahuje   
z fajky,    
bafká

Albert    
(dom.)     

pásmové   
horstvo

diel pôdy,  
parcela    

(z amer.)

lámaním   
poškodím  

spor     
(zastar.)

zna ka    
erbia

viatím     
pre istí    
zna ka 

kozmetiky

1. as     
tajni ky

skratka    
študent-   
ského     

domova

druh     
klobásy

citoslovce  
prekva-    
penia

Ernest Hemingway:   lovek nie je v...

Krížovka č. 83

Súťažná krížovka



85

Krížovky pre fajnšmekrov

              malý cap ceremónia stúpenec  
poetizmu

vrko ,     
po esky vrieska

Pomôcky: 
palier,     

penzum,   
zambo

2. as     
tajni ky

had       
z Knihy    
džunglí

skratka    
ústredné-  
ho výboru

dozorca    
na stavbe

rozumná   
žena      

(kniž.)

Abovská   
stolica     
(hist.)

vykúpu    
údená   

(zastar.)

preseká-   
vam, pretí- 

nam

v u ebni   
stôl pre    
u ite a

skr. Ligy   
národov   
bežíme    
cvalom

opustilo   
nejaké    
miesto

rímske  
íslo 102   

okované   
nádoby

Pomôcky: 
sasia,     

said, Kaa,  
Ymer    

uložená    
práca     
(kniž.)

živo ích   
so stav-    

cami     
odbrzdil

s ve kou  
námahou  

tvorí      
(expr.)

pokarhá   
(expr.)     
milodar    
(pren.)

Edita     
(dom.)

vôkol     
(bás.)     
okráda

stávali sa  
temnými

sope ný   
výbuch

zna ka    
pre nano-  

henry

bývate     
robil  

mokrým

miešanec  
Indiána    

s ernoš-   
kou

škandináv- 
sky obor   
vrecko    
(bot.)

zmokla

austrálsky  
pštros     

úžitkové   
zviera

vlhkos

zna ka    
pre neper  

visenie    
na náradí

1. as     
tajni ky    
zna ka    
selénu   

titul mo-  
hamedán-  

skeho     
vladára

vitím      
zhotovili

staršie     
ženské    
meno

rod       
vtákov

Vedeli ste, že najvä ším živo íchom všetkých ias je v sú asnosti 
žijúci... (tajni ka) , dosahujúci d žku viac ako 30 metrov?

Krížovka č. 84
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skratka    
študent-   
ského     

domova

zna ka  
kilovolt-    
hodiny

lano     
menších   
rozmerov

3. as     
tajni ky

Laura     
(dom.)

mäkké     
súkno

trhlo      
(expr.)     

urobená   
z obaru

Pomôcky: 
lepas, oko- 
nel, latorf,  
anapest

ch astá,    
opíja sa

1. as     
tajni ky

odvar     
ahké   

hudobné   
veselohry

nadutec,   
povýšenec 

(kniž.)

pohá alo   
saná

morský   
kôrovec

zahrotený  
kus dreva  

stupe      
paleogénu

otrhávalo   
ovocie

zna ka    
neónu     
kr ila  

(expr.)

hodnotiaca 
komisia

usadenina 
roztoku    
za aží   
da ami

druh      
dopravníka 
so šikmou  
plochou

4. as     
tajni ky zašpicati

Pomôcky: 
elevátor,   
Ílos, firn,   

avanti

trojslabi -  
ná stopa   

(lit.)

tamtá     
2. as     
tajni ky

posolstvo  
pukal 
(expr.)

podra ova- 
cia spojka

správne   
tvrdenie    

zrnitý     
sneh

skratka    
štátu      

New York

huh avo   
bezodto-   

kové      
jazero

rôsol

syn krá a   
Tróa      

kávové    
zrná

polovi ka  
roka

in, úkon   
chy

ementál-   
sky syr    
(hovor.)

100 m2      

nukleové  
kyseliny

citoslovce 
zasy ania

vpred!     
(z tal.)

vzorec   
oxidu     

titánatého

jemne    
chyta      
(expr.)

Advokát vraví svojmu klientovi,               
ktorého súd oslobodil:
- Tak o, pán Ková ik, ste spokojný,       
že sme vybojovali takýto rozsudok?
- Pravdaže, ale keby som bol vedel,       
že som nevinný,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 85
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skratka    
Geolo-     

gickej spo- 
lo nosti

1. as     
tajni ky

americká   
ma kovitá  

šelma

asto     
sedel

ur ený     
na trenie

iným    
spôsobom

skratka   
civilnej   

ochrany

Ivan      
(dom.)

stúpenci   
gnosticiz-  

mu

3. as     
tajni ky

bil sa     
(expr.)

vylu ova   
tkanivové  
produkty   

(biol.)
Pomôcky: 
Abauj, lu-  
nula, oce-  

lot, ilit

krá ovská  
dcéra     

z Kolchidy  
posúval

oká,      
po esky   

Abov      
(zastar.)

typická    
pre siláka

skratka    
pre otrav-  
né látky    

kurie oko

lovom     
získa

šéf        
kožený    
korbá      
(kniž.)

žliabok,    
drážka     
(stav.)

druh      
poloopice  

ve mi      
zbije

citoslovce  
prekvape-  

nia

mesia ik   
(anat.)     

2. as     
tajni ky

oplotí 
latkami

spi        
vo vodo-   

rovnej     
polohe

bujne,     
nespútane  

lipne      
(kniž.)

Pomôcky: 
katta,      

Medea,    
knuta

krov       
(zried.)

ílový     
nerast     

územné    
jednotky

as       
lodnej     
kostry     
kvi a

povijan,    
povojník

zvolanie   
na vola    
tamten

kopaním   
skyprí

jednotka   
zn. V      
úloha    
herca

vz ahujúci  
sa na krta

námestie   
s trhom    
pe ový     
prášok

pera     
(bás.)

pokývajú   
vlastní

ostala     
sama

citoslovce  
obdivu

vypichova E V      
Košíc

Sofokles:  Nikto...

Krížovka č. 86
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2. as     
tajni ky dvojhláska

babylon-   
ský boh    

neba

ukazo-     
vacie      

zámeno

rýpaním  
odstránilo

kaplnka    
pod a     

talianske-  
ho vzoru

Pomôcky: 
Anu,loreta, 
Hya, soor,  
lek, pletter

3. as     
tajni ky

diala sa, 
odohrá-    
vala sa    
(expr.)

mýlil,     
plietol   

rozpo oval

zna ka    
samária    

azda

upravoval  
terén      

do rovnej   
polohy

skratka    
pre okrem  

iného

utrápene   
majite      
kr my

albánske   
platidlo

ozdobil   
pierkom    
zhruba,   
zvä ša

rybie   
vají ko

múrik nad  
rímsou    
Alena    
(dom.)

spôso-   
bovala     

lo kanie

E V Dun.  
Stredy     
fufnem    
(expr.)

Pomôcky: 
Ate, atika,  
aura, kolo- 
nel, arabín

zne istia

mólo,      
po esky   
zakrpate-  
ný orgán

skr.súhvez- 
dia Hydra  
choroba  

mú natka

spo íta

spojovací  
uzol (skr.)  
maticová   

plat a

4. as     
tajni ky

sú as     
pružných   

vláken

aureola,  
svätožiara  

(zried.)

urobí      
pohyb     
sporná    
(kniž.)

skratka    
študent-   
ského     

domova

druh      
písma     

1. as     
tajni ky

požíva     
tekutinu

Terézia    
(dom.)     

skr. štátu   
Maine

islamská   
monarchia

skr. pre    
mistress   
ženské    
meno

vozidlom   
nedopra-   

vujte

zna ka  
astátu     

slovesná   
predpona

vzorec    
jodidu 

indného
nepreváža

grécka     
bohy a    
pomsty

druh      
rastlin-     
ného      
gleja

Vedeli ste, že... 
(tajni ka) ?

Krížovka č. 87
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nitár 2. as     
tajni ky

sosna,     
borovica tamten

skupina    
osôb vplý-  
vajúcich   

na vládcov

šikmo,     
bokom

ženské    
meno

sie ,     
dvorana   
(zastar.)

nie o,     
vo a o

Izabela    
(dom.)

skratka  
severo-    
východu

1. as     
tajni ky

draním    
zbavil    
kože

citoslovce  
žia u

do ista    
zaistil

automobil 
(hovor.)

zrušenie   
manžel-    

stva       
typ sopky 

nahá
100 m2      

nariekavo  
(expr.)

vnímalo   
zrakom    

text

osobné    
zámeno    
Sidón     
(dom.)

Pomôcky: 
adamita,   

maar, lan-  
gue, terem

kopaním 
skyprime   

okolo      
rastliny

had z Kni-  
hy džunglí  

staršie   
žen. meno

strácal  
vlhkos ,    
japonská 

lutna

rozprávko- 
vá bytos

vkusný    
(hovor.)    
vychýli,    
nakloní

jazyk      
(lingv.) poolamuj!

jednotka   
zn. B

vynadalo   
robím   

dohady

E V      
Krupiny

brzdil      
Rozália    
(dom.)

napustí    
jedom

tamtá     
babylon-   
ský boh    

neba

pridruží sa

zn. auto-   
mobilov    

citoslovce  
žia u

3. as     
tajni ky !

skúša     
(zastar.)

Pomôcky: 
Anu, Kaa,  
kamarila,   
šamisen

Po as futbalového zápasu reve jeden divák           
na rozhodcu:
- Ty darebák, ty lump, len po kaj,                            
až a dostanem do rúk, to uvidíš!
Ke  to už trvá dlho, sused mu hovorí:
- Nebláznite, o po om to ko vykrikujete? Ve  
píska dobre.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 88



90

Krížovky pre fajnšmekrov

druh      
živice

ovisá,  
klesá

zátoka     
(geogr.)

Ondrej     
(dom.)

3. as     
tajni ky

dáva ,     
uklada

výzva     
na ticho

2. as     
tajni ky

Pomôcky: 
tenit,    

okonel,    
UMi

bozk      
(bás.)     

prevaril

zna ka    
pre pascal

zacítil     
uchom    
mäkké     
súkno

týkajúca   
sa slovní-  

ka

bojoval

E V      
Rimavskej  

Soboty    
lapa

sliedia, 
stopujú    
(expr.)

cestuj  
lietadlom   
tropické   
stromy

prirodzená 
zliatina

remíza    
(šach.)    

Kvetoslav  
(dom.)

naivka   
(zried.)

Pomôcky: 
kapún,     
panlit,     
abd

meno     
Gibsona   
prudko  

myknete

vykastrova- 
ný kohút   

ústne      
hlásky

usadenina  
roztoku

vie nie ím  
narába     

ve mi dlho

zna ka    
pre mili-    

joule

prenikli   
(kniž.)     
Adam 
(dom.)

prístroje
zna ka    

pre abvolt  
agrárnik

hnevalo,   
zlostilo    
(expr.)

ženské    
meno     

1. as     
tajni ky

ani raz

skratka    
reálneho   
gymnázia  

sluha

skratka    
súhvezdia  
Malý voz

zametaj   
(arch.)

pohonná   
zmes pre   
výbušné   
motory

zlato  
(chem.)    
skratka    

pre a dato

E V     
Topo ian  

hmatom 
nie o   

h adáme   
(expr.)

štvor ek 
(typ.)

odohna    
(expr.)

Diogenés Laërtský:   Podaj priate ovi...

Krížovka č. 89
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skratka    
katedry   
telesnej    
výchovy

vyrušuj
básnické   

dielo      
Vergília

vhodná    
na pitie

pružná    
tkanina

skratka    
Slovenskej 

komory  
architektov

aký       
(hovor.)

podstatne  
narušil   

normálny   
chod

Pomôcky: 
hedonik,   

almea, so-  
lidus, Asa

4. as     
tajni ky

orientálna  
tane nica  
a spevá -  

ka

štát       
v severnej  

Afrike

skratka    
obchodnej  
akadémie

2. as     
tajni ky

E V Star.  
ubovne   
vstrelíš    
(expr.)

Pomôcky: 
Eneida, ik- 
terus, afiš,  
Ea, nomag 

stávka     
o všetko   
v hazard-  

nej hre

Kristína  
(dom.)     

1. as     
tajni ky

trhám  
(kniž.)     
vy ahuj    

me

prejaví,    
preukáže

roztá-     
pajme     
druh      
liatiny

Adolfína   
(dom.)

nastraší    
(expr.)     

týkajúca   
sa krku

lebo      
(bás.)

vykášali    
Adela  
(dom.)

spieval    
trala      

(expr.)

poplach    
(hovor.)

písomná   
správa     

zlatá rím- 
ska minca

nad asová 
práca

šírka  
(zastar.)   

tíšina

cengot,    
zvonenie

skratka    
pre circa   

vladár

plagát,    
výveska

cit. nespo-  
kojnosti    
šampan-   

ské

prichytá-   
val sa     

nástroje    
na písanie

judejský   
krá

asto  
pichá      
tamto    

(hovor.)

zna ka   
železa

pôžitkár    
(kniž.)     

skr. pre    
tohto roka

žlta ka    
(lek.)

asýrsky    
boh mesta  

Eridu

3. as     
tajni ky

skratka   
klavíra

Vedeli ste, že v roku 1986 sa Reinhold Messner stal prvým 
horolezcom, ktorý... (tajni ka) ?

Krížovka č. 90
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skratka    
olympij-   
ského     

rekordu

zna ka 
ruských 
hodiniek

zákop     
pre vojaka

nalial     
malé     

množstvo  
(expr.)

3. as     
tajni ky

semitský   
boh

omotajme  
lepom     

pripevni

Pomôcky: 
roks, etui,  

Linos, epu- 
lis, klaret

urobil    
teplejším

prestala    
pra

zakryl     
puzdro    
(kniž.)

draním    
odstrá

tvrdý      
cukrík     

živo ích   
(kniž.)

oto enie

2. as     
tajni ky

napoly,   
iasto ne  

živo íšny   
tuk

nádor     
na asne

lebka    
(kniž.)     

pla livo    
(bás.)

kopec,     
cez ktorý   

vedie      
cesta

zna ka    
lawrencia  

druh  
antilopy

zna ka pre 
lam-      
bert

podkožka  
syn boha   
Apolóna

skratka    
štátu    

Illinois

ružové     
víno      

skr. štátu 
Kansas

neodborník
ovinú      

iskrenie 
(expr.)

pestrý     
papagáj

Pomôcky: 
nai, živok,  
oribi, roze- 

la, item

naruš     
celistvos

rumunský 
hudobný   
nástroj   

ceremónia

obarová 
polievka   
tak isto    
(z lat.)

1. as     
tajni ky

Izidor     
(dom.)     
kypril     

pluhom
skr. anti-   
blokova-   

cieho      
systému

ktože      
pre,       

po esky 

zn. ampér- 
závitu     

konzervuje 
dymom

skratka 
eskej    

republiky

preseká    
vzorec     
jodovo-    

díka
nanosil    
všetko     

na jedno   
miesto

lovek     
postihnutý  

idiotiz-     
mom

bledo-     
fialový     

(hovor.)

Po prehratom zápase utešuje tréner 
porazeného boxera:
- A vieš, že si ho v piatom kole poriadne 
vystrašil?
- Nie a to ako? - pýta sa udivene boxer.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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              ochutnaj 1. as     
tajni ky

staršie     
ženské    
meno

skratka   
infarktu  

myokardu

horská     
osada

jemný   
likér

pitím     
ubrala automobil

Pomôcky: 
sold, ží-    
ro, alaš

pomeríte 2. as     
tajni ky

luhala

zna ka    
zinku      
píše      

v rtách
skratka    
Ústavu    
historic-    

kých vied

zaško me  
tra

starý    
taliansky   
peniaz

iara    
(hovor.)    
oblamo-   

vala
rubopis, in- 
dosament  
fujavica    
(expr.)

tato       
Elena     
(dom.)

závere ná  
as

plošné     
miery      

alelomorfa  
(gen.)

unavila  
(hovor.)

skratka    
pre ibidem  

zubná   
sklovina

osobné    
zámeno

talizmany  
hoci aj

ženský    
hlas

ošemet-   
nos       

olejová    
lampi ka

karovala,   
odbo o-   

vala

devón,     
po esky

3. as     
tajni ky

Kornélia   
(dom.)     
struk,      

po esky

vírusové   
ochorenie  
mohame-  

dánsky boh

vodováha
lietanie    
orgán   
zraku

tíšilo      
telesné    
žiadosti

skr. štátu 
Virgínia    
skr. pre   

tohto roka

tla enica   
(zried.)

aktivizujú-  
ci prvok

nástroj     
na kosenie

ležiaci     
hore

Jonathan Swift:  Každý si želá...

Krížovka č. 92
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horela   
plame om

štrbinka    
(v med.)

nuž, teda   
(zastar.) ke

jeden      
z biblic-    

kých pro-   
rokov

2. as     
tajni ky lú ina

Pomôcky: 
kosmá ,   
Habakuk,  

ortikon

odšiepený  
kúsok    

nie oho,   
úlomok

1. as     
tajni ky

zapriahal   
Florián    
(dom.)

povrchne   
urobia     

(hovor.)

zlámu,     
polámu

postranná  
as  tela   

vášnivá    
zá uba

vzdeláva-  
cia a vý-   
chovná    

inštitúcia

Mária   
(dom.)     
presta     

t c

trepe 
(expr.)

dajaké   
(hovor.)    
trojné     

íslo

Ondrej    
(dom.)

Ezechiel   
(dom.)

Anton     
(dom.)     
Turek     

(zastar.)

zna ka  
plutónia

televízna  
elektrónka  
expozícia  

(fot.)

pokryla   
rosou

skratka    
pre vodné  

dielo      
prehliada

pazúrnatá  
opica

po ná     
burina     

pomätený  
lovek

Pomôcky: 
lot, triál,    

osvit, mop, 
rima

pozýval    
(kniž.)     
pichalo    
rohami

ve ké     
vtá ie     
pero      

umiera

zahrotený  
kus dreva

drvil       
na prach   

nízki

Kazimír    
(dom.)

morský    
h bkomer  

slabší     
mráz      

zmeták    
z knôtov

ke

kukuri ná 
škrobová   

mú ka     
tu máš

grafická   
technika

omrá i  
(hovor.)

Ignác     
(dom.)

Vedeli ste, že krokodíl má také silné 
žalúdo né š avy, že... (tajni ka) ?

Krížovka č. 93
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Pomôcky: 

pilav,     
Kefalos,   

inotaj

prejavilo 
úctu

1. as     
tajni ky

tekutina    
v tele

závere né  
slovo      

modlitieb
no ný vták alegória  

(klniž.)

tkaním     
zhotovili

opera     
G. Bizeta

spo ívalo

skratka    
pre ibidem

nie,       
po rusky   
záväzné  
pravidlo

ma kovitá  
šelma

utrmácal   
(expr.)

2. as     
tajni ky

príslušník  
germán-   

skych     
kme ov

skratka    
súhvezdia  

Rys

mláka,     
barina     
lietanie

somár

základná  
íslovka   

žalostivo   
(hud.)

Pomôcky: 
lelek,      

trol, Lyn,   
klak

umieral    
ozna il   

podpisom

vrzgot     
tajná zlo-   

inecká    
skupina    

chví ami
mužské    
meno     
mú

Izabela    
(dom.)

makate ne  
(hovor.)    
sklápací   
cylinder

zna ka    
pre gilbert

syn boha  
Herma     

druh jedla  

urobil    
plným

zna ka   
rádia      

severský  
škriatok

oble ená   
(kniž.)

ty si       
(bás.)     
krá a

Valér    
(dom.)

zna ka 
irídia      
zužuj

skratka 
leukocytu  

semitský   
boh

Alena     
(dom.)

3. as     
tajni ky

rímske     
íslo 54

zmieril sa  
so stratou

Jano s Jožom sa ponáh ajú autom         
na stretnutie. Ke  sa približujú                
k železni nému priecestiu, Jano hovorí 
Jožovi:
- Ty sa pozeraj napravo a ja sa budem 
pozera  na avo, aby sme sa nezrazili      
s vlakom. 
O nieko ko sekúnd po u  strašný rachot 
a obaja pomaly vyliezajú                         
z rozbitého auta. Ke  kone ne vylezú, 
po chví ke ticha, Jano vraví:
- Keby sme sa pozerali aj dopredu,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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1. as     
tajni ky

asto     
snoval

Pomôcky: 
efúzia,     

deponent,  
farao

staro-    
francúzsky 

š achtic

blano-     
krídly      
hmyz

zna ka    
berýlia

popínavá   
rastlina znetvoruj 3. as     

tajni ky

E V    
Dunajskej  

Stredy     
ukladate

bozk    
(bás.)

de ,      
po esky

stoli ný    
úradník    
zámik   
(zried.)

výtok      
lávy na    
zemský    
povrch

citoslovce  
údivu      

bronzová 
medaila

kto rád    
pije pivo

k mna     
ošípaná    
trhnutie

inde
výdavok   
iasto ne  

zlom      

africký     
ve tok

rolovaním  
sto        

nepoor

MPZ     
Ekvádora

za nú     
hni        

malá lo    
(zastar.)

prvok      
zn. Ni

zdravotné  
stredisko   
hazardná  

kartová hra

hrdina     
Homérovej 

Iliady

4. as     
tajni ky

stúpenec   
teozofie

vy ahuj    
me        
šitím     

pred žil
Pomôcky: 

pair,      
lézia,      
iter

kozácky   
kapitán

Tomáš    
(dom.)     

2. as     
tajni ky

chránené  
územie    
zmluvy,    

dohovory
anglická   
plošná 
po ná     
miera

rýchlik     
(dopr.)     

Petronela  
(dom.)

skratka   
strany

vynadalo   
vzorec     
jodidu     

sodného

skratka    
autonóm-  
nej oblasti

neotrhaj   
(expr.)     

skr. vo nej  
zostavy

uchmatol cesta, po   
latinsky

zdravotná 
porucha plešivé

Bertolt Brecht:

Krížovka č. 95
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lovek,    
ktorý      
nie o   

predstiera

3. as     
tajni ky

Pomôcky: 
perahu,    

Diké, kin,   
Ate, lutét

skratové 
spojenie

zna ka    
pre lam-   

bert

grécka    
bohy a    
pomsty

2. as     
tajni ky otrhal skratka    

tlaku krvi

skratka    
pre ad     
acta

zna ka   
samária

telesná   
slabos

dvojhláska

Katarína  
(dom.)     
grécka    
bohy a

skr. pre    
doktor    

medicíny

Eduarda   
(dom.)     

habkanie

4. as     
tajni ky

vyhlási     
za neplat-  

né

príslušník  
uniatskej   

cirkvi

Ernestína  
(dom.)     

osemenie 
(bot.)

so        
kyseliny 
mlie nej

grécky   
boh lesov  

pery    
(bás.)

akéže
malajský   

ln        
prináša

zna ka    
neónu

postlal     
Alojzia     
(dom.)

staro-     
grécke  
peniaze

predložka  
so 6. pád.  

morské    
kôrovce

Pomôcky: 
laktát,     

Pan, testa

mokré   
po asie

týkajúca   
sa ôs      
ažko     

robím

citoslovce 
brechnutia  

stupe      
paleogénu

omdlieva   
(bás.)

mastia   
lojom      

Rudolfína  
(dom.)

kyprí      
pôdu    

pluhom

búra      
(kniž.)     

ma ina,    
po esky

ínsky 
hudobný   
nástroj

vnútri  
vyh bená   
citoslovce  

žia u

citoslovce  
varovania

citoslovce  
zvukového 

prejavu   
kravy

1. as     
tajni ky

obrastú    
machom

Mount Everest je najvyššia hora sveta s výškou 8 848 metrov nad hladinou mora. Ak by sme však výšku merali 
od základne na oceánskom dne,... (tajni ka) . Tento vulkán má síce výšku iba 4 205 metrov nad hladinou 
mora, avšak jeho základ a je v h bke 5 000 metrov.               

Krížovka č. 96
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planuli  
oh om

vstupné    
íslo      

(mat.)

chu ovo   
dráždivo

1. as     
tajni ky

k uková 
skri a    
(tech.)

ukrajinský  
tanec

omámila 
alkoholom  

skratka 
kapitána

základný  
vojenský 

postoj

3. as     
tajni ky

Pomôcky: 
karter,     

operand,   
alumna

trvanlivé   
pe ivo     
púš ali     
cez sito

požívaj  
tekutinu

operovaný  
lovek     

nesluš-    
nos

obloženie, 
vystlanie   
(zried.)

napi sa    
po zjedení  

nie oho

medzi     
(kniž.)     
Libuša  
(dom.)

obral      
(expr.)

dopravná  
nehoda    
letecké    
krídlo

2. as     
tajni ky

motý      
vidlochvost 

(zastar.)

rozvinul

skr. pre   
Elektrárne  

Vojany    
záduch

malá dlaba 
spo ítal

ozn. liet.   
Etiópie    
povedal    
(kniž.)

iasto ne, 
spolovice

zlostník   
(expr.)     
saním  

odstráni

nie í,      
vo a í

vtla ,      
po esky   

nádoby na  
kúpanie

by        
v innosti

zameta-   
ním istí   
rímske     

íslo 2001

tam

krvipre- 
lievanie    
fosfid    
uránu

chovanica  
kláštora 
(zastar.)

Oskár     
(dom.)     

lipnú      
(kniž.)

lesklý    
náter

Študent na skúške odpovedal tak zle,                     
že profesor sa od zlosti až triasol a v takej nálade 
mu do indexu napísal „Somár“. Študent vyšiel        
z kabinetu, pozrel do indexu,                                   
vrátil sa k profesorovi a hovorí mu:
- Pán profesor, zabudli ste mi napísa  známku.
- Nezabudol, napísal som Vám hodnotenie.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 97



Riešenia krížoviek
1.  KOLMO DOLE!
2.  ČO LEN MALÚ SVIEČKU, AKO PREKLÍNAŤ
     TMU.
3.  ROHOVKA OKA
4.  NAJVIAC PIVO.
5.  KEĎ NEMÔŽEŠ, ALE NIE, KEĎ NECHCEŠ.
6.  ŽENY SÚ MENEJ AGRESÍVNE AKO MUŽI
7.  ABY JEJ TIE ŠATY V SKRINI STRÁŽIL.
8.  ČLOVEK JE TU PRETO, ABY ŽIL V POHODLÍ.
9.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA

10.  ŽE SA MÝLIŠ A JA TI DÁM ZA PRAVDU.
11.  K VÁM ĽUDIA MILÍ, KEĎ VEDIA, 
       ŽE ODCHÁDZATE.
12.  UŠI A NOS NÁM RASTÚ CELÝ ŽIVOT
13.  SMOLA, SEDEL DVA RADY NADO MNOU.
14.  DOBRA, AKO JEJ ZDANIE SPÔSOBÍ ZLA.
15.  VIAC VITAMÍNU C AKO POMARANČE
16.  VIDELA, MU VYMRELA CELÁ RODINA.
17.  VEĽA UČIŤ, ABY SI POZNAL, ŽE MÁLO VIEŠ.
18.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
19.  NIE, ALE KEĎ SPÍM, TAK KÁVU NEPIJEM.
20.  DOBRÉHO PRIATEĽA, MÁŠ VIAC AKO ON.
21.  MED SA NIKDY NEPOKAZÍ
22.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
23.  EŠTE ŤAŽŠIA, KEĎ JU ČLOVEK ROBÍ NERÁD.
24.  BOL VYMYSLENÝ SKÔR AKO ZÁPALKY
25.  Z HÁČIKA, TEBE UŽ AJ TAK NEBUDE CHUTIŤ.
26.  S HROMADOU PEŇAZÍ AKO CHUDOBNÝ
       ČLOVEK.
27.  NIE JE MOŽNÉ KÝCHAŤ S OTVORENÝMI
       OČAMI
28.  TAK MA POCHOPTE. TENTORAZ O ÔSMEJ.
29.  ČO TI PRIATELIA NIKDY NEODPUSTIA.
30.  NA JUPITERI PRŠIA DIAMANTY
31.  SADNI SI K NÁM DO PREDSEDNÍCTVA.
32.  POMOCNÚ RUKU, JE NA KONCI VÁŠHO
       RAMENA.
33.  JEDINÉ BYTOSTI, KTORÉ SPÁVAJÚ AJ NA
       CHRBTE
34.  LEN ČO ICH VYPIJE!
35.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
36.  SA ZA NAJMENŠIEHO VTÁKA NA SVETE
37.  NARODILI BY SA JEJ ROVNO VNÚČATÁ.
38.  MÁ HORKÉ KORIENKY, ALE SLADKÉ OVOCIE.
39.  NAJLEPŠÍM SKOKANOM NA SVETE BLCHA
40.  POČKAJ, OBLEČIEM SA A IDEM S TEBOU!
41.  ŽE BY NEVYPRODUKOVALA DESAŤ NOVÝCH.
42.  PRAVÁCI ŽIJÚ DLHŠIE AKO ĽAVÁCI
43.  JEDINÝ, KTORÉMU SI TY VLASTNÝM OTCOM.
44.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
45.  ŽIRAFA VYDRŽÍ BEZ VODY DLHŠIE AKO ŤAVA
46.  VIETE, KEĎ MŇA TO TAK STRAŠNE BOLÍ.
47.  CESTOVAŤ ĎALEKO, ŠETRÍ SVOJHO KOŇA.
48.  ROVNAKO JEDINEČNÝ AKO ODTLAČOK
       PRSTA
49.  NA TOM MATURITNOM VÝLETE NEBOLA.
50.  ZOSTANE, KEĎ ZABUDNE, ČO SA NAUČIL.

51.  VŠETKY OSTATNÉ OCEÁNY A MORIA
       DOHROMADY
52.  NEMUSÍME HO REKVALIFIKOVAŤ.
53.  POLOVICA PRAVDY JE ČASTO VEĽKÁ LOŽ.
54.  NETOPIER JE JEDINÝ LIETAJÚCI CICAVEC
55.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
56.  SVOJU PAMÄŤ, NIKTO NA SVOJ ÚSUDOK.
57.  JE NAJVYŠŠÍ VODOPÁD NA SVETE
58.  JE PRAVDA, LEBO JA SOM SI ŤA ZOBRAL.
59.  NIEKTO PENIAZE, MÔŽE BYŤ HLÚPY, 
       AKO CHCE.
60.  PRSTOV MAJÚ NIELEN ĽUDIA, ALE AJ KOALY
61.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
62.  ČO MU CHÝBA A VRACIA SA DOMOV, ABY TO
       NAŠIEL.
63.  OBROVSKÉ MNOŽSTVO ALKOHOLU
64.  KEĎ SI SPOMENIEM NA TO MALÉ AUTO!
65.  HOVORIŤ O CHVÍĽKU SKÔR, NEŽ ZAČNÚ
       MYSLIEŤ.
66.  OKOLO VLASTNEJ OSI TOČÍ OPAČNÝM
       SMEROM
67.  TAK RÝCHLO ZAČNI, PRICHÁDZA MANŽEL.
68.  KTO VÁHA, HĽADÁ DÔVODY, PREČO NESMIE.
69.  JE JEHO DEŇ DLHŠÍ AKO JEHO JEDEN ROK
70.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
71.  ĽUDSKÚ HLÚPOSŤ, PREDSA ĽUDIA VEDIA
       VEĽA.
72.  NA VEĽKÝCH OTVORENÝCH PLOCHÁCH
       OCEÁNU
73.  VČERA POOBEDE SOM ANI NEBOL DOMA.
74.  KTO DOKÁŽE HOSPODÁRIŤ S TÝM, ČO MÁ.
75.  JE NAJSLANŠÍ A NAJTEPLEJŠÍ OCEÁN
76.  DRAHÝ, VEĎ TY ZA TO NEMÔŽEŠ.
77.  TAKÁ SILNÁ, ABY JU PENIAZE NEDOBYLI.
78.  AŽ DVAKRÁT DLHŠÍ AKO CELÉ JEHO TELO
79.  TAK NIE JE CHULIGÁN, ALE PEDAGÓG.
80.  LEN ŠKOLSKÉ POPLATKY SÚ VEĽMI VYSOKÉ.
81.  KRVINKY JE PRIBLIŽNE STODVADSAŤ DNÍ
82.  TAK TO MI JE ĽÚTO JA SOM XAVERSKÝ.
83.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
84.  VRÁSKAVEC OBROVSKÝ
85.  NEBOL BY SOM SI BRAL ADVOKÁTA.
86.  NEMILUJE ŽIVOT TAK AKO STARÝ ČLOVEK.
87.  ŤAVIE MLIEKO SA NIKDY NEZRAZÍ
88.  TO ÁNO, ALE CHODÍ MI ZA ŽENOU!
89.  RUKU, ALE NEMAJ PRITOM ZAVRETÚ DLAŇ.
90.  ZDOLAL VŠETKÝCH ŠTRNÁSŤ
       OSEMTISÍCOVIEK
91.  NO, ON SI TOTIŽ MYSLEL, ŽE ŤA ZABIL.
92.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
93.  DOKÁŽU ROZLOŽIŤ AJ OCEĽOVÝ KLINEC
94.  TAK BY SME ZBADALI, ŽE ZÁVORY SÚ DOLE.
95.  DEFINÍCIE, KTORÉ KRÍVAJÚ, SÚ DOBRÉ.
96.  REKORDÉROM BUDE MAUNA KEA NA HAVAJI
97.  ALE NIE, VEĎ STE SA IBA PODPÍSALI.
Krížovka zo zadnej strany - JE SKÚSENOSŤ.

Pridajte sa k nám na: www.facebook.com/krizovkyprefajnsmekrov
a www.scalpermedia.sk a získajte viac.



Krížovky pre fajnšmekrov
ďalšie číslo vyjde 1.9. 2019 

Opäť 98 kvalitných krížoviek pre pobavenie.
Pre skúsených, ale aj začínajúcich riešiteľov krížoviek.

Súťaž o fi nančné výhry.
Správne riešenia krížoviek.

odlúpi Tajni ka Etela    
(dom.)

nemecký  
spisovate

skratka   
pre nášho  
letopo tu

tvoril      
iskry chytilo

E V    
Prešova

spravili    
niekomu   
rados     

(zastar.)

urobil     
jemnejším 
v utrpení   

preži

potuloval  
sa, pone-  
vieral sa

malé     
obrusy

zn. pre
kilopond   
hovoril    
znova

Pomôcky:
saja,     

ileus, alaš

olejnatá   
rastlina   

ve a      
pokúpim

skr.súhvez-
dia Orión  
omotalo   

sa
trocha     
zatnú     

do nie o-  
ho

omámil   
alkoholom 
zn. auto-  
mobilov

posielalo  
zásielku   
na nie iu  
adresu

kopnutie

tvorca     
epiky     

obyvate    
Pruska

vstrebáva 
vlhkos

jemný  
likér

skratka   
ústredné-  
ho výboru

tý ilo sa  
(kniž.)    

Teodora  
(dom.)

hliadkoval

neprie-   
chodnos   

riev

mlie ny   
nápoj

plies ,     
mýli

mužské   
meno

Francis Bacon:  Najlepší dôkaz...

Ďalšie krížovky, sudoku a hlavolamy nájdete na našej stránke: www.scalpermedia.sk
Zaujímavý obsah nájdete aj na našej fanúšikovskej stránke na Facebooku:
www.facebook.com/krizovkyprefajnsmekrov. Ak by ste nám chceli niečo odkázať, alebo 
sa podeliť o Váš názor, napíšte nám na email: krizovkyprefajnsmekrov@gmail.com ale-
bo nás kontaktujte klasickou poštou na adrese redakcie. Uvítame akékoľvek podnety, 
pripomienky a komentáre týkajúce sa obsahu časopisu a krížoviek.


