
o-     

mum    

ngv.)

2. as   

tajni ky   

. 2

Pomôcky: 

zonda,    

em, karn,  

op-art

pevná     

schránka,  

obal

dokova

brús      

na kosu

viackrát   

urazí      

biograf

o

zn
s

lizla

seknutie 

zhasínal

argentín-   

sky suchý  

teplý vie-   

tor

spinká     

(det.)    
  

robi

epocha    

triasu     

zabávajú

p
šak len p

edzinárodného sy

iestni udia neberú na ve

o
m
n

kova

o

.
se

bl

al

ar
s

t
tor

p
šak len p

edzinárodného sy

mi

a ved

1,49 €pre fajnšmekrov

júl-august-september 3/20202. ročník

Súťaž! 98 kvalitných krížoviek

Krížovky
98

 k
va

lit
ný

ch
 k

rí
žo

vi
ek

Lúštite, zabávajte sa a hrajte o fi nančné výhry!

Bavíme sa, učíme sa...

Od autorov časopisu Krížovky s úsmevom!

vtipy
citáty
zaujímavosti
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4 x ročne
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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 v minulosti, 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  

spozoro-   
vali Tajni ka posype    

so ou
no ný     

dravý vták
Irena     

(dom.)

bledo-     
fialová     

(hovor.)
oblizol

nosením   
zodralo    

obhorela

Izidor      
(dom.)

po aril   
(expr.)     
vyrobil  

pradením
vdychovali  
rozpráše-  
né lie ivé  
roztoky

odevom    
zahalila    
(kniž.)

zn. ampér- 
závitu     

týkajúca   
sa kvaky   

osmaží

citoslove   
zvuku     
kvo ky    

okliesnim

Pomôcky: 
alaš,      

atol, Kaa   

Aurélia    
(dom.)     
málo      

výdatne  

oválna     
plocha     

koralový   
ostrov

nútila sa
jemný  

rascový    
likér

sekala

had       
z Knihy    
džunglí

tiec  dolu   
citoslovce  
dupnutia   

kon atina
vôkol      

citoslovce  
múkania

chví ami   
mumlal    
(expr.)

násilne 
okradni! ! Mária     

(dom.)

Manželka vraví manželovi:
- Janko, vynes smeti!
- Marienka, ve  len teraz 
som si sadol.
- A o si robil doteraz?
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovky pre fajnšmekrov
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Krížovky pre fajnšmekrov

              pijan      
(expr.)

1. as     
tajni ky

špúlením   
vysunieš

obriadil    
(hovor.)

Lazár     
(dom.)

zna ka    
india

skratka    
ekvivalentu sekalo

Pomôcky: 
Alaman,   
triéder

2. as     
tajni ky

dvojitý     
aleko-    
h ad

zhorie     
(kniž.)

skratka  
eskej    

televízie

mrška

kypri      
pluhom    

vzorec bro- 
movodíka

jedlo    
(det.)

navlh uj   
Anna      

(dom.)

Pomôcky: 
akant,     

Aisa, ma-  
niok, krín

biblické    
muž.meno  

ve mi  
pošliap

zaoblené   
vojenský   

odvod

burina
pokolenie  

divoch     
(pejor.)

obkrú-     
tili sa

skr. vodnej 
elektrárne  

citovo     
vzruší

citoslovce  
utišovania

nezoder   
udia    

postihnutí  
mániou

E V      
Levo e

tropický    
ker       

prieluba,   
kadluba

Staro-     
germán

Ita        
(dom.)

tajnos     
(kniž.)     

utešova

paznechtík 
ostnitý

git        
zna ka    
lutécia

výsledok   
delenia

Emanuela  
(dom.)     
ako,      

po esky

skratka    
pre vlast-   
nou rukou

preh a-    
dávaj      
(expr.)     

ale, avšak

rozum     
zna ka   
irídia

vnukovia

staro-     
grécka     
bohy a    
osudu

3. as     
tajni ky

ozdobný   
izbový     
kvet

Mark Twain:   Práca je všetko, o lovek musí robi ,...

Krížovka č. 2
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Krížovky pre fajnšmekrov

Krížovka č. 3

Leóna     
(dom.)

skratka    
okresného  

výboru

len       
redakcie

tajni ka    
. 3

štát       
v juhozá-   
padnej    

Ázii
anglickí    
š achtici   
rieka, po   

španielsky

od dneš-   
ného d a

tajni ka    
. 2

severo-    
americký   

Indián

rub       
star. zn.    

pre deka-  
lúmen     

zadymia
dar ek     
nástroj     

na kosenie

zapínad-   
lom úplne  

spojilo

opojný     
nápoj     

ma kovitá  
šelma

platidlo    
v Armén-   

sku

zajakáva   
sa        

oddajú sa  
spánku

nijaká vec
prestal   

postupova  
flirtovanie

znížený    
tón E

hazardná  
kartová hra 

rascový   
likér

osmi ka   
(kart.)

šúchal,    
drhol

ve mi      
sa opil     

(hovor.)

skratka  
rotného    

farba      
na vají ka

Pomôcky: 
kava, ovo,  
farao, rio,  
alaš, dram  

bu  živý

lepkavo    
(zried.)    
zna ka    
pre inch

zna ka  
stroncia    
skratka    
televízie

tajni ka    
. 1

namon-    
toval

Vedeli ste, že niektoré medúzy (tajni ka . 1) ? 
Tento jav sa volá bioluminiscencia 
(svetielkovanie). Svetlo, ktoré vyžarujú pomáha 
pritiahnu  (tajni ka . 2)  alebo naopak odradi  
(tajni ka . 3) .              

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

Krížovka č. 4

dorastajú-  
ca mládež

saním  
od erpala existuješ lesklý     

náter

opotrebe-  
nie povr-   

chu trením

1. as     
tajni ky

závere ný  
text knihy

odeté,     
oble ené

E V      
Rimavskej  

Soboty

ak        
výrobky    

z pálenej   
hliny

hrana     
(hovor.)

citoslovce  
nesúhlasu

ihli natý   
strom ozbíjaj!

ln        
na Rýne

umelecký  
sloh       

mužské    
meno

súvislé    
poradie

smerom   
do výšky   
namotaj-   

me
staroveká  
zbra  na   
rúcanie    
pevností

deviatok   
(hist.)     

cit. zvuku  
somára

udovít    
(dom.)

mäkký     
nerast     

pooblepuj

skratka    
pre ibidem  

zámer,    
úmysel

majúca    
schopnos   
láma  sa

citoslovce  
z aknutia   
osobné    
zámeno

dôkaz     
neviny

maz avá  
kvapalina  
zna ka    
india

2. as     
tajni ky !

popálenina 
spôsobená 

horúcou   
parou

Pomôcky: 
alait,      

aak, nóna,  
taran      

Sudca sa pýta mladej ženy:
- Pani navrhovate ka, môžete mi 
poveda , pre o sa chcete                        
s manželom rozvies ?
- Pretože, ke  sa s ním pohádam,          
vždy si ahne oble ený do postele.
- Ale to predsa nie je žiadny vážny 
dôvod na rozvod.
- Akože nie je?
(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 10.10.2020. 
Mená výhercov zverejníme na našej webovej stránke www.scalpermedia.sk a následne v časopise 
Krížovky pre fajnšmekrov 1/2021. 
Zaslaním riešenia súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Scalper Media, s.r.o. 
na účely realizácie a vyhodnotenia súťaže.

KUPÓN KPF 3/2020
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Krížovky pre fajnšmekrov

Krížovka č. 5

ženské    
meno

zna ka    
pre milivolt

zrakový    
orgán

hrubý     
povraz

Pomôcky: 
akút, toni-  
kum, ará-  
lia, aurit    

3. as     
tajni ky

návrh,     
plán

ronenie    
(bás.) obidve

zn. pre    
kilomól    

spinkalo   
(det.)

skratka    
vicepre-    
zidenta

predná    
priezra -   
ná o ná    
vrstva

zn. pra-    
zeodýmu   
rímske     
íslo 551

obarová   
polievka

Ondrej     
(dom.)     

konzervuje 
dymom

2. as     
tajni ky

maz avá  
kvapalina  
zaslinia

Pomôcky: 
kudu, tala-  
mus, lutet,  

kovalit   

pokazil,   
zbabral    
(hovor.)

ve ká     
antilopa    
1. as     
tajni ky

krá a      
druh zub-  
ného zlata

uskuto -   
nili sa

nukleové   
kyseliny    
takým     

spôsobom

pílka
stupe      
eocénu    
osá a

akým      
spôsobom

mužské    
meno     
lôžko    

súkvetia

ženské    
meno

skratka    
po íta o-   
vej tomo-   

grafie

posil ujúci  
liek       

otá ate

druh      
plastu

E V Šale  
vedecky  
pozoruje

ozdobný   
izbový     
kvet

skratka    
strany     
ke

líhava

druh     
prízvuku   

ilúzie,     
vidiny

skratka    
severo-    
západu

zna ka   
amerícia   
zn. pre    

abcoulomb

postupne  
vykúpi     

skr. rádio-  
telefónu

starorím-   
sky boh    
úrody

skratka    
pre minútu

4. as     
tajni ky

skr. Ama-  
térskej     

atletickej   
asociácie

Johann Wolfgang Goethe:
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Krížovky pre fajnšmekrov

Krížovka č. 6

              Pavol     
(dom.)

tajni ka    
. 3

staroveký  
sumerský  

vladár

lesklý     
náter

kazil      
(hovor.)

polgu ovitá 
klenba,    
kupola

Pomôcky: 
Uš, naja,   
kont, lens  

seknutím   
oddelí poradie tajni ka    

. 2

trasením 
odstránil   

z povrchu

ale, no     
(kniž.)

zlostník    
(expr.)     
kobra     

indická

predložka  
so 6. pá-   

dom

styk       
slovenský  

herec     
(Milan)    

strýko
dráb      

ženský    
ú es, uzol

nalieva  
liehoviny,  

apuje     
(hovor.)

rímske     
íslo 51    
dbalo

z dolného  
konca

Beáta     
(dom.)     

odlamujte

Ernestína  
(dom.)     

hnala sa   
(hovor.)

šošovka   
(v med.)   

vlh i      
rosou

záštita     
(pren.)

rozhlas    
(hovor.)    
dlážka

nervová    
porucha

zomlel     
zh am   

hrab ami

skratka    
vysokej    
školy

maj       
ako hos a  

omám     
alkoholom

ukovali starajú sa  
o ošatenie

súzvuk    
viacerých  

tónov

Elena     
(dom.)     

opláchni

olupovalo

oká,      
po esky   

akým      
spôsobom

postava    
z rozpráv-  
ky o zboj-  

níkoch

skratka    
štátu Utah  

zna ka    
pre abvolt

existuješ pritakávali  
(expr.)

nech,     
po esky

tajni ka    
. 1

Vedeli ste, že starí (tajni ka . 1)  verili, že (tajni ka . 2) 
zvyšuje prí ažlivos  loveka pre druhé pohlavie? Preto u ili 
(tajni ka . 3) .
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Krížovka č. 7

literatúra   
(kniž.)

ahké     
športové   
plavidlo

údolie     
(bás.)

natieraj    
mazivom

2. as     
tajni ky

stredo-    
morský    
krovitý     
porast

vedecky   
študujem   
ošmekne   
(hovor.)

vzorec     
oxidu pa-   
ládnatého

3. as     
tajni ky

poopadá-  
vala       
Otília      

(dom.)

antipód

dotla il

citoslovce  
bujnosti    
citrón  

(zried.)

ve mi      
chladí

klamstvá   
utratil,     

pomí al

Pomôcky: 
a punto,   
macchia,   
endotel 

lesný vták  
dodato né  

siatie

plytšia     
nádoba    

ahké     
vozidlo

anglikán-   
sky cirkev- 

ný hod-    
nostár

ved a,     
bokom     
zápal   

sliznice

spínacia   
výbojka,   
iónovka    

(po esky)

skratka  
obrnenej   
divízie

národo-    
hospodári  
zbavil kalu

vzorec     
oxidu     

selénatého

presne    
(hud.)     

oblizne

vnútorná   
výstelka   

ciev

zna ka    
radónu    
pichlo

výkladná   
skri a

dvojková   
íslica     

zna ka   
hektára

Pomôcky: 
dean, bit,   
air, hoko

nerozhod-  
né zakon-  

enie ša-   
chovej hry

nápev     
ženské    
meno

hrabavý    
vták       
nie,       

po rusky

tep

drvením   
nahroma   

zna ka    
pre inch

1. as     
tajni ky

nálev,     
po esky

nadanie Otília      
(dom.)

Mladý muž príde k lekárovi a hovorí 
mu:
- Pán doktor, pomôžte mi! Ja neustále 
hovorím zo spania.
- A to vám tak prekáža?
- Mne...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovky pre fajnšmekrov

Krížovka č. 8

Pomôcky: 
langusta,   
ama, aul,   
kopaiva

kývol     
(expr.)

1. as     
tajni ky

španielske 
ženské    
meno

skratka    
registro-   

vanej tony

kopaivový  
balzam

klenot,     
skvost ra ajšia malá os,   

osi ka dôveruj 2. as     
tajni ky

dával      
do súladu

asto      
a nevhod-  
ne poú al

Anna      
(dom.)

istina,    
rúbanisko  
tajne robí

zna ka    
hektára

mužské    
meno     

ženské    
meno

obilie      
zasiate    
v jeseni

rímske     
íslo 1001  
ko ovné   
kmene

vz ahujúca 
sa na líru

horská   
kaukazská 

osada     
srditá

Pomôcky: 
acidum,   
Tankréd

ženské    
meno     

jedlý mor-  
ský rak

E V      
Sniny     

kohútik    
na sude

3. as     
tajni ky

obránim, 
ochránim   

(kniž.)

le oší     
(bás.)     

extatický   
stav       

udrelo sa   
(expr.)

otec       
(zastar.)

robia      
bodrým    
nalieval

E V      
Nitry

túžiš      
(kniž.)     

citoslovce  
trúbenia

pochádza-  
júca z ob-  

dobia      
gotiky

E V      
Trnavy    

surovina   
na výr.piva 

odobrala
spinká     

citoslovce  
p uvnutia

posielalo   
(bás.)

vä ší    
plátok     
zna ka    
aktínia

decht     
(hovor.)

ve ká      
zoologická 

záhrada

japonská   
lovky a    
perloro-    

diek

kyselina   
(odb.)

George Bernard Shaw:  Nedostatok...



10

Krížovky pre fajnšmekrov

Krížovka č. 9

zložno-    
kvetá      
bylina

star. zn.    
pre deka-  

lúmen

babylon-   
ská bohy-  

a zeme

odpo inok  
(bás.)

2. as     
tajni ky    

. 1

vä ší      
úlomok    
(zried.)

odmotajú   
pílením    

orež

Pomôcky: 
chitín, tro-  
pín, Okáli,  

bobinet

stúpenec   
scholas-   

tiky

1. as     
tajni ky    

. 1

urobil   
mladším   
napádaj

krá am    
smerom   

hore

oxid     
platnatý    

orechovec  
(bot.)

organická  
látka v ko-  
ži lenov-  

cov

odroda    
uhlia      
druh      

sie oviny

posyp     
so ou

ujko       
(zastar.)   
zabávam   

sa

nevlastný  
otec

natieraj    
vápnom

boriac     
(zried.)    

uzlové pís- 
mo Inkov

zna ka   
aktínia

vláda,     
ministri    

rozpo tové 
opatrenie

ohnú

skratka    
jednotné-  
ho ísla    

štedro dá
cyklický    
alkohol    
v alka-     
loidoch

sluchové   
orgány    

mrazený   
výrobok

citoslovce  
zvuku     

somára

zmenším   
(zried.)    

slovenský  
básnik

ktože

jednotka   
zn. st      
tý i sa     
(zried.) 

kniha ob-   
sahujúca   
výklady    

snov

nasýtení

Pomôcky: 
kária,      

ness, ki-   
pu, kolm

Emanuel   
(dom.)

zn. pre   
kilopascal  

skratka  
libreta

typ mysu   
citoslovce 
rezignácie

nadšenie

nezaují-    
mavý      

citoslovce  
útosti

tajni ka    
. 2

krúži
príslušníci  

írskeho    
národa

Vedeli ste, že psí uch je v priemere asi 
(tajni ka . 1)  ako uch loveka?          
A pri niektorých látkach dokonca 
(tajni ka . 2) . Aj preto sú psy 
vynikajúci pomocníci pri stopovaní 
zveri, drog, nebezpe ných látok alebo 
h adaní udí v lavínach.              

Súťažná krížovka
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Krížovka č. 10

dlhá palica 
na obíjanie 

orechov

1. as     
tajni ky E V Ilavy

citoslovce  
plašenia   
vtákov

osladenie  
(kniž.)

staro-     
grécka    
bohy a    
osudu

ve mi      
rýchlo     
(expr.)

trojrozmer- 
ný priesto-  
rový útvar

typ      
ruského    
lietadla    

(Antonov)

nieko ko-   
krát z ah-  
ka udrie

3. as     
tajni ky

truhlica    
na múku   
(hovor.)

cho

š apou   
stlá aš    

citoslovce  
veselosti

epocha    
kriedy

es. muž-  
ské meno  

skr.súhvez- 
dia Baran

schôdzka  
s cie om   

rieši       
problémy

ktože      
Emerencia 

(dom.)

Pomôcky: 
loris, osla-  
da, Moira,  
Ari, štiap   

zámena    
(hovor.)    

druh    
jašterice

Elemír     
(dom.)     
kyprila     
pluhom

nežne    
pritíska

osudové   
znamenie  
snovala

druh      
poloopice

ženské    
meno

trepotal    
škovránok  

(kniž.)

osobné    
zámeno

nepekne   
pletenina

vykrikovala 
citoslovce 

ujú

100 m2      

územie na  
Slovensku

Pomôcky: 
aras, apt,  
teju, Aser,  

omen     

spolovice  
Barbora    
(dom.)

obkrú      
staro-     

egyptský   
boh Slnka

bu va,     
po esky

nástenný   
gobelín    
skratka    

oddelenia

izraelský 
kme

Otília      
(dom.)     
zna ka    
rádia

zna ka   
amerícia

rímske     
íslo 51

spoma-    
oval      

(kniž.)

skratka    
pre a dato

2. as     
tajni ky

Otec príde domov a pýta sa syna:
- Janko, cvi il si dnes na husliach?
- Áno, tati!
- A neklameš?
- Nie,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovka č. 11

as  oblú-  
kovej kon-  

štrukcie 
klenby

ovíjavá    
rastlina    
rodiaca  
hrozno

kananej-   
ská bohy-  

a úrody

polovica  
priemeru

skratka    
krátkych   

v n
plecniak Staro-     

germán nenáhlivý

Pomôcky: 
Alaman,   
ordovik,    
klenák   

s náma-   
hou zho-   

tovili      
(expr.)

citoslovce  
kvapkania  
3. as     
tajni ky

upevnilo   
nie o      
klinom

vzdychal
kamže     

prinášal    
plody

novinová   
rubrika    
(publ.)

E V      
Malaciek   
názov,     
nadpis

rataj
namotával  

Jolana     
(dom.)

príslušník  
etnika     
v Malej    

Ázii

1. as     
tajni ky    
mrazený   
výrobok

skratka    
Inžinier-    
skych     

stavieb

hlbinná  
vyvretá    
hornina    
klesne

terigáte    
(expr.) zaštekal

chytal

Lutzov     
skok      

prvohorný  
útvar

Štefan     
(dom.)

Leokádia   
(dom.)     

dohovory

Pomôcky: 
Anat, ave,  
Lýk, norit, 
monitor

mužské    
meno     
batika

zna ka    
olova      

násilne  
otvára

citoslovce  
brnknutia

presta     
pra        

požívali    
tekutinu

latinský    
pozdrav

nádoby    
na pitie    

kosil   
obilniny

zna ka    
telúru

2. as     
tajni ky   

skr. Ve kej 
Británie

stav     
invalida

malé      
káble

semitský   
boh

Jean Paul:   lovek je...
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Pomôcky: 
kumys,    
kyreta  

vyrobil     
koks

4. as     
tajni ky

dal do po-  
riadku

E V      
Košíc

mužské    
meno ochotne

manželov  
otec

lekársky   
nástroj     
v tvare     
lyži ky

omám     
alkoholom

predložka  
s 2. pá-    

dom      
vykášal

skratka    
doktora

vlh i      
rosou

3. as     
tajni ky vnadím

pok ak-    
nutie

draním 
odstránil   
ázijský     
cicavec

malý sud

ranná     
vlaha      
ukanie  
(zried.)

ovísa ,    
klesa

seknutie   
ázijský     
tradi ný    
nápoj

silák      
(expr.)

zna ka   
molybdénu 

žolík      
(kart.)

tiež
natieram   

lakom     
na akaj

zbíjaj
duní      

(expr.)     
nezdravá

Pomôcky: 
soldo,     
kabar,     
klak       

lámal

citoslovce  
žia u      
udská     
bytos

oslovujem  
zám. ty    

star. talian- 
sky peniaz

lovná    
morská    

ryba

zna ka    
selénu     

synov syn
oblok sklápací   

cylinder

pevnina    
obkolese-  
ná vodou

365 dní    
Ezechiel   
(dom.)

z h adiska  
morálky

skratka 
klavíra     

E V Ilavy

1. as     
tajni ky

2. as     
tajni ky

skratka    
Ligy       

arabských  
štátov

okraj     
(zried.)

Kozy na stromoch? To zažijete jedine     
v Maroku. Miestne kozy si totiž               
s ob ubou pochutnávajú na plodoch 
arganovníka. Chutí im však (tajni ka) . 
Prispievajú tým k rozmnožovaniu tohto 
vzácneho stromu. Plody arganovníka, 
arganové orechy, sa využívajú                
na výrobu arganového oleja, ktorý je 
ve mi vzácny a nieko konásobne drahší 
ako olivový olej.

Krížovka č. 12
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Krížovka č. 13

predložka  
so 6. pá-   

dom

záruka     
(práv.)

2. as     
tajni ky

Alojz      
(dom.)

ruka      
(tel.)

trhal      
(kniž.)     

Leonard   
(dom.)

nadsko-    
enie

1. as     
tajni ky

uvedenie   
údajov

Justína    
(dom.)

nalievalo   
štikúta

prezuvky

živo íšny   
tuk       

znova     
odlial 

ušné   
zrkadlo    
(lek.)

skr. bio-    
logických   

zbraní     
zdanlivo

depce,    
utlá a

rá a      
(bás.)     

oslovenie  
matky

snívajú
malý me   
znevažo-   

vala

zna ka    
kilopond-   
sekundy

územie    
v Po sku   

robili  
štrbiny

zorte isté   
množstvo

skratka    
obchodnej  
akadémie

japonský   
hudobný   
nástroj     
klesol

krstné     
deti

podopri    
pozývam

íselná    
lotéria     
Oskár     
(dom.)

schytilo  
(expr.)

zn. rus.    
hodiniek   
skratka 

antibiotík

dohadujú   
sa

ozn. liet.   
Etiópie    
okrem     
iného

pohonná   
zmes pre   
výbušné   
motory

kto      
(expr.)     

uvádza    
do omylu otl ! !

Pomôcky: 
Hali , oto-  
skop, etol,  
Mir, aval   

Chlap ide elektri kou a zrazu po uje z reproduktora:
- Tak všetci von a ten parohá  tam vzadu tiež!
Chlapík sa rozhliada, ale v elektri ke je úplne sám.                
Vystúpi von, ide domov a všetko hovorí manželke,                 
ale tá ho upokojuje, že si z neho niekto urobil žart.                 
Chlapík ide na druhý de  zase z práce úplne sám                  
v tej istej elektri ke a z reproduktora sa ozve:
- Tak všetci von...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovka č. 14

              
zvyk,     

oby aj     
(zastar.)

3. as     
tajni ky

citoslovce  
hnevu

gu ovitá   
baktéria zvrtni týkajúca   

sa taríf

nový      
odsek     
(typ.)

bezfarebná 
hmota     

v bunko-   
vom jadre

mžikal    
(bás.)

2. as     
tajni ky

diel a     
výtvarných 
umelcov

neviazane  
sa smiali   
(expr.)

tiež

druh      
nerastu    

stup ovitý 
vodopád

obdobie    
nie ím     
typické

robíme   
(arch.)     

dá        
do stávky

Pomôcky: 
korinit,    

kaskáda,   
alinea     

opä ,      
znova     
zahrial

derivát     
benzénu   
ženské    
meno

španielska 
stena,    

paraván

zna ka    
kremíka    

vykríknem

ochkajúca

nedobré   
náhla,     

prenikavá  
zmena

asto hrá rozvír     
driapu

dáva radu
krá alo    

spôsobená 
seknutím

kedysi     
(zastar.)

plemeno   
psov

Kristína    
(dom.)

úderom    
zrazia     
sedliak    

typ     
ruského    
lietadla    

(Antonov)

Nemci    
(hist.)     
to isté     
(kniž.)

remeselní- 
ci látajúci   

diery  
(zastar.)

infek ná   
choroba   
skr. pre    
mistress

Pomôcky: 
area, fe-   
nyl, linín,   

airdal

E V   
Krupiny

oznámenie 
zna ka   
argónu

skr. pre    
hard disc   
Zákonník   

práce

1. as     
tajni ky

plošná    
výmera   

pozemku

priviedol   
do spánku

Tomáš Janovic:



16

Krížovky pre fajnšmekrov
starší    

chlapec    
(hovor.)

skratka    
okresného  

výboru

hrob      
(kniž.)

nadutec,   
povýšenec 

(kniž.)

Pomôcky: 
Kopti,    

oktavon,   
tiara

3. as     
tajni ky

as       
stavby     

nad rím-   
sou

protire il   
istému     
názoru

1. as     
tajni ky

slovanský  
boh slnka  

jemné     
pe ivo

aha, h a

miešanec  
(antrop.)

skratka    
štátu      
Utah      

jasnos

združenie  
podnikov

vstúp      
malá      
neter

pijan,  
opilec     

(pejor.)

obyvate    
Pyrenejí   
škaredá    

trocha     
zatnem    

do nie oho

Slov. kom.  
architektov 

Etela      
(dom.)

žrde      
na vozoch

vznikajúce  
trením     
poprsie    
(výtv.) 

oraním    
ubra

skratka    
vodnej     

elektrárne

beztak     
(hovor.)    
tý i  sa    

Anna      
(dom.)

obrnená   
divízia    
starena   
(pejor.)

vla ajšia

základná   
íslovka   

obstaraj    
(kniž.)

Pomôcky: 
uvea, ati-   
ka, Bask,   

Chors

Jitka      
(dom.)     
utiekol

opotrebe-  
nie povr-   

chu trením 
sipenie

vrstva     
o nej      
gule

spinkala   
ože

šúcha ,    
mädli      
(kniž.)

iarka     
zna ka    
kilopas-    

calu

skratka 
koruny   

eskej

potomkovia 
Egyp anov 
ústredná   

rada

staršia    
jednotka   
plošného   
obsahu

tu máš

olúp 2. as     
tajni ky

bývalé     
talianske   
platidlo

trojitá   
koruna

Vedeli ste, že (tajni ka) ? Jej hmotnos  
môže dosahova  až 15 percent celkovej 
hmotnosti loveka.              

Krížovka č. 15
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ukolísal 1. as     
tajni ky inde súlad      

(kniž.) ažký kov

priú alo

vykonával
citoslovce  
chmatnu-  

tia

Pomôcky: 
vapiti,     

štrozak,    
betla      

odvážilo   
sa urobi    
nie o ne-   
bezpe né

cudzie     
mužské    
meno

as       
celku

stratil      
lístie

pokolenie  
zdvorilo    
žiadaj

kame-     
olom

kanadský  
jele       

pochyta

zna ka    
elektrón-   

voltu

4. as     
tajni ky   
slamník    
(hovor.)

Michal     
(dom.)

dravý vták  
severo-    

americký   
Indián

spôsob    
hry       

v mariáši

E V Star.  
ubovne   
zna ka   
argónu

3. as     
tajni ky

ošuchnú   
sa

napodob-  
nenina

zrakový  
orgán     
Dorota     
(dom.)     

ma kovitá  
šelma

zna ka    
pre long   

ton       
škrtí, dusí

Pomôcky: 
bek, lek,   
nuta, Ea 

horie      
bez pla-    
me a

za o      
2. as     
tajni ky

draním    
odstrá     

zatajoval

zhotovova  
tkaniny

sužuje     
žliabok,    
drážka     
(stav.)

albánske   
platidlo

naivným   
spôsobom  
obranca   

vo futbale

cho
bujne rás   

skratka    
tympanu

odborník   
v estetike

E V    
Tvrdošína

pot apká-  
vala

asýrsky    
boh mesta  

Eridu

Malý chlapec napäto sleduje k aza, ktorý klincom 
pribíja oznam na vývesku. K az si to                      
všimne a pýta sa ho:
- Chceš si pre íta , o nové tu oznamujem?
- Nie, ja ešte neviem íta , ale chcel by som 
po u ,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 16
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mrmlalo
zrážka     
z ceny     
tovaru

Pomôcky: 
skat, aba-  
ka, Talos,  
aerolit, em  

spriadala
kríženec   
kobyly     
a osla

zna ka  
amerícia

3. as     
tajni ky mládza

jedno-     
duchos

zn. mili-    
sekundy   
1. as     
tajni ky

temno

vojenský   
útvar

obratnos   
(hovor.)    
rímske     

íslo 6

dával      
do rámu

asýrsky    
boh mesta  

Eridu      
ponor

prudkým   
svetlom    

na chví u   
oslepil

základná   
telesná    
výchova   
biletka

druh      
kartovej    

hry

manilské   
konope    
zni ili      

oh om

medený    
obor      

z Kréty

odlišné    
ovinú

mužské    
meno

zrakový    
orgán

pozícia    
Zoroslav   
(dom.)

skratka    
tankového  

pluku

na záver,   
nakoniec   

porozdával

kamenný   
meteorit   
(geol.)

základné   
imanie     
druh  

objektívu
Pomôcky: 
vinal, pla-  
nar, otava, 

skonto

ponára     
(kniž.)     
drobte

plápolá    
(bás.)     
šikmo,     
bokom

zanikal

rod       
citoslovce  

zvuku    
kvo ky

poradie
rybie      

vají ko    
vylievaj

avšak, no samica    
jele a

zobral

druh      
vlákna     

solmiza -  
ná slabika

pripúš ala

štvor ek   
(typ.)

2. as     
tajni ky

Diogenés zo Sinopy:

Krížovka č. 17
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posypú    
so ou

1. as     
tajni ky

zna ka  
irídia

skratka   
štátu    

Kansas

javor      
(bot.)

listnatý   
strom

daj        
na poria-   

dok

zase,      
opä

závere né  
slovo      

modlitby
hrôzovláda 2. as     

tajni ky
porozme-  

tával

skratka    
olympij-    
ského     

rekordu

neotup    
zmieroval

zna ka   
limity

as       
udskej   

kon atiny  
okop

cudzie    
ženské    
meno

asti      
púšte      

Sahary    
pôrod

agrárnik

novým     
spôsobom  

stupe      
paleogénu

Pomôcky: 
serir,      
adelit,     
neolit

fikanie     
hazardná 
kartová    

hra

zarezanie  
rieka,      

po špa-    
nielsky

almužna

regula né  
miesto     
nezná-    

šanlivos

skratka    
apendek-  

tómie

kovové    
platidlá    

druh      
krmiva

zna ka    
pre kilo-    
lúmen

kamenná 
doba      
plod 

limetky

koso-      
štvorcový  

nerast

Etela      
(dom.)     

ervík

týkajúce   
sa osla

na ieral    
(bás.)     
oxid      

berylnatý
Pomôcky: 

makao,    
acer, beg,  

tanet    

kamže     
skratka    
juhozá-    
padu

turecký    
hodnostár  

skr. pre    
tohto roku

skratka    
nášho     

letopo tu

skratka    
pre a iné

mäso      
z jesetera

rozjatrovali 
(kniž.)

Vedeli ste, že basketbal vznikol úplnou                   
náhodou? Za zakladate a sa pokladá James 
Naismith, u ite  telesnej výchovy na (tajni ka) ,     
v štáte Massachusetts v USA, ktorý v roku 1891 
vymyslel novú hru pre atlétov, aby ich udržal          
v kondícii aj po as zimných mesiacov.

Krížovka č. 18

Súťažná krížovka
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skr. Slo-   

venského  
zväzu     

v elárov

kokosové  
vlákno

Turek    
(zastar.)

stonal,   
vzdychal dvojhláska nech,     

po esky

pokosia

2. as     
tajni ky    
stal sa     
sivým

Pomôcky: 
said, koir,  
memento,  

adinola    

obopla     
rukami

1. as     
tajni ky

omotajme  
vyva ujem  

o i

3. as     
tajni ky

Ernest     
(dom.)

ramenný   
k b

schôdzka  
(hovor.)    

Polynézan

mäso      
z boku     
brava

zor isté  
množstvo  

dlhá       
palica

stávaš sa  
živším

skr. súhv.  
Malý lev   
vyrúbil     

clo

výstraha   
(kniž.)

typ ruské-  
ho lietadla  

stielka     
(bot.)

zna ka    
kilotony

laici       
(hromad.)  

vyštve     
(expr.)

ma kovitá  
šelma

klobúk     
(hovor.)    
nezme-    

nene

asto tka

kazašský   
udový  

spevák

letec      
štát       

v jv. Ázii

Pomôcky: 
akyn, Ka-  
nak, talus,  

omos

lipol       
(kniž.)     

titul       
vladára

struk,      
po esky   
identický   
jedinec

konštruk-   
cia na su-  

šenie

na stom    
mieste     

Akadémia  
múz.umení

druh      
horniny

zn. elek-   
trónvoltu   

skr. ak né- 
ho výboru  

vyberala   
peniaze

slovenský  
herec     

(Bra o)
nespleta

Kamarátka hovorí kamarátke:
- Zuzka, pora  mi! Kam si máme            
s manželom zájs  cez víkend?
- A kam by si chcela ís ?
- No, chcela by som ís  niekam,              
kde to ve mi nestojí.
- Tak to...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 19
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              obopäl,    
obomkol

1. as     
tajni ky zadovážili

Oskár     
(dom.)

ru ný      
nástroj     
na rytie

judejský   
krá

huncút    
(expr.)

Pomôcky: 
dakota,    
Rainer,    

Maga, kin

alpínka zatlieskal   
(bás.) zovieral sa

špinil      
(hovor.)

skratka    
severo-    
severo-    
západu

obsychá,   
usychá

katedra    
tel. vých.   
2. as     
tajni ky

viac ráz    
t apli

žrde      
na vozoch

za ne tlie   
aktívna    
prí ina

bývalé  
talianske   
platidlo

žolík     
(kart.)     

ženské    
meno

Pomôcky: 
Achaz,    

sasa, lek,  
agens

rozprávko- 
vá bytos    
po troche 
sa vylieval

druh      
cicavca    

vyrezávajú 
(zried.)

ozdobný   
predmet   
nosený    
na ele

skratka   
klavíra     
3. as     
tajni ky

mužské    
meno

mužský    
hlas       

typ jedno-  
plošníka

E V 
Pieš an

humno    
fáza    

Mesiaca

ínsky   
hudobný   
nástroj

citoslovce  
radosti     

teplý mor-  
ský prúd

dedina    
v ruskom   
prostredí

iná

staro-     
egyptský   
boh Slnka

nejakí     
albánske   
platidlo

po oval

tamten    
E V  

Starej    
ubovne

zna ka    
pre stat-   

henry
vrtkavá

skratka    
autorské-  
ho osved-  

enia

odzrnený   
kukuri ný  

šú ok

Marcus Tullius Cicero:   Nemôžeme ma  radi toho, koho...

Krížovka č. 20
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sadlo, tuk  
(farm.)

citoslovce  
zvuku     
kvo ky

skratka    
pre a iné

obkladala  
debnením

Pomôcky: 
Ezop, kea, 
keta, sati-  
net, dunit

2. as     
tajni ky bl ala

zato 1. as     
tajni ky

skratka    
akademika 
Emanuel   
(dom.)

zna ka  
rubídia    

rumunská  
piese

názorne   
ukázal

mužské    
meno

prejav     
lásky      

roztápa

staro-     
grécky     
bájkár

roj ivo     
kladná     

elektróda   
(fyz.)

ukazova-   
cie záme-  

no

druh      
tkaniny    
hlbinná    
hornina

skratka 
oddelenia

veselos    
orá       

(zastar.)

Pomôcky: 
rataj, kali-  
ko, adeps,  

doina     

svetadiel   
pozeral    
(hovor.)

E V Ilavy  
zvoníte,   
cengáte

štát       
v Severnej 
Amerike

druh   
papagája   

stav   
(kniž.)

vápenná   
schránka   
mäkkýšov

E V      
Starej     
ubovne   

malý slon

ostarieval

hustá   
nebielená  
bavlnená   
tkanina

lososovitá  
ryba

stisnutie   
udrie     

palicou    
(expr.)

zna ka 
kozmetiky

ženské    
meno     

patriaci    
tebe

morský    
h bkomer

tkaním     
vložil      

skr. juhoju- 
hozápadu

zna ka    
tália

3. as     
tajni ky   

rozpo tové 
opatrenie

nerozlu ná 
trojica udí  

(hovor.)

Alojz      
(dom.)

Elemír     
(dom.)

Vedeli ste, že pod a mnohých 
prieskumov sa najviac párov 
(tajni ka) ?              

Krížovka č. 21
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Pomôcky: 
seriba,     

UMa, em   

teleso ma-  
júce osem  

hrán

2. as     
tajni ky

zna ka    
lawrencia

nervová 
porucha

oraním    
obh al

súvisiaca   
s lasom

stal sa     
žltým

ohradená  
kupecká   
osada     

(z arab.)

Izabela    
(dom.)

skratka    
stredných  

v n

3. as     
tajni ky

ohrada    
(bás.)

štvor ek   
(typ.)

rú ka      
kosy      

nahmatal   
(hovor.)

vazal

plán,      
osnova    
citovo  

zapôsobil

asto      
h adá

skratka    
eskej    

republiky   
sadnem si

týkajúca   
sa rumu

skr. súhv.  
Ve ký voz  

kostný   
kolagén    

bahniako-  
vitý vták

príbeh     
života     

týkajúca   
sa odtoku

ponúkalo   
sa

týral     
(expr.) oblepilo

Pomôcky: 
oseín,     

man, ajaja  

revuálny   
výstredný  

tanec

zna ka  
hliníka     
štátna

starý otec  
stolík  

(zastar.)

kapustovi-  
tá zelenina

odtínal     
kopaním  
upraví

zna ka   
argónu

stonáte    
pokos

predstih

zmeták    
z knôtov   

megaelek-  
trónvolt

ažko     
schodný   

svah      
(zried.)

rímske    
íslo 6     
ruský    
súhlas

1. as     
tajni ky

seknutím  
na ínalo

Muž príde domov a manželka                 
mu hovorí:
- Bol tu Jano a povedal, že z chytania 
rýb dnes ni  nebude.
- A povedal ti pre o?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 22

Súťažná krížovka
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stavba     

spájajúca  
brehy     
rieky

zabezpe-   
ujem

vrecko,   
vrecúško

otrok      
pri bráne   

(hist.)

Pomôcky: 
nomád,    
ianitor,     
sudor

3. as     
tajni ky

Katarína   
(dom.)

zauz oval  
(zried.)

1. as     
tajni ky

Mária     
(dom.)     
zna ka    
rádia

skratka 
erveného 

kríža

prosením 
obmäk ia

skratka    
pre ad     
acta      

oblízal
intímne   

zblíženie,  
pri nutie   
(kniž.)

citoslovce  
radosti

upokojoval 
sa        

druh      
liatiny

vzorec  
kyanidu   
jódneho

podnet, 
pohnútka   
vozením 

nahroma

chytal

cudzie   
mužské    
meno

stoh       
slamy     
staršie     

muž.meno
Pomôcky: 

labor,   
nomag,    

raja

praž      
pot       

(v med.)

morský   
stavovec   

práca     
(v med.)

postavil    
do hry

koris      
hrmotný,   
lomozivý

upomínal
zna ka    
hektára    

dávnoveké

daruje

zapichol   
prihovor sa 

niekomu   
otázkou

otec      
(hypok.)

ko ovník   
pevne,     
dotuha

základná   
íslovka

nárast priamo    
zaka uj

predložka  
s 2. pá-    

dom

športové   
ná inie    

E V      
Bardejova

nosením 
opotrebuj  

E V 
Tren ína

stanete sa  
bohatými

2. as     
tajni ky rozum

Joffre Dumazedier:   Bez...

Krížovka č. 23
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usporiadaj  
do skupín

2. as     
tajni ky    

. 1

lipne   
(kniž.)

nie,       
po rusky

skratka    
pre iteretur

ažko  
pracoval   
(expr.)

oblizol

rozvlnilo

o istil     
od prachu

vzorec     
fosfidu     
nióbu

tajni ka    
. 2

Zlatica     
(dom.)

kme ová   
obec      

v Írsku

spevavý   
vták       

otá avá    
as  stroja

písmeno   
gréckej    

abecedy

analýza    
klesol

skratka    
štátu      
Utah

ponor sa   
do vody    
vnímal    
uchom

opatroval   
pe a ou

E V   
Tren ína   

širšia     
stuha

Pomôcky: 
statua, in-  
sekt, sept,  
aul, skarn

stával sa   
chudším   

zrnitá      
hornina

duševný   
otras      

mužské    
meno

žr  na od-  
súvanie    

predmetov

Aurélia    
(dom.)     
druh      

salámy

pichal     
rohami

naparuj    
neodla-    

muje      

hmyz    
(zool.)

socha  
(zried.)

horská     
kaukaz-    

ská osada

názov     
lánku     

násilne 
potrhaj

skratka    
rádiolo-    
kátora

kvetný     
obal       
ráz,       

povaha

posypem   
so ou

E V Šale  
preš 

Pomôcky: 
parízer,    

pinka, šer-  
pa, periant 

ke

srie ,      
osuhe     
zn. pre    
lambert

lietanie    
rímske    
íslo 11

1. as     
tajni ky    

. 1

kto       
bezoh ad-  

ne robí    
kariéru

Vedeli ste, že najvä šia 
pyramída nie je v Egypte, 
(tajni ka . 1) ? Vyzerá ako 
zarastený kopec a na jej 
vrchole je postavený 
(tajni ka . 2) .

Krížovka č. 24
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týkajúci    
sa lona

staro-     
grécka    
bohy a    
klamu

hríb       
(hovor.)

sluchový   
orgán

3. as     
tajni ky

lekár,      
ktorý lie i  
alopaticky

albánsky   
udový     

hudobný   
nástroj

spuchol

bez       
ponožiek   
rohové    
kopy

Pomôcky: 
Apaté,     
lahuta     

skratka    
pre a dato

zna ka    
lawrencia  

vojenská   
jednotka   

tadia

primát     
tajina,     
tajnos     
(kniž.)

súvisiace   
s altom

temnota   
jedlo     
(det.)

1. as     
tajni ky

nájom  
(zastar.)   
pierko

Pomôcky: 
aras,      
pacht,     
pajc

nástroj na  
vychy ova- 
nie zubov  

píly

zna ka    
dysprózia  
2. as     
tajni ky

moridlo  
(slang.)    
Štefánia   
(dom.)

mužské    
meno

trhá       
(kniž.)

poviem    
pošepky   
Slovan   

(zastar.)

zn. pre  
oersted

pchala     
nástenný   
gobelín

z ve kej    
vzdiale-    

nosti

ke        
Mária     
(dom.) 

na pravej   
strane

zn. pre 
milipascal  
prinášajú

rieka na    
Slovensku

oraním    
vytvor     
hanob,    

znevažuj

objedná si

cie        
pri stre be  

E V    
Krupiny

E V Šale

skratka    
krátkych   

v n

mužské    
meno

skratka    
apendek-  

tómie
vpúš a

Manželka sa pred odchodom manžela 
na služobnú cestu pýta:
- Milá ik, nemohla by som ís  s tebou 
do toho Londýna?
- Ale drahá, ve  ja tam budem ma          
ve a práce a o by si tam robila ty?
- Drahý, ve  mne by to neprekážalo.      
Ja by som sa poprechádzala, pochodila 
by som si po obchodoch a sem-tam        
by som si kúpila nejaký svetrík alebo 
kozmetiku.
- Drahá, ve  to si predsa môžeš kúpi  
aj tu, - namieta manžel.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 25
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              Andrej     
(dom.)

3. as     
tajni ky

skratka    
atómových 

zbraní
poradie

stratila     
snehovú   
pokrývku

plávaním   
sa dosta-   

ne

len       
starého    
národa

mlá a     
ošípanej

Pomôcky: 
Mot, Ala-   
rod, oleín,  

oidium

uskuto nil  
evakuáciu

1. as     
tajni ky

kopaním   
nezakry

citoslovce  
nezáujmu  
skr. súhv.  
Výveva

zna ka    
pre decibel

napravo   
dbalo

pracuj

druh    
objektívu   

chce,      
hodlá

íslo 18

Pomôcky: 
planar,    

Ant, Eol,   
kazan  

asto údi   
druh     

choroby   
vini a

univerzitná 
knižnica   
vyrobená   

z medi

podviedla,  
obrala     
(expr.)

kananej-   
ský boh    
pomoc     
(hovor.)

Irena      
(dom.)

kri í      
(expr.)     

rozopälo

fu ali

rádiolo-    
kátor      
vetva,     
konár

Izidor      
(dom.)

ubytovacie 
podniky    
mladší     

športovec

vzorec    
nitridu     
uránu

mäkká    
tkanina    
mužské    
meno

vylu uje   
po kvap-   

kách      
(kniž.)

etylén

me alo,    
b a alo

plošné     
miery      
grécky     

boh vetrov

zna ka    
pre stat-   

henry

dupaním   
utla í      

ústredná   
rada

obrnený  
transportér 
skr. štátu  

Maine

2. as     
tajni ky

špica,     
kon ek

surová 
kyselina   
olejová

Stanis aw Jerzy Lec:   Niektoré...

Krížovka č. 26
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Krížovka č. 27

trasením 
odstrá

1. as     
tajni ky

hral       
formou    
tremola    
(kniž.)

horská     
kaukaz-    

ská osada

solmiza -  
ná slabika

zubná   
sklovina   
(anat.)

Lev      
(dom.)

zostarel    
pevnina    

obkolese-  
ná vodou   

Pomôcky: 
otolit,    

vinidur     

staro-     
rímska     
bohy a    
úrody

otrieme    
obyvate    

Dácie

odstre o-   
vanie

zna ka    
pre abvolt  

lú na   
rastlina

sliedim,   
stopujem

elu ná     
vlna (fyz.)  

láka

zbankro-   
tovalo

Pomôcky: 
Ops, pik,   

ail, túl

horizon-   
tálne

symetrála  
3. as     
tajni ky

nálev,     
po esky   
zá uba    
(hovor.)

2. as     
tajni ky

lepilo      
na doku-   
ment kol-   

ky
skratka    
ve mi     

krátkych   
v n

bozk     
(bás.)     

zavinú

kypri pôdu  
pluhom

ostalo     
visie       

plastická   
látka

h adí,     
pozerá sa

jemná     
tkanina    
teliesko    
v uchu

obnovilo

športový   
klub       

myslené  
priamky

rá ajú     
(bás.)

ukazo-     
vacie      

zámeno    
darovali

ovinú

dodato né  
siatie      

horská     
osada

obmena

Laura     
(dom.)     
ruský   
súhlas

neurobili   
udanie

zna ka 
ruských 
lietadiel    
(I jušin)

druh      
silnej    

trhaviny

skratka    
autonóm-  
nej oblasti

Vedeli ste,                               
že kruciverbofóbia                   
je (tajni ka) ? Naš astie 
vä šina udí túto innos  
miluje, ale nájdu sa aj 
jednotlivci, ktorí majú z tejto 
aktivity doslova úzkos .           
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staneš sa  
smutnej-   

ším

2. as     
tajni ky

staro-     
egyptský   
boh Slnka

vzorec     
jodidu    

tálneho

ochutnali   
(hovor.)

oddelila    
nie o    

zapnuté

oto ilo

citlivý      
pozitívny   

papier

skratka    
spotreb-   

ného     
družstva

Izidor      
(dom.)     
znelka

povinnos   
(hovor.)

skr. pre    
long play   
kalužiak,   
po esky

oslovovalo 
zámenom  

oni

Pomôcky: 
ozalid,     

katalpa,    
a priori    

3. as     
tajni ky

pracovis-   
ko, kde sa  
konzervuje 

so ou

pevne     
chytilo

zna ka    
pond-     

sekundy

obyvate    
Tunisu

skr. roz-   
po tového  
opatrenia  
schy uje

neexistu-   
ješ

vykríkol    
ich        

múrik nad  
rímsou

zabezpe-   
uje

nejaký     
vopred    
(kniž.)

ozna enie  
lietadiel    
Etiópie

cudzokraj-  
ný listnatý  

strom     
karburuje

výpravná   
prehliadka

st povitá   
opora     
otla í,     

ošúcha
Pomôcky: 

pisík,      
Ate, Ma,   

mus       

usušená   
tráva

trpko,     
žalostne   
sope ný   

tuf

existuje    
divoko

stíšia

asová    
jednotka   
grécka     
bohy a

Ernest     
(dom.)

skratka    
pre a iné   
E V Star. 

ubovne

osobné    
zámeno

babylon-   
ská bohy-  

a zeme

1. as     
tajni ky

týkajúci    
sa ôs

ženské    
meno

K lekárovi príde starší muž, ktorému 
nikdy ni  nebolo, ale teraz cíti, že už to 
nie je ono. Lekár ho prezrie, nechápavo 
pokrúti hlavou a povie:
- Vy že máte sedemdesiatpä  rokov? 
Prosím vás a ako ste sa dokázali 
udrža  takýto svieži?
- Viete, pán doktor, ke  sme sa pred 
pä desiatymi rokmi s manželkou brali, 
s úbili sme si, že sa nebudeme háda ,    
a že jeden vždy radšej pôjde von.           
No a viete, pán doktor, pä desiat 
rokov...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 28
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krídlo      
(bás.) usmer uje

subtro-    
pický      

opadavý   
strom

skratka 
obrnenej   
divízie

lesklý     
náter

pooblepo-  
vala

panák,     
figurína

skr. Slo-   
venského  

zväzu     
sánkarov

3. as     
tajni ky

strmý svah 
(zried.)    

chôdzou   
sa vzdialilo

dala do    
náležitého  
poriadku   
(zastar.)

zvieratník  
(zastar.)

skr. štátu   
Kentucky   

drvili      
na prach

pátram

skr. poly-   
etylénu    
divoch    
(pejor.)

Pomôcky: 
zodiak,  

krkolom,   
aziat  

krá ali     
organiza -  
ný celok

neodbor-   
ník       

chopil sa   
nie oho

drobno,    
štíhlo

2. as     
tajni ky   
porast     
na lúke

vzorec    
oxidu      

titánatého

príslušník  
talianske-  
ho národa  

obkrúti

skratka    
Ve kej     
ceny

týkajúca   
sa orla     
mužské    
meno

oralo úhor 1. as     
tajni ky

syn atén-   
skeho krá-  

a Tézea

poci uj     
túžbu      

asto lúpe

spájal     
do rýmu

zna ka  
hektára    
Delfína    
(dom.)

Pomôcky: 
ozalid,     

Akamás,   
kaki

záchrana   
(hovor.)    
kopaním  

uprav

údolie     
(bás.)     
batoh

klesá

ubijú      
(expr.)     

skr.súhvez- 
dia Orión

kdeže

pozitívny   
papier     
zna ka    
kilotony

osladilo

tabletka, 
pastilka

skratka    
okultného  
krvácania

Albert Einstein:   Prázdny...

Krížovka č. 29
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ažko od-  
pracovalo

2. as     
tajni ky    

. 2

dobrá vô a 
vyhovie

Jozefína   
(dom.)

Adela     
(dom.)

omámia vykúri    
obydlie

záhradná  
rastlina

Pomôcky: 
homal,     

kosmea,   
ypres   

navykali tajni ka    
. 1

penzia E V     
Pezinka

dvoma   
spôsobmi

skr. rádio-  
lokátora    
tískalo,  
tla ilo

vojenská   
jednotka

vtok       
pokrývali   

Edita     
(dom.)

potrava    
pre statok  

plávala   
(kniž.)

skratka    
pre Letec-  
ké opra-   
vovne

sovok     
spodný    
eocén     
(geol.)

chyby,    
mýlky

morský    
vták       

liatím     
spojilo

Pomôcky: 
lema,      

lés, alka,   
area 

podával    
žalobu

tep       
3. as     
tajni ky    

. 2

ovos, po   
anglicky   
tajne pri- 
pravoval

žgrlošilo   
(expr.)

zna ka    
lawrencia  
hovoríte   

nezmysly

plošná     
výmera    

pozemku

zabezpe-   
ujú       

okulárová  
sústava

jemná     
hlina      

(geol.)

kraj na     
Morave    
Agáta     
(dom.)

odlom
1. as     
tajni ky    

. 2

skratka    
okultného  
krvácania

úplne      
vyrúbaná   
as  lesa   
koris      

lámaním   
uvo ovalo

Anna      
(dom.)

plochý     
koralový   
ostrov

chytal v logike    
predpoklad

Asi najznámejšou egyptskou krá ovnou                  
je (tajni ka . 1) . No vedeli ste,                             
že (tajni ka . 2) ?

Krížovka č. 30
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zna ka    
pre kilo-    

hertz
plavidlá lámaním 

poškodia
1. as     
tajni ky

obložilo    
sa

jedna      
z troch     

sudi iek

domáci    
vták       

vo avá    
(bás.)

jedlo      
medzi     

obedom   
a ve erou

2. as     
tajni ky

zmier ujú  
intenzitu

kapituluje  
povedalo   

(kniž.)

naostro

mužské    
meno     

skratka    
pre a iné

Laura     
(dom.)

odpi       
miesto,    
kde sa     

loví, revír

dal ako    
odmenu

semitský   
boh       

sadlo si    
(expr.)

dostáva sa 
dovnútra

Oskár     
(dom.)     
Achilles    
(dom.)

platidlo    
v Jemene

preddavok  
skratka    
rádio-     

telefónu

zna ka  
astátu

tropická    
rastlina    
potrepe    
dovedna

prinášaj

tla ,       
po esky   
obohrám   

pri hre

natiera     
vápnom

prejav     
známky    
života!

otec    
(hypok.)

plakalo    
(bás.)     
nú

zna ka    
pre ounce  

troy

sulfid    
ródnatý    
grécky     

boh lesov

oblíž      
lie ebná  
telesná    
výchova

ozdobil    
pierkom

zrakové    
orgány    

európsky   
pohár

3. as     
tajni ky !
sekám,    
rúbem

pitím 
pohlti

Pomôcky: 
avans,     
Pan, El,    

rial   

Príde nádherná sle na k lekárovi a hovorí mu:
- Pán doktor, viete, ja mám taký problém...
- Hovorte, po úvam vás!
- Viete, vždy ke  si zapálim cigaretu, dostanem 
obrovskú chu  na sex. Prosím vás, o s tým mám 
robi ?
Doktor sa zamyslí a hovorí:
- Hm, hm,... tak to je na dlhšiu debatu.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 31
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ve mi     
chladia

3. as     
tajni ky ke

skratka   
štátu 

Nebraska
unikanie

ofúkajú    
(kniž.)

stanica,    
zastávka   
(hovor.)

nežne  
pritíska

Emanuel   
(dom.)

1. as     
tajni ky

odborník   
v energe-  

tike

typicky    
pre ženy   

(o mužovi)

MPZ      
Islandu

prírodná 
hor avina   
uchopíte

skratka    
Akadémie  
výtvarných 

umení

rúbeme    
ovisá,    
klesá

existovalo

kto robí    
s cínom    

cit. nespo-  
kojnosti

uverejni    
(kniž.)

skratka  
národnej   
galérie     

vyváralo
Pomôcky: 
bitúmen,   
turbolet,   

bardi, em

obopína   
prúdové   
lietadlo 

ovláda     
posúva    
sa dolu    

stmieva sa
zmluva,    
dohovor   
belos

Justína    
(dom.)

keltskí     
udoví     

básnici    
hovoril

trhá      
(kniž.)

miesto mi-  
mo mesta  
Alexander  

(dom.)

zna ka    
berýlia

oblas      
výskytu    

predložka  
s 2. pád.

smeruj     
(kniž.)

ošúcha, 
otla í

vydržal    
nátlak

Oskár     
(dom.)     

stavanie

sprievodca 
lodí

zn. piko-   
metra     

zna ka   
lutécia

štvor ek   
(typ.)

2. as     
tajni ky

ukazova-   
cie záme-  

no

lámaním   
poško-     
dzuje

Emil Filla:   lovek s vlastnou dôstojnos ou...

Krížovka č. 32
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nemotalo   
sa (expr.)

zna ka    
elektrón-   

voltu

vec       
(z lat.)

Anton     
(dom.)

zápisník,   
denník

tajni ka    
. 1 obliec  sa

zvážanie
2. as     
tajni ky    

. 2

neslo-     
bodno     
Ráchel    
(dom.)

st pneš,    
stuhneš

riedka     
závojová   
tkanina

Anastázia  
(dom.)     
necivili-    

zovanos

odídenie

so  kyseli-  
ny mo ovej  

asýrsky    
boh

odvezieš   
na doprav- 
nom pro-   
striedku

rímske    
íslo 6     

mužské    
meno

Pomôcky: 
ness, res,  
voál, urát,  
Ea, paténa 

listnatý    
strom     

stávala sa  
pustou

tresta      
bitkou     
žatím   

nahromadil

strkalo typ mysu   
ta

vzorec   
sulfidu   

uránatého

zostarla    
zápasník   
s býkmi

skratka    
strepto-    
mycínu

dobývajte  
rudu      

miska     
na hostie

abrak     
(zried.)

klus      
(hovor.)

mužské    
meno     
hrmot,     

lom

plátal

slovanská 
bohy a    
kame-     

olom

mužské    
meno

zn. pre    
milistilb    

jodid      
sodný

zna ka    
india

diabol,     
zlý duch   

E V      
Krupiny

skratka    
erytrocytu  
skr. avej   

ruky

ma ovanie  
ikon

1. as     
tajni ky    

. 2

štát       
v juhozá-   
padnej    

Ázii

Vedeli ste, že o i chameleóna fungujú 
(tajni ka . 1) ? V aka tomu dokáže 
chameleón vidie  (tajni ka . 2) .           

Krížovka č. 33
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utekali,    
bežali     
(expr.)

1. as     
tajni ky odlišná nasávalo klips a metením   

o istia

ve ký pe

mužské    
meno

vychva u-  
jem

Róbert     
(dom.)

organická  
zlú enina

2. as     
tajni ky pavok

skratka    
pre a iné

hudobná   
veselohra  

spojí     
dovedna

plazivo sa  
pohybuj

vzdychám  
odrazenie

krá alo biedne    
kniha máp

Pomôcky: 
mamilit,    
kin, ionit,   

Júda, enol  

biblické    
mužské    
meno     
gate

identický   
jedinec    
izbová    
rastlina

naskico-   
valo

zna ka   
titánu      

ustúpilo   
(zastar.)

obsiali

osobné    
zámeno    
3. as     
tajni ky

zna ka    
holmia

zapadákov 
ínsky     

hudobný   
nástroj

skratka    
automo-   
toklubu

pokos     
hlavné     
mesto     
Peru

vyva oval  
o i

grafické    
zna ky    
tónov  

údermi    
vrazil

mužské    
meno     
grécke    

písmeno

meni      
iónov

na ože    
skr. pre    

minulého   
roka      

zna ka    
centilitra

alkalická   
hornina

asýrsky    
boh mesta  

Eridu
glorioly

Kamarátka hovorí kamarátke:
- Po uj, ty teda nemáš moc spolo ného 
s tým tvojím manželom. Pre o si si ho 
vôbec brala?
- Vieš, to bolo na základe príslovia,         
že protiklady sa pri ahujú.
- No, tak tomu teda nerozumiem.            
Toto mi vysvetli!...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 34
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etruský    
boh neba

ozna enie  
lietadiel    
Etiópie

nasáva
školská    
trieda     

(hovor.)

hladením   
dodávajú   

lesk

titul      
vládcu     
Inkov

plochý     
koralový   
ostrov

výhra      
dvoch     

ísel      
v lotérii

2. as     
tajni ky

žialia   
(kniž.)     
neisto

lovek     
bez nada-  

nia

stredná   
hodnota   

(soc.)

cudzie     
mužské    
meno     
nevábi

skratka    
bromsul-   
ftaleínu

1. as     
tajni ky   

vtip

zatrie     
hlinou

skratka    
pre a iné   
ostane   

osamelý

4. as     
tajni ky

praskala   
(expr.)

Pomôcky: 
Tin, Lua,   
dust, inia,  

Amicis

trhalo     
(kniž.)     

Kristián    
(dom.)

alpský     
škriatok    

sladkovod- 
ný delfín

niektorá

zna ka    
erbia      

skr. pre  
InterCity

solmi-     
za ná     
slabika

tká sky    
výrobok    

Aurel      
(dom.)

Ilona   
(dom.)

taliansky   
spisovate   

rýp       
bagrom

zasnúbe-   
nie (bás.)

dvojhláska 
tam

E V Ve .  
Krtíša     

jednotka   
zn. bu

mu íte,    
trýznite

skr. súhv.  
Pastier    

cit. pohá-   
nania ko a

písmeno   
gréckej   

abecedy

ajová     
drvina     

rumunské  
platidlo

Pomôcky: 
meán,     
ambo,     
Boo

E V     
Banskej   
Štiavnice

zna ka    
lawrencia  
zna ka    

pre abvolt

mlá a     
líšky      

Letecké    
opravovne

ugane,    
krivule

staro-     
grécky     

boh vetrov

3. as     
tajni ky

rímska    
bohy a

Benjamin Franklin:   Nik sa...

Krížovka č. 35

Súťažná krížovka
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dal    
debnenie

2. as     
tajni ky    

. 1

ako   
(expr.)

príde,     
nastane

semitský   
boh

okaté    
diev atá   
(expr.)

šelma 
podobná   

psovi

klencový   
nerast omotaj

pojem     
duše      

u starých   
Egyp anov

1. as     
tajni ky    

. 1

výsledok   
delenia

skratka    
pre a po-   

dobne

prikúp     
riskovanie  
(hovor.)

robilo      
da o bez   
záujmu    
(hovor.)

scedili

predložka  
s 2. pád.   
menšia    
osuška    

rímske 
íslo 6

túz       
zmá a,   
pokropí

okús,      
zakús     

krá am

skratka 
adenozín-  
trifosfátu

mihne     
bavlnená   

látka

štát       
v juhový-   
chodnej    

Ázii

predmet   
túžob      

na ahuje-  
me ruky

Pomôcky: 
silk, vala-  
mit, lelek,  
dolomit, El

studeno

pán       
(z angl.)   

skôr,      
dopredu

Laura     
(dom.)

státím     
pre ka

vychva uje
trocha     
no ný     
vták

apotal,   
šp achotal

dym       
(bás.)     

iasto ka  
uhlíka

otec       
(zastar.)

znížený    
tón H      
vtl

skr. les-    
nej správy  
megaelek-  

trónvolt    

skratka   
doktora

odroda    
diabasu    

kypri    
pluhom

tajni ka    
. 2

asto   
odrieka

Vedeli ste, že (tajni ka . 1)  mozgu je prakticky 
(tajni ka . 2) ? U i  sa teda môžete 
donekone na a mozog dokáže nové informácie 
uchova . No pozor! Ke  sa nepoužíva, ochabne 
podobne ako svaly. Aby sa tak nestalo, treba ho 
trénova , napríklad aj lúštením krížoviek.

Krížovka č. 36
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aká     
(hovor.) drob slávnos papu a

ve ké     
množstvo  
lietavého   
hmyzu

latinský   
pozdrav

kmotri ka  
obráti

medzi-     
národný   
umelý     
jazyk

2. as     
tajni ky

1. as     
tajni ky   
natrelo    
nabielo

Izidor      
(dom.)

veje, vanie 
prirodzený  
vodný tok

presta     
bra

zna ka   
amerícia   

španielske 
žen. meno

3. as     
tajni ky orie úhor

dostávajú  
sivú farbu

Pomôcky: 
perena,    
oro, ido,   

molár

trvalka     
(bot.)      

na vrchnej  
asti      

citoslovce  
nezáujmu  
dookola    
pohrabe

lákaním    
privábi

zlato, po   
španielsky  

zomrú

Anna      
(dom.)

vriedok    
na tvári    

odrezaný   
kúsok

spletaním  
zhotovovali

zunuje sa  
obkám   

zobkám    
(pren.)

titul   
indických   
feudálov

pozdravuj  
bavlnená   

ni , pamuk 
(zastar.)

zadný zub  
cicavcov

citoslovce  
výsmechu

dorúbem   
Renáta    
(dom.)

hrabaním  
upraví

Eduard    
(dom.)     

Akadémia 
výt. umení

Pomôcky: 
Nemeza,   
ave, rao 

grécka     
bohy a    

E V     
Rož avy

semitský   
boh       

zna ka 
argónu

povestná   
(kniž.)

v aka,     
v a nos   

(kniž.)

kuriér,     
po esky

Kamarát si po ažkáva kamarátovi:
- lovek zamrmle pár slov na radnici      
a hne  je ženatý.
Druhý s pochopením prikyvuje                
a dodáva:
- A potom zamrmle...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 37
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              úrokovalo 3. as     
tajni ky

Pomôcky: 
sbire,      

suspens,   
orlon

týkajúci    
sa osla

vzorec    
oxidu      

ruténatého

skratka    
lesnej   
správy

popáli sa nezaba

konštruk-   
cia na cho- 
vanie v iel

druh che-  
mického   
vlákna

1. as     
tajni ky

samo-     
bytnos     
(zastar.)

zna ka    
ruténia

nervové 
napätie    

citoslovce  
rozpakov

oblieklo  
(kniž.)

najvä ší   
svetadiel   
ažko rob  
(expr.)

citoslovce  
pobádania  

koní

štuchám   
(expr.)     
lôžko      

z dosák

staroin-    
dický boh  
podsvetia

priamym   
smerom   
plápolala   

(bás.)

zna ka    
pre long   

ton

daj s ub    
imágo,     

po esky

omotali sa rozrývaj    
gyps

Pomôcky: 
AN, aloi,   

Iam, diga,  
sao

trocha     
namá a    

zdola

jedlo      
(zastar.)   
kopnutie   

kyprila     
pôdu      

pluhom

E V     
Krupiny    
záver,     

dodatok

štiepali stane sa   
nemým

hrádza    
na mor-    

skom bre-  
hu

Jozef     
(dom.)     
sluha   

inkvizície

druh 
motý a

ženský    
hlas       

rýdzos     
mince

zna ka    
polónia

antiblo-    
kovací     
systém    
dejstvo

2. as     
tajni ky   

Ivana     
(dom.)

zabalili

zna ka  
amerícia   
typ rus.  
lietadla

okráš o-   
vali

preukazo-  
vanie úcty

Thukydides:

Krížovka č. 38
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pichol zápal      
ucha

skratka    
súhvezdia  

Drak
aha, h a 2. as     

tajni ky íslica

ve mi      
pokr il     
(zried.)

stúpila

Pomôcky: 
ail, laxne,  
glot, bonz,  
Pan, Uš

bod a ie   
praskol

staroveký  
sumerský  

vladár

trafí       
1. as     
tajni ky

ženské    
meno

skratka  
laserového 

systému   
podstielala

rin anie

nasával    
pevná     

bavlnená   
látka

katoli-     
cizmus

pitím    
pohltil

poskytlo   
mužské    
meno

knihy máp

vzorec     
oxidu      

hlinatého

ženské    
meno     

ponáraj

nedbalo,   
nevšímavo

bavlnená   
tkanina    
vyvíjali     

tlak
Pomôcky: 

otitída,     
babuin,    

cajg

ma iako-   
vitá opica

ión,       
po esky   
pokryme   

rosou

kaukaz-    
ská osada  
urobia one- 

meným

povzbu-    
dzovalo    
(zried.)

ruský      
súhlas     

odplata za  
previnenie

pestrý    
papagáj

zna ka    
zrnkovej   

kávy      
besnie

budhis-    
tický      

mních

ervíky    
staro-     
grécky     

boh lesov

odstúpime skratka    
tlaku krvi

skratka    
autonóm-  
nej oblasti

stúpenec   
imoralizmu

malé      
die a,     

nemluv a  
(expr.)

Vedeli ste, že aj je bohatým zdrojom                
(tajni ka) , ktoré preukázate ne znižujú riziko 
rakoviny a srdcovocievnych chorôb?              

Krížovka č. 39
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Pomôcky: 
karies,     
kapara    

prístroj na  
meranie   
sklonu

3. as     
tajni ky primát

dym,      
mud      

(bás.)

ázijská    
zavlažova- 
cia prieko-  

pa

tenká     
došti ka

napichoval

stredo-    
morský    
drevitý     

ker

slovesná   
predpona

slovami    
dal najavo symetrála rímske    

íslo 501

skratka    
pre letec-  
ké krídlo

dymový    
kanál      
druh      

horniny

obidva

1. as     
tajni ky   
lietadlo    
(hovor.)

túžila      
(bás.)

živo íšny   
tuk       

produkt    
v iel

2. as     
tajni ky

svietilo    
cez nie o

púš a     
cez sito

fosfid     
arzénu    
rytím      
vbori

Demeter   
(dom.)

úspech    
teplotou 

rozpúš ajú

znížený    
tón E

zostarne   
pchalo

šarha   
(zastar.)

zubný kaz  
(lek.)      

naivka     
(zried.)

Pomôcky: 
aryk, ras,   
tana, alit   

kopaním   
skyprí     
pôdu

E V    
Tren ína   
4. as     
tajni ky

lovením 
vytiahni    

drahý kov

zamrazi
bu  živý   
mlá a     
ma ky

forma     
na odlieva- 
nie ingotov

skratka 
metionínu  

sekaj

obluda,    
príšera

stromový   
cicavec    
rímske     

íslo 4

dal latin-   
ský ráz

Elemír     
(dom.) ofúkalo

Stretne kamarát kamaráta a pýta sa ho:
- Tak o, ako sa máš v manželstve?
- Nemôžem sa s ažova .
- No vidíš,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 40
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druh      
drogy

Ondrej     
(dom.)

Alojzia     
(dom.)

skratka    
pre Elek-   

tráre      
Vojany

1. as     
tajni ky

staršie     
mužské    
meno

opracujete  
pilníkom

3. as     
tajni ky

Pomôcky: 
kamala,    
pakost,    
lobelka   

viano ná   
piese      
lie ivá    
rastlina

skratka    
odborové-  
ho zväzu

bovden    
lotosová   
nymfa

iasto ná  
mdloba

izobara,    
po esky

skr. rádio-  
lokátora    

týmto   
spôsobom

cestovalo  
lietadlom

decht      
(hovor.)    
trpký,    

bolestný

ve mi      
zbila

citoslovce 
smiechu   

bod, punkt

tunel      
(kniž.)

stranou,   
poved a   
s bosými   
nohami

štvor ek   
(typ.)

potrat     
(lek.)      

poto ia

2. as     
tajni ky

vnútorná   
výstelka   

ciev

znášaj   
utrpenie

kopaním 
odstráni    

lú na     
rastlina

ezopovský

nitrid      
uránu     

skr. pre   
milión

Pomôcky: 
kvaka,     

lipo, jask,  
abort   

druh bielej  
repy      

sle na     
(z angl.)

rímske  
íslo 2500  
úžitkové   
zviera

samice    
moriaka

zna ka    
cukro-     
viniek     
ilúzia

zaru ene

vojenský  
pozdrav    
zna ka  

niklu

stla ím existuje

mladé     
vzídené    

obilie

semitský   
boh

Maxim Gorkij:   Ke  lovek necíti v sebe ni ...

Krížovka č. 41
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skratka    

antibloko-  
vacieho    
systému

chy krytinová   
škridla

vstupenka  
(zastar.)

po ul      
(hovor.)

3. as     
tajni ky

E V    
Krupiny samopal

Pomôcky: 
esovka,    
element,  

imágo  

nieko ko-   
krát

nasýtene   
citom

malá basa

skratka    
Zákonníka  

práce     
hrôzovláda

spolu-     
tvorca

Pomôcky: 
salep,     

ortit, ta-    
ro, acer    

sušené    
h uzy      

niektorých  
vstava ov

skr. súhv.  
Plachty    
1. as     
tajni ky

pulzuje    
zabreše 
(expr.)

šumivé    
víno

mužské    
meno     

zvu ná

otec      
(zastar.)

nakazí,  
nainfikuje  
dospelý    
hmyz

rímske     
íslo 51

4. as     
tajni ky   
ženské    
meno

prvok,     
zložka

solmiza -  
ná slabika  
gniavite

k uky po-   
hybované  
nohami

obyvate    
Dánska    

ujde      
(kniž.)

odbíja     
pigu      

jednoklon-  
ný nerast

ploché   
plavidlá    

prikazujme

cudzie 
mužské    
meno

citoslovce  
krákania   

zvrat,     
prelom

javor    
(bot.)

tropická 
rastlina

Mária     
(dom.)

2. as     
tajni ky    

lámka

zna ka  
technécia

dlžní ka   
(zried.)    
kypri   

pluhom

rám ekový 
h adá ik   

(fot.)

mu íme,   
trýznime

Erik      
(dom.)

Zvykne sa hovori , že psy majú šiesty zmysel. 
Napríklad niektoré psy dokážu predvída  blížiaci 
sa (tajni ka)  loveka.

Krížovka č. 42
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pichal     
rohami

horská     
kaukazská 

osada

skratka    
polysty-    

rénu

cvi enec   
venujúci   
sa akro-   

bacii

1. as     
tajni ky

izbová  
rastlina

bulharské  
sviato né  

jedlo

pukol      
prstami    

kapustovi-  
tá zelenina

Pomôcky: 
lora, kapa- 
ma, kraal,  
glid, sajha

škriaba-    
ním od-    

delia

2. as     
tajni ky

usadenina  
roztoku    
gibon    

bieloruký

vzorec     
oxidu      

ródnatého  
rachotenie

oklamal,   
obral      

(expr.)

úloha      
herca     
rá a       
(bás.)

odieral

židovský   
k az      

rozpo o-   
vala

vypral

šero      
(bás.)

nero-      
zumne     

zmieruje

zna ka    
pre kilo-    

pond

jednotla    
(výtv.)     
zna ka  
berkélia

odroda    
turmalínu

zna ka  
stroncia    

hrubé re-  
vo (anat.)

vypúš a    
iskry

temno     
poddajná

zna ka    
astátu

druh hliny  
lenivá     
žena      

(hovor.)

bol        
vo vare    
k zavá     
hláska

dvakrát    
(zried.)

Aglája     
(dom.)     

druh kar-   
tovej hry

hnedo-    
zelený     

so žltým   
odtie om

druh      
a radca 

Mohame-  
da

odsekol

pe ové    
vrecúško   

(bot.)      
daroval

Pomôcky: 
Akis, rube- 
lit, lá ka,   
monotyp

skratka    
závodného 

klubu

jodát      
(chem.)    
100 m2      

3. as     
tajni ky

juho-      
africká     

kruhová    
dedina

syn       
lesného    

boha      
Fauna

Manželia z lepšej spolo nosti sú pred 
vyhlásením osobného bankrotu              
a manžel hovorí manželke:
- Vieš drahá, keby si sa nau ila vari       
a upratova , mohli by sme prepusti  
kuchárku a upratova ku.
Manželka sa pousmeje a hovorí:
- A ty keby si sa nau il by  lepším 
milencom,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 43
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ospievaj,   
vychvá     
(kniž.)

2. as     
tajni ky

skratka    
Ústavu his- 
torických   

vied

pozývajú   
(kniž.) reho a

plochý     
koralový   
ostrov

ukradol    
(hovor.)

kvantový   
generátor  
žiarenia

Pomôcky: 
akyn,      

ekvátor,    
aloi

1. as     
tajni ky

olemoval   
(zried.)

získali     
ako výhru

predložka  
so 7. pá-   

dom

rovník     
(geogr.)

zna ka   
terbia     

dupotanie

skratka    
pre Letec-  
ké opra-   
vovne

mal nejaký 
koniec     

mužské    
meno

skratka    
pre Elek-   

tráre      
Nováky

žrebuje    
crkám

hoci aj

spájam    
lepom     

ozdobný   
krík

Pomôcky: 
kéria,  
iraser,     

atol

starý      
stroj       

mierne    
(hud.)

slovesná   
predpona  

záhyb     
na látke

kto        
maskuje   
hercov

rozpúš aj  
teplotou    
kutala,     
h adala

malý      
oltár

zna ka    
tantalu     
mesto     

v Po sku

predložka  
s 2. pá-    

dom

zamiau al  
rýdzos     
mince

Edita      
(dom.)

záhradná  
rastlina    
arabský    

kô

inde

úloha     
herca

Semiti     
citoslovce  
zvuku pri   
odp utí

potrat     
(lek.)

kazašský   
udový  

spevák    
tiež

naskyto-   
valo sa

zn. pre    
oersted

asto      
bijem

Charles Dickens:   Všetko, o stojí za to, aby sa vykonalo,...

Krížovka č. 44

Súťažná krížovka
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Krížovka č. 45

telefonuje
citoslovce  

zvuku     
kvo ky

staro-    
egyptský   
boh slnka

vial     
(bás.)

dcéra     
krá a     

Euryta

skratka    
vojenské-  
ho u iliš a

1. as     
tajni ky    

. 1

skupina    
dvoch nôt  
na jednu   

dobu

pobudlo

tajni ka    
. 2       

zápasisko  
na box

odporovalo

zadusilo

zna ka    
hliníka     
zbavila 

prikovania
Pomôcky: 

duola,     
Aal, Iola,   

kolag     

týkajúca   
sa roty     
Jakub     
(dom.)

Olympia   
(dom.)     
vynadá

druh   
mastiva

zna ka   
neodýmu   

vymeriaval

2. as     
tajni ky    

. 1

realizo-    
vanie

ubral    
(zastar.)

mužské    
meno     

namotával

lebo       
(bás.)

potrie     
medom    
mera      
uhlov

zna ka    
kilovolt-    
hodiny

ústna   
(odb.)     

pe ením   
priprav

opacha    
(expr.)

úhor, po   
nemecky   

odovzdáva 
(zastar.)

chytalo    
trocha   
potráp     
(expr.)

zošívaj    
Renáta    
(dom.)

stavebný   
dielec

nádoba    
na umýva-  
nie riadu   

rataj

zvrtni
odiata,     

oble ená   
odlišní

mámenie   
(kniž.)

obyvate    
Iránu      

rímske   
íslo 505

dojedná-   
vali

malý erv,  
erví ek   
(expr.)

skratka    
obchodnej  
akadémie

Vedeli ste, že jedným z možných (tajni ka . 1) ? 
Nachádza sa (tajni ka . 2) , ale jeho množstvo v tele 
loveka je ve mi nízke a dosahuje iba 0,2 miligramu.             
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Krížovka č. 46

zna ka    
kilotony

2. as     
tajni ky

krpá      
(expr.)

sladkovod- 
ná ryba

lovom     
získaj

venoval sa 
salaš-     
níctvu

cestovino-  
vé jedlo

drgala     
(expr.)

Pomôcky: 
iter, kal-    
ma, TAP   

trochu   
odlial      

cirkevný 
hodnostár

práca     
(v med.)

zameta-   
ním odstra- 

oval z po- 
vrchu

sväty a    
serapistov

4. as     
tajni ky

š ahalo sa  
bi om

cesta, po   
latinsky

sluha v sy- 
nagóge    
mužské    
meno

seknutie

deti       
(v med.)   
bezvetrie   
(meteor.)

aká       
(hovor.)

víri        
(bás.)     

imidžová   
postava

príslušník  
uniatskej   

cirkvi

rapina    
(zried.)    
dajako     
(hovor.)

ukrývané   
šperky

ale, no     
udská     
bytos

Pomôcky: 
liberi,      

šames

spadol     
(expr.)

ohrom     
3. as     
tajni ky

Univerzita  
Komen-    
ského     
zarevú

úder k zajúc sa  
masy udí

Alena     
(dom.)

presta     
ora        

ponad

zna ka    
rybárske-  
ho navija-  

ka

Eleonóra   
(dom.)

skratka    
cholín-     

esterázy

1. as     
tajni ky    
minulého   

roku

stával sa   
tmavším

pútnické   
mesto     

vo Fran-   
cúzsku

kupovanie

V akárni u doktora už pacientom           
z dlhého akania te ú nervy.
Jedna staršia pani to už nevydrží            
a za ne kri a  na mladíka.
- Vážený, tak ja som tu bola skôr ako 
vy!
Mladík sa pousmeje a hovorí:
- Pani, tak...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovka č. 47

šiator 1. as     
tajni ky

udový     
dychový  
hudobný   
nástroj

vyp al    
plombou

2. as     
tajni ky

Pomôcky: 
lornet,     

okarína,   
poéma

zapískal   
(zried.)

drobný    
hmyz      

na rast-    
linách

nápad,  
myšlienka

základná   
íslovka   

zna ka   
hliníka

E V      
Popradu

významný  
de

skratka    
pre Letec-  
ké opra-   
vovne

dlážka     
špeciálna  

tráva,     
ostrica

písomne   
odpovie

ponáraj    
kto ob-    

hospoda-  
ruje lúky

mliaskal
opytovacie 

zámeno    
spa uješ

pe ažná  
inštitúcia

pripojenie  
svalu      

na kos     
ohaví

cudzie   
mužské    
meno

štrbina     
vlk        

z Knihy    
džunglí

skratka    
ve kého    

orchestra

nahá alo  
obyvate    

Arménska

prosením  
obmäk-    

ime

pozri, h a
druh soba  
stávalo sa  

nemým

okuliare    
s rukovä-   

ou

šípová     
ruža      

kolesár

Pomôcky: 
Akela, ka-  
ribu, pant,  

huky

cudzopas-  
ný hmyz   
požívali    
tekutinu

zna ka    
argónu    

píš aly na  
gajdách

vä šia     
veršovaná  

skladba

prehlo     
blkot

vykríkne   
ich

druh      
tanca      

skratka   
pre a dato

E V      
Lu enca

vyspe-     
vujem     
la-la

dvojhláska odhalí

Démokritos z Abdér:   loveka si vážia, alebo nevážia nielen pod a...



49

Krížovky pre fajnšmekrov

Krížovka č. 48

ulúpená    
vec

2. as     
tajni ky    

. 1

vysoký    
ženský    

hlas

neslzil     
od žia u

skratka   
súhvezdia  

Orión

ladne,   
graciózne  

(zried.)

vzorec     
fosfidu     
arzénu

staro-     
rímska     
bohy a    

smrti

Pomôcky: 
slizniak,    

Mors, dis-  
kant, viks

tajni ka    
. 2

druh      
ulitníkov

búcham    
(hovor.)

E V   
Tvrdošína  

leštidlo    
(zastar.)

urobil      
súpis

Pomôcky: 
kraal, lo-   
ris, štruk,   

lepas

skr. bas-   
klarinetu   

kto     
(expr.)

priklincuj   
druh     

poloopice

juho-      
africká     

kruhová    
dedina

sk znutie   
druh   

morského  
kôrovca

stával sa   
tenším

ilúzia,     
vidina     
ur ená    
medza

stal sa     
starším

zna ka    
titánu      

ponáram   
(kniž.)

bu  živý

lipina     
(zdrob.)    

ošplechla  
(expr.)

toto,      
po rusky

náturista   
automo-   

bily

dúfa      
(kniž.)     
strata,     
ujma

pán       
(z angl.)   
hýbem

1. as     
tajni ky    

. 1

aktivi-     
zujúci     
prvok

druh     
tkaniny    

archa,    
po esky   
vlastnila

dámske    
oble enie

nápoj      
(kniž.)     
preš

asto   
ochkal

skr. rádio-  
telefónu    
nukleové  
kyseliny

fúkal Alexander  
(dom.)

Anastázia  
(dom.)

kto       
maskuje   
hercov     

v divadle

Vedeli ste, že ma ky neznášajú (tajni ka . 1) 
pamätajú? Preto je im ažké do jedla vpašova  
(tajni ka . 2) .
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Krížovka č. 49

citoslovce  
zvuku     
kvo ky

Lýdia      
(dom.) obhrnula ve za rú Eliáš     

(dom.)
premieša-  

vala

klepnem

2. as     
tajni ky   
motal sa   
(expr.)

Pomôcky: 
tonalit,   

podre ie,   
manitol    

degustácia

náre ie    
(zastar.)   
1. as     
tajni ky

osobné    
zámeno

Andrej     
(dom.)     

úlomkovitá 
hornina

hrana    
(hovor.)

suší       
(zried.)    

Klub slov.  
turistov

odštikla    
(expr.)

skratka    
klavíra     

hádzalo,   
vrhalo

ve mi      
sa opil     

(hovor.)

druh      
pštrosa    

sadenica   
révy, vini

Pomôcky: 
moa, alit,   

Rea, kora,  
loza, tilit

druh      
horniny    
iasto ne  
otvor

skratka 
leukocytu  

manit

3. as     
tajni ky odtla il

výzva     
na ticho

heslo      
neoperené 

vtá ie 
mlá a     

Otília      
(dom.)

hazar-     
dérstvo    

otec      
(hypok.)

skratka    
pre okrem  

iného

alpská     
vyvrelina   

druh      
citary

behali     
o ami     
(kniž.)

osobné    
zámeno    

Elektráre   
Vojany

sotíte      
dovnútra

sulfid      
uránatý    
zna ka 

kozmetiky
úderom    
do hlavy   

zbavovalo  
vedomia

matka     
Romula    
a Rema

alumíniová 
fólia

Dvaja vášniví futbaloví 
fanúšikovia sa rozprávajú:
- love e, minule som bol       
na zápase a zrazu mi žena 
volá, že nám horí dom.
- To je strašné! A ako to 
dopadlo?
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)
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Krížovka č. 50

Pomôcky: 
Tyr, clark,  
vistra, a-  
mrva, moa 

lovek  
postihnutý  

afáziou

3. as     
tajni ky

zna ka    
olova

vzorec     
sulfidu     

irídnatého

vz ahu-    
júca sa    

na kotvu

rôsol dodá
povrazy    

zakon ené 
slu kou    

stupe      
neogénu

2. as     
tajni ky

trojitá  
koruna

bunka     
spojivové-  
ho tkaniva

zna ka    
hliníka

trápenia   
(kniž.)     

s ahovacia 
záclona

syn boha   
vojny      
Odina

druh      
umelého   
vlákna     
polia

nesúrodá
100 m2      

bojový     
plyn

pripravená 
z kelu

skratka    
pre circa   

orientálna  
tane nica

Pomôcky: 
sololit,     

fibroplast,  
ast, almea

hudobné   
nástroje    

kresaním   
pripravil

skratka   
alanínu    
osídlo,     
klepec

cere-      
moniálne   

rúcho     
sudcov

cverny

syntetická  
látka      

utešovalo  
(expr.)

Anna      
(dom.)

drobizg    
(expr.)     
úplne      

presne

E V      
Komárna

seknutím   
na al      

pštrosovitý 
vták

španielska 
udová 
epická     
piese

citoslovce 
povzdychu 

krúl,       
po esky

krytinová   
škridla

krík       
Adam     
(dom.)

odsekla

zna ka   
argónu    

semitský   
boh       

pomocou   
nite a ihly  

spájaj

zna ka    
astátu

skratka    
autorské-  
ho osved-  

enia

1. as     
tajni ky

zna ka    
lutécia

tvrdá dre-  
vovláknitá  

doska

Plutarchos:   Luk sa láme, ke  je napnutý,...
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Krížovka č. 51

severské   
parohaté   
kopytníky

americký   
spisovate   
a básnik

ke pecúch  
(expr.)

mäkký     
nerast malé laty

patril     
(kniž.)     
štuchá     
(expr.)

Pomôcky: 
Bask,     

rutil, Poe

pevnina    
obkolese-  
ná vodou

tajni ka    
. 2

vôkol      
kadeže

šklbaním   
odstráni

porážka    
súpera    

športové   
plavidlo

akoby     
(bás.)

turecký    
ln        

urobí      
pohyb

tadia

2. as  taj- 
ni ky . 1  
orechovec  

(bot.)

trhá       
(kniž.)

ažné     
zvieratá    

uzlík      
v tkanine

predvo-    
lával      

(zastar.)
utíšilo

skratka    
obchodnej  
akadémie

neo aká-   
vane      
Dana      
(dom.)

vzdorovito

bytový     
podnik     

zasekne   
sa

Pomôcky: 
kária,      

kaik, alait

týkajúce   
sa capa    
nehol

zoologická 
záhrada   
babra a   
(hovor.)

Nina      
(dom.)

obyvate   
Pyrenejí   
titánová    

ruda

Etela     
(dom.)

rozum    
(kniž.)     

Zoroslav   
(dom.)

innos     
na zábavu

1. as  taj- 
ni ky . 1  

sulfid     
platnatý

japonská   
klasická    

hra

natreli     
skratka    

pre a po-   
dobne

ve mi      
ponatriasal

udrel      
(zried.)

vzorec    
oxidu    

hlinatého

Ak ste istili ryby, máte po nich zápach 
na rukách aj po dôkladnom umytí. 
Vedeli ste, že vám pomôže trocha 
(tajni ka . 1) ? Naneste ju na hubku     
a vydrhnite si ou ruky. Zvykne pomôc  
aj (tajni ka . 2) .              
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Krížovka č. 52

druhý roj   
z jednej    

e ade    
(v el.)

1. as     
tajni ky

smer    
výtvarného 

umenia

spodná    
plocha     
nádoby

štýl       
hudby

Spojené   
štáty      

americké

zabra uj   
horeniu,   

dus

moha-     
medánsky  

boh
rozjatruj

Pomôcky: 
op-art,     

satrapa,   
rozeta

hliníková   
fólia

3. as     
tajni ky

ohorok,  
opalok

krik,   
lomoz     
(expr.)

vzorec     
oxidu   

cínatého

nevzdia-   
lila sa     

z miesta

pulz       
vzostup

solmiza -  
ná slabika

despota    
(pren.)     
zotrelo,  
utrelo

skratka    
odseku

mnoho-    
sten      

automobil

lykové     
vlákna 

jutovníka

žilnatá     
hornina    

nezasekni

vzrasta-    
júci

Pomôcky: 
malm,     

rao, isit,    
lutria   

zletel,     
spadol     
(expr.)

panika     
na burze   
2. as     
tajni ky

star. jed-   
notka tlaku  

ružica  
(archit.)

pletená    
as  oble-  

enia

Leokádia   
(dom.)     
f uká,     
vzlyká

myslite

E V Ban. 
Štiavnice   
oddelenie  

jury

titul     
indických   
feudálov

smerový   
uhol      

(geod.)    
dôveruj

zna ka    
pre kilo-    

gram

te úc      
vnikajú    
skratka    

pre iteretur

obyvate   
Orientu

lotéria     
(zastar.)

rímske    
íslo 2001

Muž príde k lekárovi a hovorí mu, že by potreboval nejaký liek               
na potenciu. Lekár ho vyšetrí, predpíše mu viagru a požiada ho,           
aby mu na druhý de  prišiel poveda , i mu to pomohlo.
Muž na druhý de  príde a hovorí:
- Pán doktor, bohužia , žena musela ís  na služobnú cestu, tak som tú 
viagru nemohol vyskúša .
- A to ste to nemohli vyskúša  napríklad so susedou? - pýta sa lekár.
- Pán doktor,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovka č. 53

skratka    
pre detto

Irena      
(dom.)

skratka    
vodnej     

elektrárne
omotaj klobúk     

(hovor.)
ohúril   

(hovor.)
citoslovce  
zasy ania seka

vreskot

necivili-   
zovanos    
1. as     
tajni ky

vsiaknu

pomoc    
(hovor.)

2. as     
tajni ky   
zacielil,    
zamieril

túz

vrieskaj  
(expr.)     
rýchlik   
(dopr.)

3. as     
tajni ky obdierajú

zna ka    
pre stat-   

tesla

E V   
Revúcej   
rozrýval

nealkoho-  
lické pivo   
ošarpano

karhalo,    
hrešilo

obyvate    
Lýdie      
zaje si     
(zried.)

Pomôcky: 
rapid,     

dimeter    

urobia     
výpis      

prudké    
dupnutie

rímske     
íslo 1001  

Etela      
(dom.)     

bijeme     
palicou

osobné    
zámeno

antický    
verš       

mužské    
meno

ve ké      
množstvo  

udí

Lesanka   
(dom.)     
olizni,  
oblizni

šitím      
zhotovil

zna ka    
lítia       

riedka   
tkanina

citoslovce  
obdivu     
uberie  

(zastar.)

kurivo
citoslovce  
bujnosti    

bitka

Pomôcky: 
kalap,     

pito, voál

zna ka    
pre giga-   

joule

Izidor      
(dom.)     
zna ka   
ruténia

E V      
Bardejova  
na tomto   
mieste

skratka    
Etnogra-   
fického    
múzea

zna ka    
telúru

zbra      
na vrhanie  
granátov

4. as     
tajni ky

Voltaire:  ím vä šou...
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Krížovka č. 54

v tanie rímske     
íslo 52

seniori,    
nestorovia

odohnala   
(expr.)

zna ka    
lítia

vzorec     
oxidu 

hlinatého

2. as     
tajni ky

zariadenie  
proti vlno-  

bitiu

robili      
redším

skratka    
pre de da-  

to

nezapla-   
tený dlh    
(práv.)

O ga      
(dom.)

tla ,       
po esky

Ondrej     
(dom.)     

ponosa,    
s ažnos

Pomôcky: 
ab ovo,    
odorant   

horizont

poci uj     
túžbu      

3. as     
tajni ky

osud      
novos

zápachová 
zložka

rímske     
íslo 101   

rozlomilo

búralo,    
rúcalo

zenový    
budhizmus 
preddavok

z utoval    
sa

skratka    
olympij-    
ského     

rekordu

celkom od  
za iatku   
(pren.)     
dolial

ženské    
meno

1. as     
tajni ky

štýl       
hudby

kozácky  
ná elník   

plával     
(kniž.)

Pomôcky: 
reces,     
avans,     

rap

fosfid      
zirkónu    

úval,      
úšust

Anna      
(dom.)     

ažký kov

snívalo    
(kniž.)

surovina   
na výrobu  

piva       
asistent

pilulka     
(zried.)

obidve     
podra ova- 
cia spojka

cvi ením   
získavalo  
zru nos

znížený    
tón E      

jednotka   
dedi nosti

skratka    
Slovenskej 

komory    
architektov

pri aho-    
vala

jemná,     
riedka     

bavlnená   
tkanina

zahádza   
špinou     
(expr.)

Zvyknete si poplaka                
pri krájaní cibule? To už 
nemusíte. Sta í, ak dáte 
cibu u pred krájaním 
(tajni ka) . Potom sa z nej      
už nebudú uvo ova  výpary 
spôsobujúce slzenie.
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ponor     
pod hladi-  
nu vody

širšia      
obruba    
rukáva,    
obalec

fúka
zna ka    
pre kilo-   

joule

2. as     
tajni ky medovníky

kopaním   
podry     
chy

pohryzú    
(expr.)

4. as     
tajni ky

zahrajte    
lobom     
oraním    
rozrylo

poprata

skr. pre    
vlastnou   

rukou     
bokom

klepol  
(expr.)

nie       
(z lat.)     
vrtká,      
svižná

kedysi,   
dakedy

po aruje   
nežnos

as       
súvislého  
konania

kubický    
meter     

rozvetvený 
hák

mužské    
meno

kame-     
olomy    

vydrapia   
(kniž.)

u ahova   
(slang.)

3. as     
tajni ky

zygota     
výtrusov-   

cov       
(biol.)

Pomôcky: 
oocysta,   

non, gajst,  
mekteba

úplne

drevené   
dosky     

kypríme    
pluhom

sluchový   
orgán     
zatrúbi     
(expr.)

vzorec     
oxidu ko-   

baltnatého

vrznutie    
lieh       

(hovor.) 

skratka    
civilnej     

ochrany    
ale, no

skratka 
erytrocytu

väzenská  
poste      
v aka    
(kniž.)

Lívia     
(dom.)

skalné     
výbežky   
telurid     
uránu

1. as     
tajni ky

užasnutie  
slovesná   
predpona

mas ,  
omasta

E V   
Martina    

islamská  
základná   

škola
dvojhláska

Sedia dvaja dôchodcovia v parku            
na lavi ke a jeden hovorí:
- Tá moja pe aženka je ako cibu a.
- A to ako myslíš?
- No, tak vždy...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 55

Súťažná krížovka
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              konškolák 1. as     
tajni ky

Pomôcky: 
Avala,     
ab ovo     

prestane   
chodi

ženské    
meno

zna ka    
pre inch

vzorec    
boridu     
niklu

abakus

E V      
Starej    
ubovne

litovská    
národná   
piese

2. as     
tajni ky

sko il    
(hovor.)

skratka    
polyety-    

lénu

autobus    
(zried.)    

pe ením   
pripravia

o uchá

obyvate    
Pyrenejí   

vrch       
v Srbsku

ažká     
práca,     
drina      

(expr.)

ktože      
strach

žalostne

ke        
smer      

výtvarného 
umenia    

je priazni-  
vo naklo-   

nený

z vajca    
(z lat.)     

poskytlo   
údaje

citoslovce  
radosti

chytil      
lastúra,   
muš a

zna ka    
pre ab-    

coulomb

donáša    
malý     

zvonec
zostarne

triky    
kúzelníka

Arnold     
(dom.)     
viatím     

zasiahla
Pomôcky: 

daina,     
op-art,     
Bask

za ni      
chví u     
lovi

spletalo    
jedlé huby  

(hovor.)

útes       
(bás.)     

preh a    
vlasy

vypracuje

zna ka    
pre nit     
tohto      

mesiaca

Arnolda    
(dom.)

zabezpe-   
ujú       

nitrid      
tantalu

natieraj    
vápnom

temer,     
bezmála   

rozpo tové 
opatrenie

otrhávala   
ovocie vari, azda

3. as     
tajni ky

skratka    
pre Orient  

Expres

Vauvenargues:

Krížovka č. 56
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zna ka    
piko-      

coulombu

skratka  
rotného

aroma-    
tická zlú-   

enina

1. as     
tajni ky    

. 2

kto jazdí   
na kor u-  

liach

praskot    
(bás.)     

tropický    
plod

Pomôcky: 
Urános,    
a conto,    

Iason

preložilo   
na iný as

tajni ka    
. 1

hrôzo-     
vláda

na ú et    
(obch.)    
jemný     
likér

so        
kyseliny    
octovej

star. jed-   
notka tlaku  
výrobca   
kotlov

dielik,    
diel ek

druh     
priamky    
grécky     

boh neba

bokom

Harvardská 
univerzita  

mžik      
(bás.)

mužské    
meno

mykal    
(expr.)     
skratka    
doktora

obyvate    
Nórska

pokrýva    
dlažbou    

asto      
sa bilo

vzorec     
nitridu     
uránu

zabra o-   
vala       

vylákal

po uje

otá avá    
as  stroja  
mužské    
meno

opláchne

predložka  
so 7. pád.  
netkané    
textílie

plápolalo   
(bás.)

ženské    
meno

Pomôcky: 
varp,      

anol, ras,   
otka, anon  

batoh

kamenitá   
sutina     

pravosláv-  
ni k azi

zn. kilo-    
pondmetra 

nástroj     
pri pluhu

upravilo   
pálením

zna ka    
lantánu    
šarha    

(zastar.)

2. as     
tajni ky    

. 2

opísanie spriadalo

bledofia-   
lový

vodca Ar-  
gonautov

Ak ste niekedy strúhali syr, pravdepodobne ste 
mali problém vy isti  strúhadlo od zbytkov syra. 
Pomôc  si môžeme (tajni ka . 1) , ktorý 
prerežeme na polovicu a prerezanou as ou 
pretrieme (tajni ka . 2) . Potom už len sta í 
strúhadlo opláchnu  vodou.              

Krížovka č. 57
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zarevalo 1. as     
tajni ky

vyva oval  
o i bol živý me anie omotám

so zno-    
žením     
(tel.)

poviem    
(kniž.)

Emil      
(dom.)

otla ia,    
odrú

Pomôcky: 
seladón,   
Kelt, oat,   

ódium  

vo avá    
živica     

(kadidlo)

letom sa   
spustite    

dolu

vykastro-   
vaný býk

otec     
(hypok.)   

bolo  
postavené  

tankový    
zbor      

3. as     
tajni ky

podra ova- 
cia spojka

stal sa     
temným    
premárni   
na pitie

umelecká  
grafická    
technika

mädlíme   
(kniž.)     
divne

úderom    
do hlavy   

zbav      
vedomia

vykiadza   
štúdium    
(hovor.)

pobádalo, 
nabádalo

Elena     
(dom.)     

2. as     
tajni ky

ovos, po   
anglicky   
zahanbia  
(zried.)

nepod-    
platne

sluchové   
orgány

dolná     
kon atina  
odtnem

opovrh-    
nutie      

(hovor.)

kopaním   
nahroma

E V   
Trnavy

švihák   
(pejor.)    
krásna     
(bás.)

príslušník  
indoeuróp- 

skeho     
kme a

anóda,    
po esky   

jodid      
tálny

vojenský   
odvod   

(zastar.)

bliknutie   
(zried.)    

E V Star.  
ubovne

ne inne    
vysedával  

(expr.)

vzorec     
oxidu urá-  

natého

opojila
zna ka    
pre mili-    

pond

Idú dvaja skialpinisti a jeden z nich 
zrazu spadne do priepasti.
Druhý za ním volá:
- Jano, žiješ?
- Áno!
- A si celý?
- Som!
- Tak, o tam robíš? Vylez hore!
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 58
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zomriete   
(kniž.)

zna ka   
argónu

mäkká   
stupnica

okolo,     
vôkol      
(bás.)

rám ek
zna ka    

pre arkus-  
sínus

3. as     
tajni ky tajomstvo

Pomôcky: 
oro, alpín,  
aikido, lu-  
cerna, Eol  

trocha  
vysko il

ozdobný   
predmet   
ochránila   
(hovor.)

stúpenky-  
a pokro-  
kových    

myšlienok

zlato,      
po špa-    
nielsky

silno tras   
Elena     
(dom.)

povinné    
platby     
štátu

písomná  
správa     

krí kovitá  
rastlina

posielalo   
(bás.)

1. as     
tajni ky

chyba     
(hovor.)    
navinul

obuv      
antických  

hercov

túžil      
(bás.)     

mužské    
meno

obvešiam
tu máš     
rítus,      

po esky

zvolanie   
na vola

vodová    
farba      
lú na     

rastlina

skratka    
štátu      

Illinois

systém se- 
baobrany  

nos       
(pejor.)

hlave     
(zastar.)

latinské    
meno Léty  

aké       
(hovor.)

mužské    
meno

Pomôcky: 
choro, Ab-  
don, Lato,  

koturn     

bulharský  
udový     

zborový    
tanec

crknutie    
(expr.)     
mám      
v úcte

horná     
kon atina  

Etela      
(dom.)

2. as     
tajni ky

severský   
kopytník   
grécky     

boh vetrov

obtriete

zna ka   
neodýmu   
zna ka    

pre neper

odkvapová 
rúra       

(hovor.)

koník      
(hypok.)   

ohmat     
(hovor.)

taliansky   
horský     
pešiak

Démokritos z Abdér:

Krížovka č. 59
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vtiahlo     
do seba

2. as     
tajni ky

sklá am   
sa

skratka    
inšpek nej 
prehliadky

indický    
strom,     

kadamb
obkrúti

Viktor     
(dom.)

pochlpím existoval symetrála 3. as     
tajni ky

vysoký    
cirkevný   

hodnostár

otec     
(zastar.)

bozk      
(bás.)     

Eugénia   
(dom.)

vôdzka    
(šport.)

cudzie     
žen. meno  

Mária     
(dom.)

obtieral
zna ka    
irídia      

vodky a

Pomôcky: 
okonel,    

lonž, teks,  
vilec, níp  

spôsobi    
ranu      

Slavomír   
(dom.)

skratka    
pre limited  

vilník      
(kniž.)

automobil  
zn. Simca

rozviruje   
lyže     

(zastar.)

prútený    
plot

mužské    
meno     
spojí      

do páru

Anastázia  
(dom.)

sklenená   
mäkké     
súkno

skratka   
vysokej    
školy

podopieral  
odpije

opatrne    
preskúma  
(hovor.)

cestovná   
kancelária  
obuvnícky  

klin ek

skokom    
prekonaj rozpo uje

povel      
psovi      

skratka    
oddelenia

fosfid      
arzénu    

kananej-   
ský boh

omotám
skratka 

knokautu   
tam

prestane   
jes

ve ká      
kovová    
nádoba

súboj 1. as     
tajni ky

Vedeli ste, že ak chcete zabráni  
popraskaniu vajec pri varení, 
(tajni ka.) ? Tá vytvorí na povrchu 
vajec tenký film, ktorý zabráni 
prasknutiu škrupiny. Navyše sa vají ka 
budú po uvarení ahšie šúpa .

Krížovka č. 60
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dosta-     
ujúce     

množstvo
túz

zna ka    
pre long   

ton

2. as     
tajni ky podujatie

grécke   
písmeno   
lepením    

spoj       

Pomôcky: 
Ajas,   

ibidem

tamže     
(kniž.)

1. as     
tajni ky

asové    
jednotky

postr enie 
(zried.)    

okované   
vedro

na rube    
(listiny)    
(kniž.)

zna ka    
aktínia     
dávny     
predok

oficiálna  
slávnostná 

hostina

citoslovce  
p uvnutia   
prudko    
mykol

sebazbož-  
ovanie    
(kniž.)

daruje

prevetrá-   
va        
iná        

(hovor.)

charak-    
teristická   

pre alt

skr. pre    
Elektráre   

Vojany

pekné    
po asie    

chy

staro-     
indický    
praotec    
udstva

ve ká     
nádoba    
stalo sa    
sinavým

Pomôcky: 
idiolatria,   
in dorso,   

Manu

sekalo     
kedysi,    
dakedy    
(zastar.)

h bkotla    
(polygr.)   

prvok      
zn. Pb

inkasova-  
nie

oxid       
kobaltnatý  
semeno    
na siatie

pitím     
nepohltilo

skr. stred-  
ných v n   
syn krá a   
Telamóna  

farba      
na vají ka

majúca    
ve ký nos  
ponáraj

vzorec     
jodovodíka

nespletá   
zna ka    

pre mega-  
bajt

skratka    
okresného  

výboru

realizovalo 
demoláciu

Ambróz    
(dom.) obsiatie

Jano príde neskoro ve er domov z kr my a zase 
je riadne napitý. Potme chce potichu vk znu           
do izby a ahnú  si. Ako sa tak motá po dome,       
tu zakopne, tam zakopne, ale izbu nevie nájs . 
Nakoniec stratí trpezlivos  a zareve:
- No dobre, tak za ni mi už...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 61

Súťažná krížovka
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hmotnost-  
ná jednot-  
ka zn. oz

2. as     
tajni ky

asýrsky    
boh mesta  

Eridu

vzorec     
sulfidu     

tórnatého

staršie  
mužské    
meno

ierny     
štvorcový  

nerast

poskytni   
lekársku   
pomoc

úhor,      
po ne-     
mecky

Pomôcky: 
piastre,    

rimur, eta-  
mín, mao

3. as     
tajni ky

egyptské  
platidlá

unavila   
(hovor.)

E V   
Popradu   
plecniak

tu máš

stali sa    
tmavšími   

fakty,      
po esky

vzorec     
fluoridu    
cézneho

Melánia    
(dom.)     

šachová   
figúrka

jemná     
polo-      

priesvitná  
tkanina

kýsi       
(bás.)     
osirelá     
(bás.)

Pomôcky: 
muride,    
Aal, Ea,    
ounce     

syn       
Daidala    
privri,      
priklop

zn. pre    
stattesla   

Miroslava  
(dom.)

preto

islandská  
básnická   

forma     
muž.meno

skr. Ama-  
térskej     

atletickej   
asociácie

moslimský  
študent    
nezískaj   
výkupom

skratka   
klavíra

nitova     
dotýka sa

4. as     
tajni ky pokrývam

cestovali   
lietadlom

skr. štátu   
Arkansas  
dotieravý   

hmyz
bývaním   
zaberalo   
nejaké     
obydlie

kypri    
pluhom    
podaj      
opis

direktíva

autá      
(hovor.)    
pozdrav    
mládeže

skratka    
závodného 

klubu

atletický   
klub       

okresný    
výbor

spájaj     
apmi     

letecké    
krídlo

dáme     
do súladu

1. as     
tajni ky šumenie

Menandros:   Chcel by som ma ...

Krížovka č. 62
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udia,     

ktorí nie o  
hlcú

vôkol úloha     
herca

zna ka   
kilovolt-    
ampéra

skratka    
obchodnej  
akadémie

tajni ka    
. 1

pohá a    
tiav

Oskár     
(dom.)

1. as     
tajni ky    

. 2

horká chu  
zásterka   

(bot.)

robila      
okolky

stiahnutie  
srdcovej   
komory

zna ka    
pre abvolt  
klamem    
(hovor.)

pobudla
rímske 
íslo 401   
grgal

Pomôcky: 
ostera,    
melado

zeleninové 
jedlo      

zn. zrnko-  
vej kávy

Richarda   
(dom.)     

citoslovce  
oblízania

pobáda,   
pohá a

obyvate    
Ligúrie     

trstinová   
cukrovina

h a
žmurká    
vozením 

nahromadí

odpredu   
(hovor.) rozsia

ale, avšak

neponor   
(zastar.)   
vypustil    

slzy

neprestá-  
val

pláž       
skr. priro-  
dzeného 
logaritmu

zahádzal  
špinou     
(expr.)

zn. pre   
milipieza   
najvä ší  
svetadiel

príbuzná   
(zastar.)

rozpo tové 
opatrenie  
zápas, po  
anglicky

Pomôcky: 
Ligúr,     
santos

skratka    
Slovenskej 

komory    
architektov

farba      
na vají ka  

sulfid      
irídnatý

zmieša-    
nina      

trhajú     
(kniž.)

sinavá     
(kniž.)

spravuje   
osobné    
zámeno

miesto,    
kde sa     
križujú     
cesty

2. as     
tajni ky    

. 2

3. as     
tajni ky    

. 2

Vedeli ste, že ma ky vôbec necítia 
(tajni ka . 1)  chu ? Ich chu ové 
poháriky rozoznávajú (tajni ka . 2.) .    

Krížovka č. 63
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obopäl     
rukami

1. as     
tajni ky

plošné     
miery

návod     
na konanie

inými    
slovami    
(kniž.)

šialené    
ženy      

(zried.)

omamuješ

borili,  
rúcali      
(kniž.)

potrú      
medom    
(hovor.)

skratka    
majstrov-   

stiev      
Európy

úhor, po   
nemecky   
kožušina   
zo sobo a

múti otec      
(hovor.) donášalo slimáky    

(zried.)

zna ka    
kilopond-   
sekundy

funkcia    
zn. sec    
robená    

sedia ky

pokry      
rosou

2. as     
tajni ky   
vidiecka   

vilka 
oddávalo   
sa pohod-  

liu        
(hovor.)

Pomôcky: 
alias,      

Aal, da a

týkajúci    
sa dodania 
soliváre

infarkt    
myokardu  
stavebný 
materiál

zapla e    
(bás.)

skr. Slov.   
ligy v Ame- 

rike       
rétor

stredo-    
morský    
strom

zvrtni      
sladkovod- 

ná ryba

hrubé   
povrazy

zábava    
hmýrenie útok

zmätok,    
chaos     

(hovor.)

ženské    
meno

asto      
hrám      

zlá vec,    
zlý in

skratka   
vodnej     

elektrárne

zamútite   
zna ka    
astátu

rozoberal

re ník     
(kniž.)

3. as     
tajni ky

Hovorí kamarátka kamarátke:
- Predstav si, ten môj chlap, prasa 
jedno, mi povedal, že peniaze                 
na nájom prepil a prehral v kartách,        
a že aby som sa vyspala                         
so správcom!
- Teda, to je ale nechutné!... A o, 
urobila si to?
- No, musím sa prizna , že áno,              
ale trochu som mu tú drzos  vrátila.
- A ako, prosím a?
- Nepovedala som mu, že teraz...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 64
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moto-     

ristická    
sú až

zrakový  
orgán

zna ka    
pre nit prilož re ník    

(kniž.)

Pomôcky: 
kotopa,    
ejektor,    
nomád

1. as     
tajni ky

Izrael an   
(hist.)

z h adiska  
emócií

hudobná   
skladba    
2. as     
tajni ky

požívaj    
tekutinu

prúdové   
erpadlo

regionálne  
združenie  
dravý vták

Melichar   
(dom.)

tábor     
(hovor.)    
prudko    
hodil

opice     
(zried.)

acetyléno-  
vá bavlna  

mierny     
vietor

skratka    
eskej    

republiky

žobraním  
získa      

vymazáva

ko ovník
skuto né   
prostredie  

lubec

etylalkohol

rímske   
íslo 201   
zja ia   
(expr.)

Pomôcky: 
gobec, or-  
tit, empír

odde ,     
separuj    
protivník

skr. štátu   
Utah      

lie ivá     
bylina

opa ná   
strana,    

rub

zabávaj sa 
cestujeme  
lietadlom

drvina,     
po esky

druh jedla  
syntetické 

vlákno

sloh       
vo výtvar-  
nom ume-  

ní

písmeno   
gréckej    

abecedy

zlostne 
odhodíme  

zna ka    
tória

ierny     
jedno-     
klonný     
nerast

vä ší     
úlomok    
chyba

rožok,     
po esky

skr. inozín- 
trifosfátu   
zna ka    
rádia

zna ka    
kadmia

ohúrení,  
skleslí

skratka    
apendek-  

tómie

nerozlož   
ohe

John Locke:   Pracova ...

Krížovka č. 65
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vzorec   
silicidu  
uránu

1. as     
tajni ky    

. 2

snem      
v starove-  
kej Sparte

ozdobná   
rastlina

identický   
jedinec

znížený    
tón A

lesklý     
náter

va kaním   
sformoval

zúrivo     
sa bil

mužské    
meno

tenká tla-   
ová kovo- 
vá fólia

slúžiaca   
na upína-  

nie

vždyzele-  
ná parazi-  
tická rast-  

lina

cit. zvuku  
kuku ky   

stoja      
v prístave

Pomôcky: 
apella,     

enol, ime-  
lo, lister

ínska     
ovca      

kopaním   
obrob

džezový   
štýl       

navrchu

polovica

robí   
ohavným   
striedmo   
(zastar.)   

O ga      
(dom.)

bo ná os   
rastliny    

nasávacie

skratka  
krátkych   

v n

2. as  taj- 
ni ky . 2  
znášajú    
utrpenie

zostarne

skr. pre    
InterCity   
rozpo o-   

valo

dávka

strážne 
zvieratá    
obracaj    

listy
Pomôcky: 

stolon,     
ria, jola,    

oktáv

lipne     
(kniž.)     
mykol,     
hegol

Šarlota    
(dom.)     

zvýšený   
tón D

mal    
hniezdo

organická  
zlú enina

tajni ka    
. 1

typ   
pobrežia

lesklá  
tkanina    

ve ká plo-  
cha po a

skratka 
koruny   

eskej

úradné   
písomnosti 

skratka   
tlaku krvi

formát     
papiera,   
osmorka

odlož

vodná     
rastlina

menší     
ahší ln

(tajni ka . 1)  je skvelá 
sú as  mnohých pokrmov. 
No zvládne toho ove a viac. 
Sta í nasypa  zopár zrnie ok 
do nádoby so so ou                 
a zabránite tomu, aby 
(tajni ka . 2) .

Krížovka č. 66
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oblie ka obriadim  
(hovor.)

Mária     
(dom.) kon atina 1. as     

tajni ky

sklad     
zbraní,    

zbrojnica

rozkazuje  
(zastar.)   
biblické    

muž.meno
Pomôcky: 

kavitit,     
invertor,   

batat   

krycia     
vodová    
farba

3. as     
tajni ky

spájacia   
chodba    

E V Ilavy

mliaždia

zna ka    
pre pieza   
prinášal    

plody

preva o-   
vala

predložka  
so 4. pá-   

dom      
oplotenie

mesto     
v echách

zisk       
navyše    

francúzsky 
ostrov

poštová   
poukážka  
(hovor.)

kilogra-    
mová      

Dionýz    
(dom.)

Pomôcky: 
Chan, Ate, 
Rea, gvaš

strieda     
(eltech.)

predložka  
s 2. pád.   
4. as     
tajni ky

typ, vzor   
í an

mužské    
meno

zna ka    
titánu      

karova ,   
odbo ova

užito nos   
(kniž.)

dávny     
predok

hore-      
zna ky

koris      
patriaci    

mne

preniknem  
dovnútra

skr. pre    
tohto roku  

sladký     
zemiak

Ezechiel   
(dom.)

2. as     
tajni ky   
popásajú

matka     
Romula    
a Rema

schytilo    
(kniž.)     

skr. štátu   
Kansas

zna ka    
tália

plnivo     
do betónu  

skratka   
receptu    

ozdoba
grécka  
bohy a    
pomsty

zarypnú
vzorec  
karbidu    
tantalu

Pár leží na gau i a zrazu sa ozve:
- Taká manželská výmena nie je             
na škodu, o hovoríš?
- To je pravda, ale aj tak by ma 
zaujímalo,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 67
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              zna ka    
cínu

2. as     
tajni ky

stratila    
lístie

stredo-    
morská    
borovica

ozdobný  
izbový     
kvet

odtla ok   
po cho-    

didle

skratka    
investi né- 
ho fondu

spúš a    
gu atinu   
pomocou   

lana

Pomôcky: 
Saul, tela,  
Asa, pínia, 

diabas     

najedoval  
sa (expr.)

3. as     
tajni ky

nerezal    
pílou

E V   
Nových    
Zámkov    
poranil

Pomôcky: 
Italos,     

aloa, aloi   

miliardtina  
faradu     

syn      
Penelopy

štát       
v južnej    

Ázii

skr. pre 
napríklad   

rozpúš ajú 
teplom

riedke     
tkanivo

nosnos    
lode      

v tonách   
menší sud

japonská   
lovky a    
perloro-    

diek

zabávali   
hasi  

citoslovce  
radosti

dogú ajú   
zlostne    
hovoril     
(expr.)

da  zvuk   
k filmu

rímske     
íslo 55    

rozprávko- 
vá postava

pochá-    
dzajúca    

zo Sárska

judejský   
krá        

zhrniem

priú ajú    
zaspal

posiela     
(bás.)     
saky      

na ryby

ubra       
(zastar.)

lyže    
(zastar.)   
rímske     
íslo 505

rýdzos     
mince

biblické    
mužské    
meno

horský     
su ový     
prúd

vyvretá    
hornina    
Olympia   
(dom.)

E V      
Nového    

Mesta nad  
Váhom

obvešala   
zna ka   
hliníka

odsekol 1. as     
tajni ky

citoslovce  
radosti

elektro-    
nická      
pošta

Milan R ži ka:   Kto krá a aleko pred...

Krížovka č. 68
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odroda   
papriky vyu ujte iaže 3. as     

tajni ky
vyznáva   
arianizmu

priehlbina  
v strede    
brucha

2. as     
tajni ky

Pomôcky: 
Lyn, aurit,  
ku ma, ké- 
ria, dryáda

sú as  me- 
chanizmu  
ovládaná   
stlá aním

ma arská  
baranica   
(zastar.)   

malá lesa

zna ka    
pre peck

odborník   
v tla iar-   

stve

skratka    
štátu Utah

leptári     
vä ší      

parožok

chví u     
pasie

aká       
(hovor.)    
súvisiaci   
s letom

orba,      
oranie     

(hovor.)

skratka  
súhvezdia  

Rys       
gyps

ozdobný   
krík

E V      
Senice    
prihrá

4. as     
tajni ky

vrchná   
lesklá     

náterová   
farba

hodenie    
Paulína    
(dom.)

nie celkom 
roztne     

jednotka   
dedi nosti

pozriem    
(kniž.)

zna ka    
pre abvolt

odkusuje   
teplé    

akrylové   
prikrývky

vykastro-   
vaný býk

pestrý   
papagáj    
žilová

zna ka   
niklu      

umelecký  
sloh

panov-    
ní ka      

kme a

ples       
(hovor.)    
zn. pre    
long ton

zliatina    
kovu      

so zlatom

Liga arab.  
štátov     
oká,      

po esky

as     
tenisového 

zápasu

zna ka   
kadmia

E V Ilavy  
skratka  

erytrocytu

otrasenie   
skratka    

pre a dato

1. as     
tajni ky

žr        
na voze

antická    
lesná      
nymfa

roh

Behajú vám ma ky po záhrade? Mohol by vám pomôc  
(tajni ka) . Sta í, ak ho vysadíte okolo záhonov a budete 
ma  po probléme.              

Krížovka č. 69
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austrálsky  
pštros

2. as     
tajni ky unavilo sa

spôsobujú 
pál ivý    
pocit

ínsky   
hudobný   
nástroj

skratka    
akademika

Ema      
(dom.)

lovek,    
ktorý sa    
venuje     
mystike

Justína    
(dom.)

poh adom  
preskúmaj

prútený    
plot

1. as     
tajni ky

odbavil    
ve eru

Pomôcky: 
vilus,    

kastel,     
kádi

chy       
ženské    
meno

pristihni    
hnevala,   
zlostila    
(expr.)

klk        
(lek.)

Vojtech    
(dom.)     
zohlo,     
prehlo

Leopold    
(dom.)

rozsiatie   
nie oho    

dotieravý   
hmyz

nech,     
po esky

hrabaním 
odstráni    

vôkol

hovorili    
(kniž.)

vyu uj     
ženské    
meno

pobiehalo  
sem i tam  

(kniž.)

kdeže     
usporiadaj  
do skupín

anóda,    
po esky

zverina    
panák,     
figurína

Pomôcky: 
El, emu,   
kin, rao   

ov ia vlna  
s kožou

zn. pre   
light year   
arabský    

kô

básnik     
(kniž.)     

islamský   
sudca

titul       
indických   
feudálov

pevnos    
(hist.)     
odieraj

skratka   
Ústrednej  

rady

obyvate ka 
Dánska    

Juliánsky   
dátum

semitský   
boh

rímske     
íslo 101

3. as     
tajni ky

driapaním 
odstránili

Príde chlapík k doktorovi a hovorí:
- Pán doktor, ve er nemôžem zaspa . 
Stále musím myslie  na tisíc vecí.
- Tak teda vypite pred spaním pohár 
kyslého mlieka.
- Potom budem k udne spa ? 
- To síce nie,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 70

Súťažná krížovka
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výbava    
nevesty

skratka    
pre limited

3. as     
tajni ky srdcovnica

vô a      
(kniž.)

1. as     
tajni ky obkrútil

Pomôcky: 
monel,     

Rea, odor,  
litas

spi sa lesný vták  
vlastnila

mužské    
meno

metla      
(zastar.)

stavanie

dráb,      
hajdúch    
platidlo    
v Litve

posypalo   
so ou

zna ka    
platiny     
grgal

prudko sa  
pohybuje   

vpred

matka     
Romula    

druh    
zliatiny

výpl      
(hovor.)    
ovocná    
š ava

rímske    
íslo 1004  
piš a ,     

ip a

huncút,    
lapaj      

(hovor.)

šúchala,   
mädlila    
(kniž.)

pohni      
vysloví    
názor

výchovou  
vštepuj

spínacie   
zariadenia  
športová   

innos
citoslovce  
utišovania  

malých    
detí

oplodni    
pe om     

zostáva

odhadoval  
výsledok

citoslovce  
nespokoj-  

nosti      
premet

prináša    
stará      
žena      

(hovor.)

mlie ny    
výrobok    

objedná si

búrajte

ruský  
súhlas     
skratka   

pacienta

skratka    
pre invenit

citoslovce  
me ania

automobily

spa ujem   
skratka    

pre letec-  
ké krídlo

trestaj     
bitkou

2. as     
tajni ky

citoslovce  
prekvape-  

nia

súvisiace   
s akciou

Arthur Schopenhauer:   omu udia zo zvyku hovoria osud,...

Krížovka č. 71
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zomrel     
(kniž.)

tajni ka    
. 1

orgán  
zraku

doslovný   
preklad    
slova

stredo-    
morský    
strom

motanica   
(expr.)

rýchlo,     
ská uc

driapu sa   
navzájom  

(kniž.)

Pomôcky: 
velana,   
Kokalos

2. as     
tajni ky    

. 2

ve mi sa   
opilo      

(hovor.)

prvý      
sicílsky    

krá

typ       
ruského    
lietadla

ktorá sa    
vyskytuje   

v okolí     
nie oho

zna ka    
kiloampéra 
spojovací  

klin

zna ka    
nobélia

odpadnú   
v podobe   
kvapky    

prostý ud

vzorec     
fosfidu     
arzénu

anuitná  
splátka    
meno    

Delona

Alojzia     
(dom.)

zabezpe-   
oval      

cudzie  
muž.meno

Pomôcky: 
karpel,     

jerv, kalk,  
plebs

syntetické  
vlákno     
pyšne     
(expr.)

skratka    
knokautu   
natiahla    

sa

pohybo-   
vala

uchový  
orgán     

asto loví

vlh il      
rosou

úžitkové   
zviera     

plodolist   
(bot.)

zna ka  
decilitra

kopaním 
nahroma   
rohožka

mužské    
meno

Simeon    
(dom.)

krík
nachlp     

lasicovité   
zviera

citoslovce  
varovania

usmer uje  
Mária     
(dom.)

zna ka    
tória

1. as  taj- 
ni ky . 2  
výskumný  

ústav

asto     
tvorilo

skrúcala   
do húžvy

skratka    
fakultnej   

nemocnice

Vedeli ste, že (tajni ka . 1)  je skvelý 
bojovník proti (tajni ka . 2) ?

Krížovka č. 72
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porodia    
(kniž.)

kladný     
citový     
vz ah

otvor      
na udskej  

tvári
pniaky 1. as     

tajni ky
lúpežou    
získal

odlúpia    
nahrubo   
zomletá    
pšenica

Pomôcky: 
anatas,    

semenec,  
Šubat  

osudovo 3. as     
tajni ky

stával sa   
krajším    

odpratáva

ohlúpnu

náhle,     
prudko

skr. pre    
a podobne 
stretnutie   

(bás.)

lapia,     
chytia

lyže    
(zastar.)   

sumerská  
krá ovná

územie    
v Rumun-  

sku       
(hist.)

sloh       
Daniel     
(dom.)     

rodi

spôsob    
hry v ma-  

riáši       
naivka

záhradná  
rastlina

skratka    
veslárske-  
ho klubu

ženské    
meno     

konopné   
semeno

vzorec   
sulfidu 

európna-   
tého

štvorcový  
nerast     
platidlá    
v USA

Pomôcky: 
ski, vivat,   

edikt      

sedliak    
vlastniaci   

polia

úradný    
výnos     

mužské    
meno

zna ka    
platiny     

nech žije

ako guma
krút ava   

kri í     
(expr.)

alelomorfa  
(gen.)

Richarda   
(dom.)     
zástup     
(hovor.)

plody      
obilnín,    
zrnká

švík       
zna ka   
kilotony

rímske     
íslo 51 dvojhláska

preseká-   
vali dier-   

kami

2. as     
tajni ky

Syn sa pýta otca:
- Tati, naozaj mi ten po íta  priniesol 
Ježiško?
- Samozrejme! o a to napadlo?
- No, ja ni , ibaže pred dverami stojí...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 73
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vedome    
povedz    

nepravdu

3. as     
tajni ky rozrývaj

vzorec  
nitridu     
hliníka

nalieval

praním    
zbavil     

ne istoty
môže

staro-     
grécky   
stooký     
strážca

Pomôcky: 
lepas, Ar-  
gus, lipo,   
Manas

2. as     
tajni ky

malý      
klások

schovávali  
sa

E V   
Pezinka    
mužské    
meno 

skratka    
pre Letec-  
ké opra-   
vovne

trocha   
omrzol     

dbal

skratka    
antibiotík

týkajúca   
sa ligy     
zemný     

olej

stav       
bez vojny

staro-     
grécky     

boh vetra  
oblizoval

Pomôcky: 
Euros, sa-  
lop, Dor  

modla     
dravý vták

nasávalo   
kirgizský   

epos

pochlpím

na o      
(bás.)     

morský    
kôrovec

obviazal
skratka   

leukocytu  
almužna

hrubšia   
zahrotená  

žr

anemický  
pacient    
infek né   

ochorenie

skratka    
pre otrav-  
né látky

muži      
mužské    
meno

prejavená  
dobrá vô a 
vyhovie

ert, as   
(hovor.)

zna ka    
cukrovi-    

niek

oddiel    
silúru      

hmýrenie

skratka   
rukopisu

hydrid     
hliníka     
toto,      

po rusky

dielo      
sochára    
ohlas,     

ozvena

kri íme    
(expr.)

skr. súhv.  
Me iar     

národná   
galéria

1. as     
tajni ky

záznam    
polaro-    
grafu

Platón:   Vies  štát sú spôsobilí práve tí,...

Krížovka č. 74
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dodato ne  

pridal      
do pôdy    
semená

poot kaj azda,    
hádam

pripravená 
z oleátu

2. as     
tajni ky    

. 2

umožni    
pomlel

darca     
(kniž.)

1. as     
tajni ky    

. 2

Pomôcky: 
top, pito,   
til, donor,   

šarha     

obala    
petrolej    
(hovor.)

E V      
Dolného   
Kubína

postrehnu- 
tie

skratka   
obrnenej   
divízie

muž.meno  
mestský   
strážca    
(hist.)     

tlakom ne-  
umiestni

zna ka    
telúru     

nástroj na  
tepovanie

stratil      
rodi ov

vrchná     
as  odevu 
otá avá    
as  stroja

žliabok    
na odvod-  

ovanie,   
priekopa

kri í    
(expr.)     

adovcový  
nános

Pomôcky: 
aušus, vi-  
gil, topás 

zahnutý    
výbežok   

na kosisku

E V Ilavy  
ušú al     
(expr.)

bledožltý   
drahokam  
postupne   
vysejem

koval

nealkoho-  
lické pivo   

lapaj      
(hovor.)

Adela     
(dom.)

samec     
líšky

skratka    
vysokej    
školy

cirkuloval  
šinter

brak      
(hovor.)

ochotne    
ved a,     
bokom

hreším,    
zlore ím

ml        
gibon      

bieloruký

odkrojil zošívaj    
vari, azda

tajni ka    
. 1

skratka    
alanínu

samec     
morky

Vedeli ste, že psy a ma ky pomáhajú                     
identifikova  geopatogénne zóny? Platí pravidlo, 
že kde si (tajni ka . 1) , tam by sa poste  
nemala umiest ova  a naopak, (tajni ka . 2) , 
tam je dobrá zóna a môžeme tam poste  smelo 
umiestni .              

Krížovka č. 75
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Pomôcky: 
Iola, anon,  
mahaut,   
Anat, rás  

rab 2. as     
tajni ky

vzorec     
nitridu     
uránu

šípová   
ruža      

(hovor.)

tropický    
plod

O ga      
(dom.)

trieslovina  
(v med.) kamže cirkulácia crklo 1. as     

tajni ky

písomné   
spracova-  
nie náme-  

tu

zna ka    
ródia

povyká-    
šajte      
rôsol

oká,      
po esky

pribral     
jemne     

klepkám

koštia

vytúžený   
cie        

(kniž.)     
podávam

Pomôcky: 
mekka,    
italika,     
tanín

malý      
ostrov

inštinkt    
3. as     
tajni ky

vä ší      
hlúbik     
blato    

(expr.)

oslovujem  
zámenom  

oni

Jozef      
(dom.)     
kmitám

asto      
sekám

zna ka    
erbia      

napus

E V      
Tren ína

morská    
(odb.)     

skokom    
prekonaj

etiópsky   
hodnostár

vodi       
slona      
v Indii     

omotali

malé oje,   
ojce

drásajú    
(kniž.)     

bohy a    
úrody

dcéra     
krá a      

Euryta

žena,     
ktorej      

zomrel     
manžel

chlapi     
Alena     
(dom.)

a ina,    
chvojina

základná   
íslovka   

otravné    
látky

ozna enie 
lietadiel    
Etiópie

b abotal

E V      
Košíc

vyzna-     
ovacie    

tla ové    
písmo

Sudca sa pýta navrhovate a:
- Pán Ková ik, pre o sa chcete rozvies ?
- Pán sudca, ve  manželka sa so mnou už pol 
roka nerozpráva.
- Pán Ková ik, radím vám, poriadne si to 
rozmyslite!
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 76
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brzdia,   
hamujú zužova

orientálna  
prikrývka   

hlavy

1. as     
tajni ky

ba a      
v Amerike  

(slang.)

skratka    
kapitána

3. as     
tajni ky

skrotlo   
(zried.)

Pomôcky: 
majna, sa-  
hib, etui,   
esovka    

húfne,   
hromadne  

úloha,    
poslanie

ktože

natiera sa  
baník,     

ktorý razí   
chodby   

trocha     
skritizuj

zatara-    
sova

skratka   
dopravnej  

nehody    
kahanec

Pomôcky: 
otona, Pý-  

tia, fez,    
sepsa     

kozacia    
polkruh,    
poloblúk   
(expr.)

zn. pre    
kilopascal  
Karolína   
(dom.)

staro-     
grécka   

veštky a   
v Delfách

pohrebná  
hostina    

chorobný   
stav

búchal     
(expr.)

obi

Európan   
v Indii     
Amália    
(dom.)  

Leonard   
(dom.)

zis ujú     
mieru     

nafúkalo

osobné    
zámeno

urobíš     
plným     

plavidlá

mal meno

rímske     
íslo 1001  

stavajú sa  
na odpor

krytinová   
škridla

zvinutá    
látka      

puzdro    
(kniž.)

spôsobujú  
nudu

zna ka    
erbia      

skr. ob-    
vodného

2. as     
tajni ky

skratka    
Akadémie  
múzických  

umení

nápad,    
myšlienka

trváca   
rastlina    

predložka  
s 2. pád.

citoslovce 
obdivu

usku-      
to ujem   
lobizmus

zna ka    
cézia

uvo nia,    
o je pri-   

viazané

Wilhelm von Humboldt:   Dôležitejšie je, ako lovek...

Krížovka č. 77
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Pomôcky: 

sekant.    
levátor,    
gazel      

tajni ka    
. 2

ur ená    
na inha-   

láciu
nahliadli skratka    

štátu Utah

glg,       
glgnutie    
(expr.)

dôkaz     
neviny

pomí ala

mužské    
meno

zna ka   
germánia odplatenie

2. as     
tajni ky    

. 1

vyva oval  
o i

zna ka    
pre giga-   

hertz

platený   
spolo ník  
orientálna  

báse

druh      
rašeliny    
(geol.)

biedni     
udia      

zataraso-  
vala

staro-     
grécki     
filozofi

jodid      
olovný     
ma ka     

(hypok.)

ve mi      
ahké     

drevo

drvil       
na prach   

niet

zne istia   
nie ím     
iernym

3. as     
tajni ky    

. 1

trepaním   
striaslo

zna ka    
radónu

laici       
zdvíha     
(anat.)

mužské    
meno

lekár      
robiaci     
pitvu      

chytali
Pomôcky: 

eleati,     
darg, mu-  
ta, balza   

hojná     
rastlina

výkvet     
cvi ná  

skladba

skratka    
erytrocytu  

zna ka    
pre stone

hlasno     
plakalo    
(expr.)

existujeme 
sánky

topí,      
potápa

druh tanca 
usporiada- 

ný rad     
vojakov

príkaz     
v notách   

(hud.)

príležitos   
na úspech  

zna ka    
železa

staršie     
mužské    
meno

skratka    
klavíra

1. as     
tajni ky    

. 1

vzorec    
oxidu      

uránatého

Po uli ste už o rieke nad riekou? 
Unikátna stavba sa nachádza                 
(tajni ka . 1)  pri meste                         
(tajni ka . 2) . Ide o rie ny most,          
v ktorom te ie voda a dokonca tam 
premáva aj lodná doprava.

Krížovka č. 78
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oblizol

spodný   
stupe     

strednej    
jury

kovbojská 
slávnos

presne    
(hud.)

1. as     
tajni ky

grécka     
bohy a    
pomsty

parazitná   
po ná     

rastlina

kto lie i    
alopaticky  

starol      
(zried.)

zna ka    
pre abvolt

2. as     
tajni ky

všíma si   
zakýval    
(zried.)

kto       
zachováva 
abstinen-   

ciu

ostré     
skalné     

výbežky

preh adný  
súpis      

údajov

obtrú      
ve ká     

kovová    
nádoba

Pomôcky: 
a punto,   

tofus, oat,  
Ate, álen   

slovné   
vyjadrenie  
humbug,   
po esky

ovos, po   
anglicky   
kolí ek

dlhý       
pánsky    
pláš

zna ka  
berýlia     

predur e-  
ný osud

od al,    
odsekol

opuchlina  
(lek.)      

skuto -    
nos

rímske     
íslo 2050

sto ené    
mú niky   

mlat,      
kladivo

lebo      
(bás.)

drobíte    
povel      
psovi

šaty, odev

ubrala     
(zastar.)

stroho,    
úse ne    

Alexander  
(dom.)

mizla

borid      
mangánu  
latinský   
pozdrav

Pomôcky: 
záraza,    
havelok,   

fátum    

zna ka    
samária

Otília      
(dom.)     

zn. piko-   
ampéra

zna ka  
hliníka     

obyvate    
Írska

zhnusíme

3. as     
tajni ky

mužské    
meno

Manželka hovorí manželovi:
- Drahý, mám pre teba báje nú správu. 

oskoro budeme v tomto dome ži  
traja.
Manželovi sa rozžiaria o i a s pýchou     
a rados ou hovorí:
- Drahá, som najš astnejší chlap             
na svete!
- Som rada, že to takto berieš, od...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 79
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              nepozbav 2. as     
tajni ky

staršia   
jednotka   

tlaku

klin       
na spája-   
nie ple-    

chov

zna ka   
lantánu

mužské    
meno po ujme

Pomôcky: 
Anu, jerv,  
Hermes,   

urolit

kto rád    
hrá karty

1. as     
tajni ky

elektrický  
spína

osoba    
postihnutá  
echoláliou

dym,      
kúdol      
Viola      

(dom.)

zmrazo-   
vacie prí-   

stroje

borovica

zasýpací   
prášok     

grécky po-  
sol bohov

podra ova- 
cia spojka

lomozivé   
lasicovité   

zviera

fúka
nadšenie   
lietajúci    

tvor

titul       
reho ného  

k aza

Pomôcky: 
aviril,      

perl, krep,  
krida

ve kos     
písma     

rúcajú sa   
(kniž.)

pružná    
tkanina    

vrecúško   
(hovor.)

s náma-   
hou sa pre- 

dierajme

citoslovce 
povzdychu 

ahal      
po zemi

osvetová   
innos

Vysoká   
škola    

technická  
ove a

skratka    
rádiotele-  

fónu

súkolesie  
obchodný  
úpadok    
(zried.)

nervová    
porucha

nepokoj    
(zried.)    
zna ka  
astátu

zábavka   
(arch.)

lipne, pie  
babylon-   
ský boh    

neba

konzervuje 
dymom

bezvýcho-  
diskové    

postavenie 
(pren.)

Anna      
(dom.)

vykúp     
100 m2      

súdne    
konanie

3. as     
tajni ky

Anastázia  
(dom.)

mo ový    
kame

Friedrich Dürrenmatt:  ím premyslenejšie udia konajú, tým...

Krížovka č. 80
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O ga      
(dom.) fúkali všelikade,  

hocikde
rímska    
bohy a

ozna enie 
lietadiel   
Etiópie

tajni ka    
. 2

grécky     
boh ve nej 

tmy

zna ka  
stroncia

2. as     
tajni ky    

. 1

klepaním   
odstráni    
ohmatá    
(hovor.)

spolu-     
tvorca

ženské    
meno

E V      
Košíc     

spolo en-  
ský tanec

Pomôcky: 
aditus,     
Erebos,    
švarm 

veje       
(kniž.)     

Silvester   
(dom.)

bo ná     
strana     
huslí      
vanul

japonský  
kopytník

Kvetoslav  
(dom.)     

mužské    
meno

odlišná

otvor,     
vchod     

(v med.)   
zmiznú

skratka 
prirodze-   

ného loga- 
ritmu

upe ený   
reze      
rojnica     
(voj.)

1. as     
tajni ky    

. 1

popuka    
sa a opa-  

da

hmyz     
cudzopa-   
siaci na    

rastlinách

zna ka    
cukro-     
viniek     

by  dlžný

mužské    
meno

kosák,     
po esky   
Oldrich    
(dom.)

Pomôcky: 
Atala,     

lub, Lua,   
sika

z ahka 
plieskalo   
drahý kov

100 m2      

Boží    
služobník

zovrú,     
vzkypia

sídlo      
rozumu    
pórovitý    
nerast

kame-     
olom

tác a      
nikto

zna ka    
hliníka

civilista    
skr. pre    

spojovací  
uzol

tisový     
porast

Elena     
(dom.)

opatrne    
preskúma  

(hovor.)

cestuj  
lietadlom

Vedeli ste, že v Austrálii nemajú 
(tajni ka . 1) ? Ak by tak neurobili 
dostanú (tajni ka . 2) .              

Krížovka č. 81
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získaj     

peniaze    
za nejakú  

prácu

1. as     
tajni ky

skratka    
študent-   
ského     

domova

iba Elemír     
(dom.)

mazná     
(kniž.)

pošlem,    
odošlem

Angela    
(dom.) malá lesa

prísluš-    
ní ka      

írskeho    
národa

2. as     
tajni ky

klepaním 
zhotovte

staro-   
egyptský   
boh Slnka

lízaním ne- 
odstránia   

Izidora     
(dom.)

zrakové    
orgány

duchovná  
osoba     
všeli o

prejav     
lásky

preh al   
vlasy      
dôkaz     
neviny

Pomôcky: 
klerik,     

šabraka,   
agama

H2O       
švitorila,   
štebotala

kadia      
Slavomír   
(dom.)

slabo      
svietil,    

presvital   
(kniž.)

zna ka    
pre neper  
všednos  

bol       
v a ný,    

akoval

bytová     
jednotka   
Róbert     
(dom.)     

citoslovce  
obdivu

oblievame  
vriacou    
vodou     
sánky    

zabra uj   
horeniu,   

dus

ženské    
meno     

Miloslav   
(dom.)

druh      
jaštera

inam
obidvaja   
Libuša     
(dom.)

le ošil     
(bás.)

mužské    
meno     

znak rodu

imelo

ženské    
meno     

zna ka  
argónu

citoslovce  
radosti ihne

zna ka 
amerícia

abraka   
(zried.)

Jano hovorí Jožovi:
- Tá moja rodina ma v poslednej dobe 
tak štve, že by som ich najradšej            
všetkých vydedil.
- Tak cho  k notárovi!
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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1. as     
tajni ky

úlohy,    
poslania

úplatok    
(zried.)

Pomôcky: 
amonal,    
anatas   

povraz     
zakon ený 

slu kou

Anna      
(dom.)

E V      
Martina

3. as     
tajni ky

zápal    
kr ných  
mandlí

môžu      
spomenie  
(zastar.)

osvet ova-  
cie teleso

lodenicový 
sklz

mužské    
meno     

éterický    
olej (lek.)

k milo sa   
pašou na   
pasienku

zna ka    
hor íka    
skunk,     

smradoch

ofúkalo

sníva      
(kniž.)     

po ovný    
pes

šúchate,   
mädlíte    
(kniž.)

zlodej   
(hovor.)    
vy ahuj    

me

skratka    
štátu      

New York

tvorky a   
lesklý     

štvorcový  
nerast

Emanuela  
(dom.)

hazardná  
kartová hra 

epický     
básnik

ma by     
vodovými  
farbami

Pomôcky: 
oleum, ko-  

ker, slip

škv kanie  
(expr.)

zna ka    
neónu     

2. as     
tajni ky

sedmi ka  
(kart.)     
zna ka   
hliníka

stupaj,     
š apaj

štýl hudby  
druh    

trhaviny

tajne      
chystala   
(expr.)

švík       
rímske     

íslo 1501

v aka     
(kniž.)

zna ka  
milimetra   
predmety

zna ka   
lantánu    
potom

vlh i     
rosou

znamenie  
zverokruhu 
citoslovce  
výstrelu

zna ka 
kilometra

mince     
ale, avšak

sú as     
k ukového  

mecha-    
nizmu

skratka    
pre telefón

mužské    
meno opláchni

Thukydides:

Krížovka č. 83
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druh      

ahkého   
vesla     

(šport.)

2. as     
tajni ky

skratka    
súhvezdia  
Malý lev

vyper rozpletám  
pletenie

oddiel     
silúru vynadám

Pomôcky: 
molár, oto- 
na, acetín,  
AED, skull

saním   
od erpalo

3. as     
tajni ky

isti       
obilie      

na triéri

veselý     
spolo ník  
(hovor.)

zna ka    
pre ounce  

troy

uterákom  
zbavuje   
vlhkosti

dar ek     
druh     

trvalky

skratka    
pre Letec  
ké opra-   
vovne

potešenia  
miestnosti  
na hranie

zna ka    
lúmenho-  

diny

mátajúce   
(zried.)    

duo       
(hud.)

Pomôcky: 
streb, Mi-  
nerva, sa-  
lop, pals

programo-  
vací jazyk  

email

zadný zub  
cicavcov   
napáda    

pri chôdzi

plod    
niektorých  

rastlín

Norbet     
(dom.)     

preniknime

staro-     
rímska     
bohy a    

múdrosti

zna ka    
pre abvolt  

Ondrej     
(dom.)

octan   
glycerolu

žrde      
na vozoch  

1. as     
tajni ky

skratka    
pre letec-  
ké krídlo

klesnú ,    
zvisnú     

pitie       
(expr.)

ty si       
(bás.)

skratka    
akademika 
druh pôd-  
nej formy

lámaním  
poško

pohrebné  
hostiny

staro-     
rímska     
bohy a    
úrody

skratka   
tympanu   
venuje sa  

hre

lasicovitá   
šelma     
žiadny     
lovek

oddelila    
hranicami

predbežný  
rozpo et

týkajúce   
sa Sáby opláchni

Všimli ste si, že v prípade náhlej stresovej 
situácie alebo nebezpe enstva (tajni ka) ?            
Je to prirodzená obranná reakcia organizmu.

Krížovka č. 84



86

Krížovky pre fajnšmekrov

chyti
cudzie     
ženské    
meno

zatrepotal  
(expr.)

3. as     
tajni ky

stoli ný   
úradník  
(hist.)

zoznam    
(zastar.)   

soliar

zameral,   
sústredil

2. as     
tajni ky

Pomôcky: 
limonit,    

aval, lista,  
Aal, area 

zna ka    
kávy      

pere ník   
(zastar.)

citoslovce  
rozhor e-  

nia

postupne   
všetko     
operme

skratka    
osobného  
po íta a

staršie    
mužské    
meno     
údajne

žiarli       
(bás.)

pre,       
po esky   

zlatá      
minca

ryba,      
ktorá má   

ikry

presta     
ora        

harmoni-   
zova

avalista    
(práv.)

Lutzov     
skok      

strieda

o ividne 
(expr.)

patriaci    
mne

hmata-    
te ne      

(hovor.)    
spúta

E V Ilavy
malý      
pedál     

okamih

hnede     
(miner.)

asýrsky    
boh mesta  

Eridu      
druh jedla

Pomôcky: 
lama, pe-  
nál, mako,  

pilav      

cudzo-     
krajné    

úžitkové   
zviera

ovinú      
kypril    
pôdu      

pluhom

výzva     
na ticho    
egyptská  
bavlna

láma

Demeter   
(dom.)     
nitrid      

hliníka

plošná   
výmera    

pozemku

úhor, po   
nemecky   
zna ka    
erbia

E V Šale zna ka    
hliníka

1. as     
tajni ky

nahrádzal,  
zastupoval

Príde pani k psychiatrovi a pýta sa ho:
- Pán doktor, myslíte si, že je v poriadku,                
ke  sa môj syn ek hrá na piesku?
- Ur ite, ve  tým sa mu cibrí predstavivos              
a šikovnos .
- No vidíte a jeho...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 85
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skr. Orga-  
nizácie    

Spojených  
národov

1. as     
tajni ky

trúfalý    
lovek    

(zried.)

nepravdivé 
chýry

Otília      
(dom.) tamtá

merací    
prístroj   
(elektr.)

ostros koniec     
(hovor.)

milovník   
latinskej  
kultúry     

(zastar.)

vakovka

stretalo

u í,       
poú a

haluci-     
nácia      
môže

Pomôcky: 
pika, bale-  
nit, pinas,  

santon     

citoslovce  
poh dania  
obomkni-   

me

drobný    
odpad     
jednota    
(z lat.)

blano-     
krídly      
hmyz

3. as     
tajni ky    
mužské    
meno

umelá     
látka,      

náhradka  
kostice

zna ka    
pre nit     
istime    

filtrom

draním    
zbaví kože

figovník    
(zastar.)   

ve ký plo-  
chý ln

citový     
zážitok

kopija     
(hist.)     

skratka 
laboratória

zna ka    
nióbu

mútil      
stla il

poprie,    
zaprie nie iba

vzorec     
sulfidu     

irídnatého

moslimský  
mních     
listnatý    
strom

poplatok   
za použí-   

vanie      
ciest

keltskí     
udoví     

básnici    
obidve

Emil      
(dom.)

sutiny     
akým     

spôsobom

Pomôcky: 
siba, uni-   
tas, oleín,  

bardi      

ože

žralokovitá 
ryba      

skr. les-    
nej správy

citovo     
pohol     

otravné    
látky

2. as     
tajni ky

kame      
na ostre-   
nie kosy

surová 
kyselina  
olejová

Lucius Annaeus Seneca:

Krížovka č. 86
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upred-     
nost uj    
(kniž.)

predložka  
s 2. pá-    

dom

stavba     
ur ená    

na bývanie

ni ivá,     
prudká    
(kniž.)

vä šie     
predsiene poobliepal mastili     

lojom

súlad,     
harmónia

1. as     
tajni ky    

. 1

postupne   
zadrhol    
mera      
oleja

zmorilo    
(hovor.)

výšinové   
pasienky

1. as  taj- 
ni ky . 2  

biblické    
muž.meno

Jozefína   
(dom.)

poži nápoj  
zna ka    

pre nano-  
tesla

dojímavá

E V Ilavy  
neodbytne  

pýtam     
(expr.)

mena     
v Izraeli

rímske     
íslo 551   

obuvnícke  
lepidlo

Pomôcky: 
mus, ono-  
mastika,   
agorot

organizo-  
vaný odpor 

proti re-    
žimu

povinnos   
(hovor.)    

2. as  taj- 
ni ky . 1

skr. es.   
republiky   

zis uj  
hmotnos

2. as     
tajni ky    

. 2
pošliapa

citoslovce  
výsmechu

zaväzujú   
asto      

motá

odieraj nivo íš    
klesáme

E V      
Banskej  
Štiavnice

vypoži al   
vrcholok

emer

dezinfikuje 
sírou      

rímsky     
básnik     

mužské    
meno

druh     
pštrosa    
skratka    

pre limited

Pomôcky: 
Naso,     

iris, moa

asto      
pchal      

citoslovce  
útosti

fosfid      
vanádu    
infarkt     

myokardu
náuka     
o vlast-    

ných me-   
nách

spevavé   
vtáky

odplavi     
(zried.)

Vedeli ste, že (tajni ka . 1) 
produkova  dostatok elektriny                 
na napájanie (tajni ka . 2) ?              

Krížovka č. 87
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Pomôcky: 
ave, perl,   
Achilles,   

koros     

pohá alo 2. as     
tajni ky

zna ka 
amerícia

hoci aj,    
bárs

oddelil   
nie o      

zapnuté

ochutnal   
(expr.)

prudko    
siahol     
(expr.)

ko ovníci citoslovce  
zasy ania

majúca    
átrium

3. as     
tajni ky

kolísaním  
utíšili

zna ka    
ampérzá-  

vitu

rozdriapu  
(bás.)     

me anie

zna ka    
limity

strkanie    
(zried.)    
dar ek

stal sa     
šedým

rieka, po   
španielsky  

asto spí

Pomôcky: 
louis,      

ast, rio,    
LMi

plakal     
(bás.)     
utajíte     

(hovor.)

zasieval   
vypúš al   

slzy

oraním    
dosta      

do zeme

premo í   
potom     
antická    
socha

stupe      
neogénu

klapka     
na klavíri   

prichádza-  
jú na svet

E V      
Topo ian

vá aním    
zni í      

koleso

urýchlia

otravné    
látky      

zábavný   
podnik

stával sa   
tvrdším

skr. súhv.  
Malý lev   
ve kos     
písma

stará      
francúzska 

minca     
(hist.)

E V      
Prešova   
spinkaj    

latinský    
pozdrav hora

citoslovce  
prekva-    
penia

zatínal     
citoslovce  

bolesti

ukazova-   
cie záme-  

no

1. as     
tajni ky

štvor ek   
(typ.)

hrdina 
Homérovej 

Iliady

Jano stretne Joža a pýta sa ho:
- Jožko, o si taký zni ený a smutný?
- Ale, v manželstve mám zase ve ké 
problémy.
- Ty máš problémy? A aké?
- Vieš, moja manželka...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 88
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1. as     
tajni ky

skratka    
tla ovej   
agentúry

vzorec    
sulfidu     

irídnatého

kananej-   
ská bohy-  

a úrody

chví ami   
driemal    
(zried.)

Pomôcky: 
pipeta,     
lakmus,    

Anat

cupital,    
drob il     
(expr.)

menšia    
od ahlá    
osada

3. as     
tajni ky

dlhá palica 
japonský   
kopytník

zna ka    
pre statute 

mile

spara
skratka  

tabulátora  
nárast

zna ka    
iónia

vyp ajú   
sadrou    

udieram   
nohami

hrdlo

severo-    
americký   
po ovník   
mihotanie

atóm,     
po esky

iskri ka    
malý páv

Pomôcky: 
šart,      

traper,     
sika 

riedko   
trsnatá    
bylina

odmerná   
rúrka      

2. as     
tajni ky

len     
oratória

4. as     
tajni ky

postupne   
obehnem

pivnica  
(zastar.)   
z ahka   

plieskaš

sumari-    
zova      
(kniž.)

zna ka    
rádia      

týkajúce   
sa dotácie

skratka    
tankovej   
divízie

Teodor    
(dom.)     
vä ší    

hlodavec
citoslovce  
nazna ujú- 
ce prask-   

nutie

kryt       
motora    

požívam   
jedlo

citoslovce  
prekva-    
penia

let        
nerast,    
hornina

mužské    
meno

milodar    
(zastar.)   

ilúzia

rastlinné   
farbivo     

z machu

ieže      
zn. bul-    

harských   
cigariet

Olympia   
(dom.)

výrobca    
drevených  

nádob

de ,      
po esky

zariadenia  
na prijíma- 
nie rádio-  
vých v n

Rudo Moric: 

Krížovka č. 89
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dupal     

pri tanci    
(expr.)

2. as     
tajni ky

Pomôcky: 
nandu,    

Avot, AE,  
kuan

zaznieval
citoslovce  
plašenia   
vtákov

skratka    
odborové-  
ho zväzu

kysnutím   
zvä šili    
objem

ruský      
súhlas súra

stávajú sa  
suchými,   

schnú

hanobí    
(zried.) odlišní

v tomto    
okamihu

neusni     
indický    

boh pod-   
svetia

nespíš     
v noci,     
si hore

druh      
hoboja     
lákaj

záruka     
(práv.)

3. as     
tajni ky   

dalo       
za peniaze

Samuel    
(dom.)

páska,     
stužka     
Sabína    
(dom.)

diván,     
kanapa

skratka    
pre Inter-  

City

mrmlavo   
varenie

týkajúce   
sa leva

žilnatá   
hornina    
liatím     

zhotovia
Pomôcky: 

aval,      
emu, Iam,  

isit

pštroso-   
vitý vták   
slepos

oxid       
hlinatý     

ležaním   
otla ilo

pchalo

rozum     
vzbudil    
údiv,      

prekvapil

rímske   
íslo 51

radostný   
chválospev 

utiekli

stepný     
vták

1. as     
tajni ky   
Štefan     
(dom.)

pešo,      
pešky

zužuje     
dúfa      

(kniž.)

týkajúci    
sa ôs ta

tl ením   
poškodia

staršia zn.  
žiletiek    
znížený    

tón A

naskyto-   
vali sa

skratka   
apendek-  

tómie

zakon-     
zervujem   

so ou

Vedeli ste, že sme každé 
ráno (tajni ka)  ako ve er?

Krížovka č. 90
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predložka  
so 4. pá-   

dom

Olympia   
(dom.)

záväzné 
pravidlá

preh a-   
ním vlasov 
h adá vši

2. as     
tajni ky

hmyz      
(zool.)

pokorí,  
pohaní    

syn, vnuk

citoslovce  
zasy ania

1. as     
tajni ky

polospá-   
nok       

lákam     
(hovor.)

vysychalo

oblúk      
(mat.)     
Štefan     
(dom.)

svatovia

natiera 
mazivom   
mravne  
upadol

malé      
sánky

Juliánsky  
kalendár   

preh adný  
súpis 

Pomôcky: 
insekt,     

sylabus,   
arkus

odlamoval  
bedákaj    
(zastar.)

as  
tenisového 

zápasu    
nútil

dcéry      
baróna

3. as     
tajni ky

os ka      
(zried.)

tvorca  
epických   

diel

Silvester   
(dom.)     
slabý      
kaše

darujem
ochabnutie 
organizmu  

dievka

vzorec   
nitridu     
uránu

mužské    
meno     

rozmaza-  
ná škvrna

Júlia    
(dom.)

struk,      
po esky   

dravý vták

nabielo    
príslušník  
ruského    
národa

základná   
íslovka   
Ivan       

(dom.)

zvíri

zn. elek-   
trónvoltu   
zna ka    

amerícia

há kova-   
ním zho-   

tovila

samica    
psa

deli       
a písa     
ako zlo-    

mok

K az sa pýta malého Janka:
- Tak o Janko, modlíš sa každý ve er?
- Nie, za m a sa modlí mami ka.
- Naozaj? Tak mi povedz, o pri tom 
hovorí!
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 91
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vinšujem,  
blahože-   

lám

3. as     
tajni ky

Pomôcky: 
skalár,     

area, akov, 
Eros, stat  

donovia skratka  
oddelenia

skratka    
pre tohto   

roka
nalievala o akávalo

zna ka    
pre giga-   

pond

dokon i    
tl enie

1. as     
tajni ky

ustráži ,   
ustriehnu

skratka    
rozpo to-  
vej organi-  

zácie

otrhajú   
(expr.)     
Anna      

(dom.)

mužské    
meno

balkánska  
objemová  
jednotka   
vykríkol

tieni
suchá     

as  obilia  
vyžaroval

prijmi      
do žalúd-   

ka liek

akváriová  
rybka      
nitrid      

neodýmu

výrobca    
lutien

citoslovce  
nesúhlasu  
jednodu-   
chá obuv

usídlenec

zna ka    
pre abvolt  

Ondrej     
(dom.)

osobné    
zámeno

krájaním   
na nú     

používame 
zám. oni   

Emanuel   
(dom.)

ukradnú    
(hovor.)    

Anna      
(dom.)

mína,     
po esky

druh      
displeja    
jednotka   

zn. st

ochutná vysádza

grafická    
zna ka    

tónu

vzorec    
sulfidu     

indnatého  
Asýr an

grécky     
boh lásky  
mravný    
základ

nakované

oká,      
po esky   

Erik       
(dom.)

solíte kon atina  
druh hliny

2. as     
tajni ky

ohrani e-  
ná plocha

konzervo-  
va  so ou

Ezop:   Bohovia...

Krížovka č. 92
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odtrhlo    
(zried.)

šúchalo    
sa, drhlo   

sa

bledo-     
fialový

šachová   
figúrka

znížený    
tón E

1. as     
tajni ky    

. 1

jazykom   
si prešla   

po perách

Pomôcky: 
seborea,   
Tai, mao,  
Ajas, sel

ob ažuje   
sa (hovor.)

tajni ka    
. 2

tlmeno     
(zastar.)   

útok    

ve mi po-   
natriasal

potrelo

požívaj    
tekutinu    
týkajúca   
sa vreca

ahla si    
(zried.)

vrznutie    
obruba    

cirkusovej  
manéže

zja alo    
(expr.)

vypieral    
vzorec     
sulfidu     

olovnatého

zna ka    
elektrón-   

voltu

oslávi     
spevom    
dosky     

(hovor.)

horský   
su ový     
prúd

hnisavé    
ložisko    
(lek.)      
zatína

syn krá a   
Telamóna

nehýbu sa  
z miesta   
dosková 

Pomôcky: 
eleati,     

absces,    
pista

vykonaj    
obrad     
krstu,      
pokrsti

otrava     
odetá,  

oble ená

zna ka    
pre abvolt  

máram

cudzia    
zmenka    
pred ak-   

ceptáciou

staro-     
grécki     
filozofi

urob      
poskok

plošné     
miery      

Leonard   
(dom.)

nesením   
dopravoval 

pre

E V Ilavy  
konár, 

výhonok

aké       
(hovor.)

búchajme  
sie        

na ryby    
(hovor.)

staro-     
egyptský   
boh slnka

mazotok   
(lek.)      

skratka    
receptu

2. as     
tajni ky    

. 1

3. as     
tajni ky    

. 1

pot ap-    
kávam     
(expr.)

ínske     
jazero

Vedeli ste, že praváci zvy ajne žujú 
potravu (tajni ka . 1)  a aváci 
(tajni ka . 2.) ?              

Krížovka č. 93
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lasicovitá   
šelma

1. as     
tajni ky

ruský  
maliar ohorok rozprávko- 

vá bytos

lovom   
nahroma

pooblepuje

hlasno   
plakal     
(expr.)

omotala

morská    
bohy a

platidlo    
v Izraeli

Pomôcky: 
Keto,      
agora,     

Lac       

hrubší     
konár

skratka    
súhvezdia  
Jašterica

2. as     
tajni ky

prudko    
odho ,    
odmršti

Pomôcky: 
Levitan,   
posibilita   

dobrá vô a 
(arch.)     
mužské    
meno

dlhý as   
Ernest     
(dom.)

skr. Orga-  
nizácie   

Spojených  
národov

mužské    
meno     

liehový    
nápoj

skratka    
rozpo to-  
vej organi-  

zácie

postupne   
pová am   
poznášal

stúpenec   
empirizmu

skr. pre    
vlastnou   

rukou     
ohne

podstavec

skr. stred-  
nej odbor-  
nej školy   

prilož

Kristína    
(dom.)

zbavi   
prikovania  

podra ova- 
cia spojka

skratka    
pre piano  

pianissimo

Otília     
(dom.)     

zlato, po   
španielsky

kypri   
pluhom    

Ivan       
(dom.)

rozpúš aj  
pri vysokej 

teplote

skratka  
alanínu

možnos    
(kniž.)

3. as     
tajni ky

polovica
prejavuje   
známky    
života

Do no ného ticha ktosi zaklopal na domové 
dvere. Žena vstáva, ide ku dverám a pýta sa:
- Jano, to si ty?
Ticho, žiadna odpove . Vráti sa do postele            
a myslí si, že sa jej asi nie o snívalo. Sotva si 
však ahne, znova sa ozve klepanie na dvere. 
Znova vstane, ide ku dverám a pýta sa:
- Jano, to si ty? Nehnevaj ma a ozvi sa!
Zase ticho, žiadna odpove . Opä  sa vráti              
do postele, ale ešte ani nezatvorí o i a už opä  
po uje klepanie. Znova vstane, ide k dverám, 
otvorí ich a vonku stojí opitý Jano a opiera sa         
o veraje.
- Ty blbec! Pre o si sa mi neozval, ke  som sa 
pýtala? Ako som mala vedie , že si to ty?
Jano sa zapotáca a hovorí:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 94
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zameta-   

ním odstrá- 
ni  z po-   

vrchu

bdejúca,  
ostražitá

dievka     
(kniž.)

blano-     
krídly      
hmyz

trestaj   
bitkou

1. as     
tajni ky

pohonná   
zmes pre   
výbušné   
motory

slovesná   
predpona

2. as     
tajni ky

analogicky 
mužské    
meno

základná   
íslovka

asto      
búri

skr. roz-   
po tovej or-
ganizácie  
láka, vábi

Pomôcky: 
omorika,   

bonz, etol,  
tyl, hrink   

zaznievala 
klokotanie

spletal     
patriaca    

tebe

padá
seká, rúbe  

k uka,     
po esky

mäkký     
nerast

úskok

druh bie-   
lej repy    
avarský    

tábor

zna ka    
pre ounce  

troy

ohlodával  
priekor,    
protive

E V     
Krupiny

berie      
k sebe     
urobil      

sladkým

balkánsky  
smrek

bu  živý   
železná    

ruda

tisový     
porast

skratka    
metionínu  

budhis-    
tický mních

Pomôcky: 
martit,     

alait, bak,  
kvaka     

Elemír     
(dom.)     
zárez      

na rováši

as       
paluby     
vzorka     

na látke

nalieval

ve

morský    
živo ích   
skr. štátu   
Kentucky

poradie

kynoží     
(expr.)     
rímske     

íslo 6     

najstarší   
typ vyso-   
kej školy

Vojtech    
(dom.)

jemná     
drobno    

sie ovaná  
tkanina

Jonathan Swift:   Kým nevyhrávam,...

Krížovka č. 95
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okrášli
1. as     
tajni ky    

. 1

E V   
Dunajskej  

Stredy

skratka    
rotmajstra

druh     
glykozidu

prírodná   
živica

Ondrej     
(dom.)

tenisový   
úder

slovník    
jedného    
náre ia    
(lingv.)

súvisiaca   
s lankom

2. as     
tajni ky    

. 1

odstrelilo

skratka  
dobyt ej   
jednotky

almužna   
obletenie

mužské    
meno

dabovanie  
prinášaj

malý      
bubon,    

bubní ek

horské     
jazerá     

aromatická  
zlú enina

Pomôcky: 
írovka,  

idiotikon,   
iridín      

príslušník  
spolku     
tancuj     
(expr.)

egyptský   
boh slnka  
smútok    
(poet.)

dneska
roj ivo     

jazykový   
prejav

pera      
(bás.)

pichám,   
stokýnam  

rozvrh     
innosti

citoslovce  
obdivu

zbavovalo 
buriny     

výletníci

obracaj sa  
s výzvou   

(kniž.)

sedia      
(det.)

ve ký      
africký     

nelietavý   
vták

hydrid     
sodíka     

audítorská  
správa

mäsitá     
huba      

s ve kými  
lupe mi

zn. pre    
pascal     

tajni ka    
. 2

imágo,     
po esky

zutekaj    
vzorec   
nitridu     
zirkónu

Pomôcky: 
Aton, še-   
lak, anol

E V      
Popradu

minulého   
roka      
kypri      

pluhom

nadula,  
nafúkla    

E V     
Prešova

posyp    
paprikou

monto-    
vaním pri-  

pevnia

Vedeli ste, že mozog je (tajni ka . 1) 
v udskom tele? Obsahuje totiž až 60 
percent (tajni ka . 2) .

Krížovka č. 96
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základ,    
výcho-     
disko

MPZ      
Libérie znak rodu 3. as     

tajni ky zatínajú

plebejci    
(hist.)     

vyhýbal sa 

druh    
afrického   

dreva

konštruk-   
cia na la-   

panie zveri 
(po ov.)

zna ka 
kozmetiky

týkajúce   
sa bobra   
podmor-   
ský útes

len       
starého    
národa

obranca   
vo futbale  

lesklá     
tkanina

2. as     
tajni ky

zna ka   
lantánu    
rá al      
(bás.)

vzorec    
fosfidu    
uránu

rob       
filtráciu    
krájalo     
(hovor.)

obru

b abocú   
usilovne   

sa u       
(expr.)

skratka  
akademika

platby     
štátu      

skratka 
metionínu

pla om  
prejavi     

žia

Pomôcky: 
abura,     
tela, rif,    

jola   

optimálny  
stav       

(kniž.)

krmivo     
1. as     
tajni ky

zásobník  
obilia      

kartová    
hra

oberiem   
(expr.)

olupuj     
urob prvý  
krok chô-   

dze

dodato ne  
postav

zna ka    
hektolitra   

rieda 

riedke     
tkanivo    
(text.)

stávala sa  
kyslou     
menší     
ahší ln

Štefan     
(dom.)

ako-tak    
(bás.)     
dolu       

(bás.)

zna ka  
molybdénu

kon í      
oranie     
zn. pre  
kilovolt

tajne      
utiekol nafúknu

zamávala ože? ?
Pomôcky: 

makao,    
Alarod,    
atlas   

Malá Ani ka sa pýta matky:
- Mami, pre o máš niektoré vlasy biele?
- Vieš, Ani ka, to mám od tvojho neposlúchania. 
Zakaždým, ke  nie o zlé vyvedieš, obelie mi 
jeden vlas.
- A mami,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 97



Riešenia krížoviek
1.  NO, LEŽAL SOM!
2.  A HRA JE VŠETKO, ČO ČLOVEK NEMUSÍ
     ROBIŤ.
3.  1. ŽIARIA V TME, 2. KORISŤ, 3. DRAVCA
4.  VEĎ ON JE KOMINÁR!
5.  TÍ, KTORÍ NEJDÚ VPRED, NECH USTÚPIA 
     Z CESTY.
6.  1. MAYOVIA, 2. ŠKÚLENIE, 3. SVOJE DETI
     ŠKÚLIŤ
7.  ANI NIE, ALE UŽ SOM TRIKRÁT ROZVEDENÝ.
8.  PEŇAZÍ JE PROBLÉM, AKÉMU NIET PÁRU.
9.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA

10.  VEĎ POČÚVAJ, SUSED NAD NAMI EŠTE
       NADÁVA.
11.  JEDINÝ ŽIVOČÍCH, KTORÝ SA ČERVENÁ.
12.  IBA DUŽINA A SEMENÁ VYPĽÚVAJÚ
13.  A TEN PAROHATÝ ŽALOBNÍČEK TIEŽ!
14.  KAŽDÁ BRZDA SI MYSLÍ, ŽE JE ZÁCHRANNÁ.
15.  KOŽA JE NAJVÄČŠÍ ORGÁN ĽUDSKÉHO TELA
16.  ČO POVIETE, KEĎ SA KLEPNETE PO PRSTE.
17.  LÁSKA K PENIAZOM JE KOREŇ VŠETKÉHO
       ZLA.
18.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
19.  MÔŽETE KĽUDNE ZOSTAŤ DOMA V POSTELI.
20.  SA BOJÍME, ANI TOHO, KTO SA BOJÍ NÁS.
21.  ROZÍDE ALEBO ROZVEDIE V JANUÁRI
22.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
23.  PRÁCE STRÁCA AJ VOĽNÝ ČAS SVOJU
       HODNOTU.
24.  1. ALE V MEXIKU V MESTE CHOLULA, 
       2. KOSTOL
25.  DRAHÝ, VEĎ PRÁVE TO SOM CHCELA POČUŤ.
26.  CHARAKTERY SÚ NEZLOMNÉ, LEBO SÚ
       PRUŽNÉ.
27.  STRACH Z LÚŠTENIA KRÍŽOVIEK
28.  NA ČERSTVOM VZDUCHU ISTO PROSPEJE.
29.  ŽALÚDOK JE ZLÝ POLITICKÝ RADCA.
30.  1. KLEOPATRA, 2. BOLA PÔVODOM GRÉKYŇA
31.  TU SI PEKNE SADNITE A ZAPÁĽTE SI!
32.  NEMÁ NIKDE NEBO, LEN VO SVOJOM
       SVEDOMÍ.
33.  1. NEZÁVISLE OD SEBA, 2. NARAZ DO DVOCH
       STRÁN
34.  NO VIEŠ, JA SOM BOLA TEHOTNÁ A ON NIE.
35.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
36.  1. ÚLOŽNÁ KAPACITA, 2. NEOBMEDZENÁ
37.  PÁR SLOV ZO SPANIA A HNEĎ JE ROZVEDENÝ.
38.  NIE MÚRY, ALE ĽUDIA TVORIA OBEC.
39.  ANTIOXIDANTOV A FLAVONOIDOV
40.  KEBY SI SA NEOŽENIL, TAK BY SI SA MOHOL.
41.  DOBRÉHO, PUMPUJE ZO SEBA MRZKOSTI.
42.  EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT ALEBO INFARKT
43.  MOHLI BY SME PREPUSTIŤ ZÁHRADNÍKA.
44.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
45.  1. ZDROJOV ZLATA JE AJ NAŠE TELO, 2. V KRVI
46.  NA SVETE URČITE ÁNO, ALE TU ASI ŤAŽKO.
47.  TOHO, ČO ROBÍ, ALE AJ PODĽA TOHO, 
       ČO CHCE.

48.  1. HORKÉ A DOBRE SI TÚTO CHUŤ, 
       2. TABLETKU
49.  NAŠŤASTIE SME VYHRALI TRI NULA.
50.  ALE DUŠA STRÁCA SVOJE SILY
       NEČINNOSŤOU.
51.  1. ZUBNEJ PASTY, 2. ŠŤAVA Z CITRÓNA
52.  NA SUSEDU VIAGRU NEPOTREBUJEM.
53.  SA STÁVA NAŠA VLASŤ, TÝM MENEJ JU
       MILUJEME.
54.  NA DESAŤ MINÚT DO MRAZNIČKY
55.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
56.  LEŇOSI CHCÚ USTAVIČNE NIEČO VYKONAŤ.
57.  1. CITRÓNOM, 2. STRÚHADLO Z OBOCH
       STRÁN
58.  NEMÔŽEM, EŠTE SOM NEDOPADOL.
59.  STÁLE CHCENIE SKUTKY NEDOKONČÍ.
60.  STAČÍ ICH POTRIEŤ ŠŤAVOU Z CITRÓNA
61.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
62.  KVAPKU ŠŤASTIA, ALEBO PLNÝ SUD
       ROZUMU.
63.  1. SLADKÚ, 2. KYSLÚ, HORKÚ A SLANÚ CHUŤ
64.  MÁME PREDPLATENÉ NA POL ROKA.
65.  PRE PRÁCU SAMOTNÚ JE PROTI PRÍRODE.
66.  1. RYŽA, 2. VÁM SOĽ V SOĽNIČKE STVRDLA
67.  ČO PRÁVE ROBIA NAŠE MANŽELKY.
68.  TEBOU, TEN NEMÁ ZÁUJEM ŤA ŽDRŽIAVAŤ.
69.  CESNAK, KTORÉHO VÔŇU MAČKY
       NEZNÁŠAJÚ
70.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
71.  TO SÚ VÄČŠINOU ICH VLASTNÉ HLÚPE
       VÝČINY.
72.  1. KOKOSOVÝ OLEJ, 2. HERPESOM A KÚTIKOM
73.  NEJAKÝ CHLAPÍK A CHCE TRETIU SPLÁTKU.
74.  KTORÝCH NA TO POVOLALI PROTI ICH VÔLI.
75.  1. ĽAHNE MAČKA, 2. KDE SI ĽAHNE PES
76.  TAKÚ ŽENU UŽ TAK ĽAHKO NENÁJDETE.
77.  OSUD PRIJÍMA, NEŽ TO, AKÝ TEN OSUD JE.
78.  1. NA RIEKE LABE V NEMECKU, 
       2. MAGDEBURG
79.  ZAJTRA BUDE S NAMI BÝVAŤ MOJA MATKA.
80.  ÚČINNEJŠIE ICH MÔŽE POSTIHNÚŤ NÁHODA.
81.  1. PRÁVO, ALE POVINNOSŤ VOLIŤ, 2. POKUTU
82.  A NAČO, VEĎ JA NEMÁM ŽIADNY MAJETOK.
83.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
84.  SA OČI AUTOMATICKY ZATVÁRAJÚ
85.  MANŽELKA SA CHCE KVÔLI TOMU ROZVIESŤ.
86.  STAŤ SA DOBRÝM ČLOVEKOM JE UMENIE.
87.  1. MOZOG JE SCHOPNÝ, 2. MALEJ ŽIAROVKY
88.  SA PRÁVE ROZIŠLA SO SVOJÍM PRIATEĽOM.
89.  ŠPORT BUDUJE, ALE I BÚRA CHARAKTERY.
90.  O JEDEN AŽ DVA CENTIMETRE VYŠŠÍ
91.  CHVÁLAPÁNUBOHU, ŽE UŽ JE V POSTELI.
92.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
93.  1. NA PRAVEJ STRANE ÚST, 2. NA ĽAVEJ
94.  ALE VEĎ SOM TI HLAVOU PRIKYVOVAL.
95.  NARIEKAM, ŽE KARTY SÚ ZLE ZAMIEŠANÉ.
96.  1. NAJTUČNEJŠÍM ORGÁNOM, 2. TUKU
97.  PREČO MÁ BABIČKA BIELU CELÚ HLAVU?
Krížovka zo zadnej strany - JE DOBRÝ ZVYK.

Pridajte sa k nám na: www.facebook.com/krizovkyprefajnsmekrov
a www.scalpermedia.sk a získajte viac.
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Súťaž o fi nančné výhry.
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Plutarchos:  Cnos ...

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.


