
benátsky   

čln

veľa ráz    

poštípu    

(zried.)

rímske     

číslo 52

skratka    

pre ibidem

1. časť    

tajničky

krátka     

čiara

neštiepa-   

né drevo   

časť    
  

(lek.)

Pomôcky: 

infanti,   

Luanda,   

Kefalos    

cudzie     

ženské    

meno

2. časť    

tajničky

trochu     

šibli      
 

skr. pre    

faksimile

španielski  

korunní    

princovia

asýrsky    

boh       

onehdy,  

nedávno

nazlostí    

(expr.)

skratka   

majora    

Laura     

(dom.)

MPZ      

Egypta

sopľoš     

(pejor.)    

slávnostná 

hostina    

zobák  

(zried.)

hl. mesto   

Angoly    

postupne   

vykúp

Pomôcky: 

guliač, 
    

Ea, brost,  

Asa, pars  

pokrčil  

(expr.)

judejský   

kráľ   
    

3. časť    

tajničky

panika     

na burze   

tavením    

uzavrela

ohmatala   

(expr.)

hoblica    

(slang.)

lepením    

zaceľ    
  

syn boha   

Herma

obkukáva

túz       
 

dravý vták

nožnicovi-  

tý útvar    

raka

značka    

nanometra 

kvetný puk 

(bás.)

pera      

(bás.)

natierajú  

farbou     

požívate 

potravu

skratka    

koruny     

českej

mladý     

javor      

Samuel    

(dom.)

zabávalo   

sa

mužské    

meno

solmizač-  

ná slabika

delí sa     

na menšie  

časti

temnota

Príde slečna k lekárovi a ten jej hovorí:

- Slečna, vyzlečte
 sa!

Slečna sa začervená a hovorí:

- Prepáčte, pán doktor,...

(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

1,99 €pre fajnšmekrov

júl-august-september 3/20224. ročník

Súťaž! 98 kvalitných krížoviek

Krížovky
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Lúštite, zabávajte sa a hrajte o finančné výhry!

Bavíme sa, učíme sa...

Od autorov časopisu Krížovky s úsmevom!

vtipy
citáty
zaujímavosti

vychádza 
4 x ročne
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Krížovky na vytlačenie 
Milí fanúšikovia krížoviek, blížia sa Vianoce, a tak sme sa rozhodli, že 
Vám poskytneme nejaké krížovky v elektronickej podobe. Ide o staršie 

vydanie časopisu Krížovky pre fajnšmekrov. Stačí si ich vytlačiť.
Príjemné lúštenie. 
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Krížovky pre fajnšmekrov

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  

1. časť
tajničky

ženské  
meno

kosí  
obilniny

biela  
dobelasa

základná  
forma ka-    
rakulských  

jahniat

časť 
pušky  
súboj

skratka  
pneumo-    

toraxu

ovos,  
po an-     
glicky

vystieralo 
(kniž.)

Dannerov  
stroj  
cieli

zosmut-    
nela

maľuje
značka  

kozmetiky  
pritisni

utreli
strážne 
zvieratá  
atestát

Pomôcky:  
kretik,  

PNO, oat,  
praslen  

jedlo, 
potrava

značka  
erbia  

2. časť
tajničky

Karol  
(dom.)  
mrzel  
(expr.)

3. časť
tajničky

tekutý  
leštiaci  

prostrie-    
dok

Tibor  
(dom.)  
rapina  
(zried.)

mužské  
meno

amfimaker 
(lit.)  

skratka 
plukovníka

značka      
pre kilo-    

volt

spôsob  
vyrastania  

listov  
zn. zinku

leptaním 
porušilo

zamrnkala zvolanie  
na vola !

Škótske futbalové mužstvo zvíťazilo v prestížnom 
zápase s odvekým rivalom. Tréner po skončení 
nadšene hovorí hráčom:
- Chlapci, dnes ste hrali fantasticky, zaslúžite si
malé osvieženie.
Otočí sa na svojho asistenta a hovorí mu:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovky pre fajnšmekrov

tiež 1. časť    
tajničky

kto vyzná-          
va aske-          
tizmus

značka 
giganew-      

tona
pracuj

staršia     
značka     
žiletiek

náhle,    
rýchlo

slovná hra,      
prešmyč-       

ka

akčný    
rádius     
lietadla

2. časť     
tajničky

letisko    
(zastar.)

veštkyňa

Pomôcky:       
pôtik, ana-      
gram, Aur,            
Avot, rigor             

Juliánsky      
kalendár                   
poopadá-            

val

bohovo,    
bohovsky                    
stuhnutosť   
(v med.)

draním      
odstráň

toliar,                 
po česky                      
karhám   
(zastar.)

druh            
kuvika

Melichar    
(dom.)                   

kedy-tedy

príväzok       
(knih.)

odhad    
výsledku                
mihotanie

dekórum,           
po česky

EČV         
Topoľčian                 

kovový sud  
na naftu

podraďova-     
cia spojka

mužské      
meno               

odroda   
viniča

skratka        
libreta

vodič         
slona                      
básnil,  
rojčil

Pomôcky:            
bakator,       

safrol, ma-       
haut,aligát     

skratka  
tabulátora                        
prestávka

infekčná       
choroba                  
trstina,          

po česky

lano     
menších      
rozmerov

vymedze-          
ná časť          
územia

odborník                
na výrobu        

chleba                 
a pečiva

3. časť       
tajničky            
jogizmus

citoslovce             
vyjadrujú-         

ce bedáka-           
nie

gibon    
bieloruký                           

fluorid       
lítny

odštikol        
(expr.)

značka      
neónu                        
MPZ   

Kostariky

týkajúca           
sa zooló-          

gie

skratka     
súhvezdia     
Povozník

látka                    
v gáfrovom           

oleji

Aristoteles:   Zdravie je...

Krížovka č. 2
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Krížovka č. 3 Krížovka č. 4

vystavoval    
umelému    
žiareniu

zariadenie    
vo valci       

výbušných    
motorov

skratka         
Európske-          
ho spolo-            
čenstva

kame-     
ňolom obtáča

oblieklo    
(kniž.)

1. časť    
tajničky bez slov aké      

(hovor.)

skratka 
Inžinier-         

skych sta-         
vieb

kvapeľ          
zväčšujúci           
sa zhora        

nadol

opuste-        
nosť

keď

druh spo-    
ločenské-       
ho tanca             
poradila

prúd,   
ronenie    
(bás.)

stúpenec  
teizmu                  
pálený         
cukor

ohmatáme  
(hovor.)

značka  
amerícia                         

spiežovce

napravo
zlá vec,        
zlý čin                         
šiatre

papagáj

svatko                               
skratka         

Slov. ligy                  
v Amerike

iba ak

kanál                
švajčiar-      
sky kan-          

tón         
Pomôcky:                          
monkiss,  
stalaktit,  
Uri, yeti     

2. časť      
tajničky                       

EČV   
Topoľčian

skratka               
pre a iné

znášanli-           
vosť

kyprili pô-        
du pluhom

predpokla-         
daný snež-           
ný človek

Lekár dôrazne vyčíta pacientovi:
- Človeče, veď s týmto ste mali prísť                                       
už pred piatimi rokmi.
- Ale ja som u vás bol, pán doktor! - ohradí sa 
pacient.
- Naozaj? A čo som vám vtedy povedal?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

nočný      
dravý vták

značka       
kilopasca-          

lu

tajnička                 
č. 1

oberaním      
nahroma-            

dil

skonanie  
(kniž.)                        
často        
choval

zanechaj    
natrvalo     
nejaké    
miesto

tajnička   
č. 2

čulý              
pohyb,             
zhon

biblické   
mužské     
meno

chyť sa                
(kniž.)                              

vyvážanie

korigovalo

postupne   
umyje

značka     
kozmetiky                 

uznajú         
za dobré

bezpečne  
uloží

obidve                       
stratili       
lístie    

existuješ

plastická        
hmota            
klobúk     
(hovor.)

tlkot      
(bás.)

zapnú                
grafická      
značka       

tónu

obyvateľ            
Ine

vineta,    
nálepka                            
vŕtanie

Pomôcky:             
label, re-               
patriant,      

kalap                  

lovom     
získaj                                 

značka  
zirkónia

skratka  
doktora                          
značka 
irídia

EČV        
Spišskej           
Novej Vsi

značka              
pre ab-           
tesla

rozjatrili             
sa

presídle-        
nec

Vedeli ste, že pohlavné hormóny majú vplyv na náš 
imunitný systém? Mužský pohlavný hormón, testosterón, 
imunitu (tajnička č. 1)  a naopak ženský pohlavný hormón, 
estrogén, imunitu (tajnička č. 2) . Aj preto sú muži 
náchylnejší na vírusové ochorenia a ženy majú zasa 
problém s autoimunitnými ochoreniami typu skleróza, 
reumatoidná artritída alebo lupus.              

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 finančné výhry: 1 x 50 EUR, 1 x 20 EUR, 5 x 10 EUR. 
Alebo zašlite riešenie na email: krizovkyprefajnsmekrov@gmail.com 
a hrajte o finančnú výhru 20 EUR. Riešenia môžete zasielať do 10. 10. 2022. 
Mená výhercov zverejníme na našej webovej stránke www.scalpermedia.sk a následne v časopise 
Krížovky pre fajnšmekrov 1/2023. 
Zaslaním riešenia súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Scalper Media, s.r.o. 
na účely realizácie a vyhodnotenia súťaže.

KUPÓN KPF 3/2022

Viac informácií o časopise Krížovky pre fajnšmekrov nájdete na www.scalpermedia.sk 
alebo www.facebook.com/krizovkyprefajnsmekrov
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Krížovka č. 6Krížovka č. 5

Pomôcky:                 
oleum, la-    
torf, kick,   
oppanol              

druh    
polyizo-        
butylénu

2. časť       
tajničky           

č. 2
hora znížený         

tón e

náhla       
zásadná      
zmena

sušená            
dužina ko-         
kosových           
orechov

odraz    
svetla lákajme ostrovný       

štát

1. časť      
tajničky                  

č. 2

Vladimír     
(dom.)

piesčina

strážne      
zviera

prepásal                       
týkajúci                  

sa sokola

nech,            
po česky

šetria  
(expr.)                

istá      
(hovor.)

potom

mužské            
meno                             
plošné      
miery

opatrne    
preskúma      
(hovor.)

ľubovoľná   
(mat.)                

zúrivosť   
(kniž.)

stupeň    
paleogénu      

(geol.)

odieraj                          
vyhynutý     
obrovský     
cicavec

Pomôcky:         
kopra, no-    
mag, furor,           

nasion                      

nesotí      
dovnútra

dymivá   
kyselina          
sírová  
snoval                      

letecké     
krídlo                 

tajomné       
miesto        

súčasní

rozum                
(kniž.)                 

koreň no-         
sa (anat.)

túzy druh liatiny       
druh tanca

Matej       
(dom.)

skratka  
vysokého  
napätia

smerujem 
(hovor.)              
poník

spisovanie
1000 kg                             
latinský  
pozdrav

tajnička        
č. 1

rímske          
číslo 1200                  

skratka             
pre a dato

napĺňanie 
nádrže       
vozidla

mastné        
horniny

nedoučený  
človek    
(pejor.)

Vedeli ste, že zvýšená konzumácia 
(tajnička č. 1)  počas tehotenstva                              
má priaznivý vplyv (tajnička č. 2) ?

získali       
niečo        

dávané

plodnica    
vreckatých     

húb

skratka     
registrova-         

nej tony

Irena      
(dom.)

nemecký 
dirigent  
(James)

inbusový       
kľúč

značka         
cínu

skratka             
apendek-             

tómie

Pomôcky:       
Pylades,   
Novosad,         

Last                     

Izidor           
(dom.)

dobre sa              
vyvíjali             
2. časť      
tajničky

cudzo            
(zastar.)

čo bolo         
získané,        

úžitok

značka           
pre apo-           

stilb                      
namrvilo

1. časť      
tajničky

preukázať    
(kniž.)

druh na-            
sýteného          

uhľovodíka

silno,        
pevne                      

neovinúť

Pomôcky:             
daman,  
askóma,     

októn                

sýrsky  
kopytník                     
chvíľu               

sa maznal

vzorec     
sulfidu     

cínatého           
preskok

syn kráľa      
Strofia

okresný      
výbor                   
sulfid    

uránatý

osobné  
zámeno

oficiálne           
sa radí                          

premenná  
hviezda

rímske      
číslo 1001

obec na     
Slovensku                   

spadol 
(expr.)

cvičenie           
pri hudbe

hoci,             
po česky                       
obkrútil

zvestovať

omám        
alkoholom                             

vydáva       
zvuk krá

zanechal

starec   
(kniž.)                     

kamarát  
(kniž.)

Adam     
(dom.)

bezočivec  
(pejor.)                           

otec   
(hovor.)

malý            
hlodavec

Alojzia  
(dom.)

počítam                             
skratka 

obrnenej   
divízie

citoslovce    
vyjadrujú-        
ce zasy-       

čanie

poukážky

nech,           
po česky obnažíš

Slovenské príslovie:
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Krížovka č. 8Krížovka č. 7

              
kyvadlový     
pohyb tela       

vo vise

3. časť       
tajničky

skratka     
krátkych       

vĺn

vzťahujúce       
sa na lieňa

uvoľnia,                
čo je pri-           
viazané

ale, avšak
vzorec     
jodidu     

irídneho

bojové     
vozidlo

Pomôcky:         
Ajas, my-   
lonit, ara-     
bit, zoizit                    

1. časť        
tajničky

zvonku,       
navonok

jemno-         
zrnná          

hornina

značka      
neónu

ženské          
meno

bývalý 
partner                       
úradný 
preukaz

zlosť

vstup 
(ekon.)                       
suchá          

časť obilia
Pomôcky:             
Amati, in-       
put, Aton,                  

anis                 

epocha    
triasu                    

odroda 
epidotu

kasá,  
vyhŕňa                 

lámaním     
poškodí

liatím      
zmiešalo

skratka       
skratky                      

päťmocný     
alkohol

dlhým       
ležaním         
otlačila

značka     
radónu                   

egyptský    
boh slnka

cit. napo-          
dobňujú-            
ce zvuk          
somára

veľmi            
trápite                         

postavte              
do radu

skratka      
západo-            

severozá-         
padu

taliansky           
husliar        

neskonzu-      
mujem

parazól    
(hovor.)

ikonický         
znak          
(odb.)

infekčné   
ochorenie                   

aké     
(hovor.)

príslušník     
tureckého    

národa

inde                               
syn kráľa         
Telamóna

kovová            
látka

divoch    
(pejor.)              

skr. súhv. 
Eridanus

zn. pre  
milibarn                    

dolu   
(bás.)

2. časť     
tajničky

tvrdá            
stupnica                   
značka           
kilotony

kyprite pô-       
du pluhom

ako     
(expr.)

ovládam podstielal

Jean-Pierre Claris de Florian:  Čo svet svetom stojí, nikdy nijaká žena...Tajnička druh      
motýľa

skratka         
pre otrav-          
né látky

vlastenec    
(kniž.) obsial

spolková            
krajina              

v Nemec-     
ku

otec     
nymfy         
Aigíny                  

záhlavie
Pomôcky:         
ážio, Aso-     
pos, anon,          

patriot                        

privonia-           
vam

milenci    
(hovor.)

tvorila sa     
(bás.)                
vyrytý      
žliabok

fiktívny     
strunový    
hudobný   
nástroj

ihličnatý   
strom                       
želať

umylo
gumipuška          

žiarou     
zasiahni

rečou             
naviedlo             
na niečo

Kristína     
(dom.)

prirážka         
k cene                
pobav

naplnilo     
zeleňou

malý lub,         
lubok

značka             
pre ab-          
tesla

pomýlil                    
vrhnúť

erdžať    
(expr.)

Zimná uni-     
verziáda     
obyvateľ    
Novák

Pomôcky:                
nino, vary-  
to, bovden,        

sao, kin                 

lanovod

rozprávko-        
vá bytosť                    

oválna  
krivka

skr. štátu  
Nebraska                             

často    
motá

biedni,     
chudobní      

ľudia          
(expr.)

drobné     
motýle                              

teplý mor-       
ský prúd

vyvretá    
hlbinná     
hornina

spletaním    
zhotovovať

striebro-      
biely kov                  
oxid pro-        
taktínatý

čínsky    
hudobný     
nástroj

skratka     
dopravné-     
ho podniku

malý             
panák                     

skr. koru-     
ny českej

stupňovali     
(publ.)

načože? ? tropický        
plod

Stretnú sa dvaja spisovatelia a jeden 
hovorí:
- Čítal som váš posledný román. 
Zaujímavý. Kto vám ho napísal?
- Tak to som potešený, že sa vám páčil.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
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Krížovka č. 9 Krížovka č. 10

Pomôcky:                
bebop,        

PsA, alit,          
slink             

hrabaním      
dookola     
pozhŕňaj

1. časť    
tajničky

značka           
pre decibel pokolenie

vypijú     
nadmerné     
množstvo      
alkoholu

Ondrej             
(dom.)

džezový    
štýl

harma-         
tanec             

(hovor.)

opice  
(zried.)

značka         
tália

druh a rad-        
ca Moha-           

meda

pomalé   
klesanie     
horúčky        

(lek.)

skratka     
hemoglo-      

bínu

pomotal                    
Jozef  
(dom.)

veľké     
množstvo     
lietavého     
hmyzu

2. časť     
tajničky                   
začína     

pozorovať

alumíniové     
fólie 

značka           
ampér-        
závitu                            

doložilo

bíjava sa

skr. súhv.           
Južná ryba           
Klementí-         
na (dom.)

Pomôcky:                     
Epona,     

barches,          
Anas       

opera                
G. Verdiho                                
ocukrovala

značka         
kryptónu                  

sníva        
(kniž.)

3. časť    
tajničky knísal sa

obloky
čínska     
ovca                     
hnitie            

vzorec                
oxidu vá-         
penatého

stával sa        
hnedým                             
vtiahol            

do seba

teraz

pozorne      
vnímajúca                  

keltská      
bohyňa

niekde

druh              
horniny          
krajec       
(expr.)                               

zlomysel-        
ne napá-           

dalo          
(expr.)

osobné      
zámeno                    
plošné     
miery

súvisiaca              
s idolom

EČV Ilavy                    
skr. chrá-           
neného            

náleziska

iba
židovské    
sviatočné      

pečivo

Anna       
(dom.)

Alena     
(dom.)

Dve dôchodkyne sedia na lavičke v parku, bavia 
sa o chorobách a jedna z nich hovorí:
- Zuzka, ale veď tá moja skleróza nie je až taká 
hrozná choroba.
- Ako to, že nie? Veď si skoro nič nepamätáš.
- Áno, ale nič ma...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

mučiť,      
trýzniť

Emanuel      
(dom.)

tajnička               
č. 3 symetrála

ľudský or-            
ganizmus              
dolapia

polovodi-            
čový elek-             
trický od-             

porník

tajnička      
č. 2

Pomôcky:          
lar, ombro-   
metre, sty-      
rax, koma

odstúpenie             
od objed-          

návky

trávenina 
(fyziol.)            
rodia      

teliatka

EČV           
Pezinka

okrasná    
drevina

dusivá     
horúčava,     

sparno

skratka           
pre otrav-            
né látky

infekčná     
choroba               

existujete

soľou          
zakonzer-                

vovať

EČV   
Stropkova                      
chránená 
imunitou

Istrijský     
polostrov

Kristína       
(dom.)                
krídlo    
(bás.)

červe-          
nohnedé              
farbivo

obyvateľ     
Kambodže         

hydrid         
tália

značka      
technécia

strúhaním        
odstráni                
súbor,    

ansámbel

oká,                         
po česky

Alexander              
(dom.)               

hl. mesto           
Turecka   

stratil        
rodičov

začiatky       
dní

tamto   
(hovor.)                     

nasávalo

Pomôcky:         
chýmus,          
pozistor,             

Kmér                      

spopod

sulfid        
cínatý       
kmotor 
(hovor.)

štát                     
v jv. Ázii                    
odlamujú

vyskako-           
valo

rímske           
číslo 6                    
zn. pre                
long ton  

tajnička       
č. 1

gibon   
bieloruký                 
európsky   

pohár   

dážďo-             
mery

darovala upäl

Určite ste si všimli, že v nákupných centrách hrá hudba.                   
No vedeli ste, že hudba okrem toho, že má spríjemniť 
nakupovanie, je aj skvelým marketingovým                                               
a psychologickým nástrojom? Doslova je to zbraň v rukách 
obchodníkov. Vedci totiž zistili, že (tajnička č. 1)  hudba núti 
ľudí viac nakupovať a (tajnička č. 2)  hudba podnecuje 
nákup (tajnička č. 3) .              

Súťažná krížovka
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prihovorí                 
sa nieko-              
mu otáz-              

kou

tajnička                      
č. 2

štýl                   
hudby

citoslovce            
klapnutia

bolestný        
vzdych         
(bás.)

postavil sa

veľké  
množstvo    
lietavého    
hmyzu

tesaním 
opracoval

zlostím                  
(expr.)

hrana   
(hovor.)

omietol      
(hovor.)

pukali   
(expr.)

lekársky     
prístroj

slovesná     
predpona

2. časť              
tajničky             

č. 1                     
darca    

obmena     
(odb.)

predsa                     
primitívny      
drevený     

pluh       

syn kráľa         
Tróa

sitko,        
po česky                 
balkánsky           

palác
Pomôcky:             
Ílos, taran,            
konak, sa-           
ban, rap

inam, inde             
tkaním       
zhotovil

skr. obrne-           
ného trans-                  

portéra              
aukcionár

zobnutím         
uchytil

základná    
číslovka                       

čiastočne 
vyschne

staroveká    
zbraň na     
búranie     
pevností

vypieral                
vzorec  

kyseliny     
jódnej

skratka       
koruny        
českej

prihrali                         
hypnotický 

stav

mravec,             
po an-             
glicky

kiežby                              
automobil              

rozprávko-         
vá bytosť

vyvaľovať             
oči             

(expr.)

starý   
strunový    
hudobný     
nástroj

semeno     
na siatie                           
kolektív

Pomôcky:       
kant, ant,           

donor                       

značka       
zirkónia

priestor      
mimo         
ihriska                 

zn. iónia

chtivosť,         
po česky              
rímske           

číslo 1001

stali sa             
intímnej-            

šími

1. časť      
tajničky             

č. 1

Možno ste už počuli o tom, že krokodíly prehĺtajú kamene. 
Ale viete prečo? Krokodíly sú známe tým, že požierajú 
korisť vcelku alebo po veľkých kusoch. A práve kamene 
pomáhajú v žalúdku (tajnička č. 1) . Okrem toho majú 
kamene aj (tajnička č. 2)  účinok pri plávaní vo vode.                        
Len pre zaujímavosť, množstvo kameňov v žalúdku 
krokodíla môže dosiahnuť až 5 kilogramov.

Krížovka č. 12Krížovka č. 11

ponáram        
(kniž.)

ironickí     
ľudia podkutá horské         

jazerá

skratka           
pre letec-           
ké opra-            
vovne

3. časť      
tajničky

znelka     
(lit.)

Pomôcky:                      
kvarcit,         
bajazzo,            

Aleš   

1. časť     
tajničky

značka   
žiaroviek

mužské         
meno                       

skr. veľmi    
krát. vĺn

neorokoko

súvisiaca         
s iskrou

osobné     
zámeno                             
obriadi 
(hovor.)

ženské       
meno

žrď                        
na voze                     
Arnold      
(dom.)

osobné          
zámeno

veža        
mešity             
liatím  

zhotovená

Emanuel   
(dom.)

cárovia                  
naber    

tekutinu

4. časť     
tajničky

okresné            
mesto              

v Trenčian-          
skom kraji

Pomôcky:                       
Osram,       
sumach,                

erika  

2. časť      
tajničky

časové        
jednotky                          

kto           
investuje

údermi    
naraz                           

emailuje

Otília  
(dom.)

vzor, typ                         
značka               

kilo-       
coulombu

Anna         
(dom.)

Izolda       
(dom.)                     
ženské       
meno

kremenec      
(miner.)

značka             
pre nano-            

volt                          
vymazával

nedospelí       
ľudia

vlastná     
lame                             

Sabína        
(dom.)

blanokrídly     
hmyz

druh      
triesloviny        
postranná       
časť tela

skratka            
Org. ame-             

rických   
štátov

značka            
bulhar-               
ských          

cigariet

šašo, 
harlekýn                      
základné  
imanie

robila        
dôkladný             

rozbor      
niečoho

rastlina    
podobná     

vresu

český       
maliar               

a ilustrátor       
(Mikoláš)

Arménske príslovie:   S peniazmi...
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Krížovka č. 14Krížovka č. 13

Pomôcky:          
Eos, lavan-          
da, ozalid,       
anta, dens

pooberal 1. časť       
tajničky

skratka          
apendek-             

tómie

programo-         
vací jazyk

skratka      
akademika

kto sa    
zaoberá      
lovom

citlivý    
pozitívny      

papier

poopadá-              
valo

prijímal            
v podobe               
vnemov

2. časť       
tajničky

ruský    
súhlas

zariadenie          
na odvá-           
dzanie             
blesku

staro-          
egyptský           
boh slnka

druh    
tkaniny                 

znova zor

skratka              
adenozín-           
trifosfátu

rozdeľu-             
jem                           

mužské     
meno

malo pre-           
javy zaľú-               
beného           
(pren.)

bývalé     
talianske      
platidlo

škorica    
(hovor.)                          
stával sa     

sivým
Pomôcky:              
tektit, AE,    
alonž, ci-    
met, DSL

zub               
(v med.)                          

malé           
kvieťa

Daniel       
(dom.)                      
mrzák   

(hovor.)

robil  
krotkým

lesklý    
náter                        
jemne   
klepol

upozorňo-           
vať na ne-      
bezpečen-             

stvo

osobné     
zámeno                 

hustením  
naplň

skratka      
interhotela

nezvučal                          
manželova      

matka

grécka    
bohyňa     
ranných      

zôr

vábivo                        
výstupok                  
v stene             
(archit.)

cudzokraj-             
né úžitko-            
vé zviera

nárožia                                
buďte živí rod

prívesok             
na zmen-             

ke

struk,           
po česky                 
etruský  

boh neba

meteorit    
sklovitého      
vzhľadu

solmizač-     
ná slabika                       

EČV         
Senca

žena,        
ktorá       

pestuje        
karate

žrde                   
na vozoch horec

Pelé:   Úspech sa...
sieť               

na chyta-       
nie rýb                
(hovor.)

polož           
na miesto,  

odlož

hlasno     
poťahuješ        

z fajky              
(expr.)

ironický     
človek

1. časť      
tajničky odtrhnem

náhle,     
ihneď         
(hud.)

člen star.               
národa           

jednoklon-     
ný nerast

Pomôcky:              
revnia,   
Alarod,        

Anas, Šiva              

zaťažila      
daňami

3. časť      
tajničky

ekologický 
fond                            

spôsob      
urážku

zbav       
ostrosti

umelecký     
druh                            

zväzok   
vodičov

derrickový    
žeriav

staroin-     
dický boh                  

liečivá   
bylina

Vladimír     
(dom.)

mys                     
žiarlia          
(bás.)

nevezmi

cit. pohá-       
ňania koní                        
skladaj do         
záhybov

skratka       
investičné-        
ho fondu

vlečiem 
(expr.)           

posadilo        
sa

žreb

ženské          
meno               

drobná    
slina

zomlel

druh a rad-          
ca Moha-             

meda

obuvnícky     
nôž                  

mailová     
adresa

Pomôcky:                    
epidot,    
subito,       
knajp       

prejaví        
porozu-      
menie

staršia        
zn. deka-            
lúmenu    
zvarenie

zaručene                               
posielal    
(bás.)

zauzľujú         
sa

značka   
amerícia                    
vládca  

bánoviny

2. časť      
tajničky

skr. bas-         
klarinetu                 

od                        
(z lat.)

poskla-         
dáme

hudobná          
skladba             

pre sólový        
spev

leňošil      
(bás.)

Neskoro v noci zvoní u Kováčikovcov 
telefón. Pán Kováčik sa zobudí, 
zdvihne telefón a v slúchadle sa ozve 
hlas:
- Haló, je tam pán Dratvička?
- Nie, tu je Kováčik.
- Tak prepáčte, - ospravedlňuje sa hlas 
v telefóne.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
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udreli  
(zastar.)

1. časť      
tajničky

Izidor          
(dom.)

lepením 
pripevni

kladiem    
krížom

premera-                 
nie

ujec   
(hypok.)

riskantný    
čin

posypem   
soľou

rezaním        
poraní

močovina 
(chem.)

toto,             
po rusky

3. časť         
tajničky

ženské        
meno

skratka    
infarktu    

myokardu

tanečná   
figúra                      

nasolená

preš

trpiteľ    
(kniž.)               
prvok                 
zn. La

vykríkol        
ich

neoživni                       
cesta                
(z lat.)

Pomôcky:             
trapéza,         
Asa, via,            
álen, sel              

splavujú                          
cirkusová      

visutá       
hrazda

od                       
(z lat.)                       

vyrovnáva     
účet

nezhoda, 
nesúlad    
(kniž.)

horský su-    
ťový prúd                   

stiekol     
(kniž.)

penzia,   
dôchodok                
(zastar.)

zlá žena             
(pejor.)             
rýchly           

útek (bás.)

citoslovce         
dovtípenia           

sa

skr. bas-   
klarinetu                         
Emanuel   
(dom.)

spodný    
stupeň     
strednej     

jury

mláďa            
myši

skratka            
pre plurál

neuložím          
ako úlohu                
judejský    

kráľ

písmeno   
gréckej   
abecedy

2. časť        
tajničky                  

jodid      
draselný

skáčeš         
z výšky

meno            
Delona

Lenka                  
(dom.)

Dvaja dedkovia sa bavia o bolestiach 
zubov a jeden hovorí:
- Ani si nevieš predstaviť, ako ma raz 
bolel zub. To sa nedalo vydržať!
- Mne o tom nemusíš hovoriť. Ja viem 
presne, čo je to za bolesť. Pamätám 
sa, keď sa mi tlačili von.
- Ale to si predsa nemôžeš pamätať! 
Veď to bolo dávno, a bol si ešte malý.
- Mýliš sa!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

ženské             
meno

umelý           
násyp

hadec,           
serpentit            
(geol.)

vykrádač      
pokladníc               
(hovor.)

tajnička      
č. 3

skratka      
okresného      

úradu

citoslovce         
zvuku       
kvočky     

očistenie
Pomôcky:                  
unau, ofit,             
anis, alán,     
opozitum

antony-            
mum

tajnička         
č. 2

otrhajú  
(expr.)                       
epocha  
triasu

okúňali            
sa, ostý-         
chali sa          
(hovor.)

jednota         
(z lat.)

chlieb,       
po latin-            

sky

habkajú      
Taliani 
(hist.)

zbav       
nečistoty

ronenie   
(bás.)                  

literárny    
druh

skúmaním         
na niečo           
prídete

značka  
niklu                        

počítačo-         
vý kláves

dvojhláska

trojslabič-         
ná stopa                
obdoba, 
analógia

znášaj     
utrpenie

Alina    
(dom.)                     

zababušiť            
(expr.)

leňoch    
dvojprstý          

(zool.)

úder          
(kniž.)             

sarmatský 
jazdec

samica      
moriaka

skr. apen-       
dektómie                 
vojenský  

odvod

schytával      
(expr.) umyla

Pomôcky:          
anapest,           
AE, iktus,         

panis          

vyvaľoval         
oči                     

(expr.)                

slávnostná               
sieň               

citoslovce               
smiechu

oxid             
ródnatý                       
mužské           
meno

ohlce sa,             
obje sa           
(expr.)

značka       
amerícia               

Spoj. štáty         
americké

tajnička       
č. 1

nástroj             
s hrotom               
a uškom

saním         
načerpal

nalievať

citoslovce          
vyjadrujú            
ce vese-            

losť

Dnes sú biele zuby v móde. No vedeli 
ste, že boli časy, keď boli v kurze 
(tajnička č. 1) ? Farbenie zubov 
(tajnička č. 2)  bolo populárne 
predovšetkým (tajnička č. 3)                                       
a pretrvávalo stáročia hlavne medzi 
bohatými spoločenskými vrstvami.              

Krížovka č. 16Krížovka č. 15
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vopchalo 2. časť      
tajničky

hluchav-      
kovitá       
bylina

úžitková,   
po česky

Edita    
(dom.) EČV Ilavy plazivo sa            

presúvaj

prebudil

pražilo učením   
vštepia

3. časť      
tajničky

ostro     
páchne              
(expr.)

spevnený    
morénový      
materiál

značkuj                       
napoly, 

čiastočne

druh   
zliatiny

fosfid       
arzénu              

gél,              
po česky

robí črty

druh   
hlodavca                    
listnaté       
stromy

Kristína 
(dom.)

usmažme                        
podpera

rímske     
číslo 51

posypú    
soľou    
povel   
psovi

zakaľ

ohúril, 
omámil          
(hovor.)

skratka        
adenozín-           
trifosfátu               
priebojník

Pomôcky:                  
tilit, aguti,          
srež, balo-     
ta, reotan    

spadnú            
dnu

kopaním 
obrob                      

4. časť     
tajničky

značka  
iónia                      

vychová

modely

štýl hudby                    
zľadovate-        

ný sneh               
(zried.)

rozpletá     
pletenie

Sidónia   
(dom.)                  

vojenský    
útvar

osem, po       
nemecky

nachýľ, 
nakloň                             
pestrý    

papagáj

skratka      
dlhých       

vĺn

1. časť     
tajničky                     

MPZ        
Poľska

skratka         
pre audio-        
vizuálny

značka 
lantánu

vystieral

poroba
ostrov vo        
Veľkých            
Sundách

Vedeli ste, že zjedením 
surovej cibule sa dá zastaviť 
(tajnička) ? Je to vďaka 
tomu, že cibuľa obsahuje 
tiosulfinát, ktorý rozširuje 
bronchiálne cesty. Účinok                           
sa dostaví do pár minút.

              jednotka 
zn. aΩ

2. časť       
tajničky

1. časť    
tajničky

vydarený   
biliardový    

úder             
(slang.)

tiež plukovník 
(zastar.)

Pomôcky:           
benzoe,     

PAL, beo,       
kolonel        

existovala Eduard   
(dom.)

skratka      
štátu New      

Jersey

EČV 
Rimavskej 

Soboty                  
pochlpil

orientálny    
čierny vták     

(zastar.)

druh        
jemnej             
živice

skratka           
odboru

odchod       
vlaku                   

rímske 
číslo 502

stávalo sa         
hnedým

urobí    
udanie                            

spôsobo-       
val bolesť

trápia, 
sužujú

rýchly        
útek (bás.)     

mužské           
meno

Pomôcky:                  
sedák,  
esprit,    
saint 

vzorec     
silicidu 
uránu            

prvenstvo

polia                           
bábky,     
figuríny

okuť

skratka   
rotného

rozpoľo-         
valo                 

modravo

znížený                
tón e

truľo     
(hovor.)                         
trochu si          

upije
stupeň        
veľkosti      

tlačového      
písma

značka    
molybdénu                      

mučeník   
(kniž.)

mrzuto,    
nepríjemne     

(expr.)

megaelek-        
trónvolt              
svätý       

(z franc.)

rozrýp

čiastočka    
uhlíka                     

prozaický  
útvar

pieskový  
útvar,    
presyp

čarovať                            
značka             

autosvie-        
čok

skratka              
pre a iné

ducha-           
plnosť             

predložka              
s 2. pád.

EČV Mi-           
chaloviec dvojhláska

3. časť        
tajničky

narcizmus  
(kniž.)

George Bernard Shaw:   Láska je veľká nadsádzka...

Krížovka č. 18Krížovka č. 17

Súťažná krížovka
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              2. časť        
tajničky

zložka, 
súčasť

blanokrídly     
hmyz

menšie    
kladivo       

s dvoma      
plôškami

3. časť        
tajničky

značka   
pre miligal

akým     
spôsobom

vzorec    
fosfidu 

mangánu

mravný     
základ      
(kniž.)

Pomôcky:                          
anol, mla-   
tok, stoa,         

tibet

rímske      
číslo 3000           
schránka           
na žreby              

vykášajme
ruské   

mužské            
meno

milenec    
(hovor.)

čiastočka 
uhlíka                 
krpatie 
(zried.)

skratka     
receptu

vyparatil  
(expr.)              
trochu     
štuchol

citoslovce    
pobádania     
do skoku

zlostník 
(expr.)                   
povaha

saním   
odčerpal

aroma-         
tická zlú-          
čenina

nik                      
výklenok              
v stene             
(archit.)

jedlo

značka    
pre yard                  

zhon  
(expr.)

pohyb

skr. pre    
mistress                 

prestanem   
orať

rab

parlament      
v Rusku                  
stáva sa       
slepým

Pomôcky:                
enol, lo-       
ro, nika,                  
letora  

spočiatku

staršie      
muž.meno                         

jemná      
tkanina

staro-           
grécka          
stĺpová             

sieň

cudzí účet                     
elektro-             
nická               
pošta

organická     
zlúčenina

požíval    
tekutiny

meracie 
prístroje                             

nie,               
po rusky

značka    
rubídia

abstinent       
(expr.)                 
značka   
ruténia

1. časť          
tajničky

skratka    
štátu    

Missouri

zatajím  
(expr.) EČV Ilavy

Leonardo da Vinci:   Chváľ priateľa...prudko     
mykať

šošovka     
(v med.)

zababu-            
šila sa     
(expr.)

posypali     
soľou

3. časť
tajničky

Adam     
(dom.)

malá     
tlupa

najvyšší      
výkon   

v športe

špinavec       
(pejor.)       

pestovaná 
záhrada

Pomôcky:       
oman,  

pastoso,    
Bek       

starosť,      
po česky

1. časť
tajničky

jemne  
(hud.)       

značka   
irídia

zopäť     
(zried.)

nitrid    
hliníka     

Štefánia  
(dom.)

hmataním       
skúmať      
(expr.)

jednotka    
tlaku

hlien   
(hovor.)       
ženské     
meno

značka     
pre abvolt

cudzokraj-       
ný strom       

jemne 
ohmatal

štýl    
hudby

nebeské     
teleso     

ukradnutá    
(hovor.)

vzdoruje tu máš       
falzifikát

opuste-            
nosť

požívať     
tekutiny       
kočovník       

laba,      
dlaba

ale, avšak       
starší     
český      
herec

priťahuje
zložno-           
kvetá  
bylina

Pomôcky:       
dhan,

katalpa,  
lens

zlý duch     
(expr.)

skr. nitrá-      
tu celulózy       

otec       
(zastar.)     

pichlo     
prijímam    
potravu    
ústami

2. časť
tajničky

lekárnička 
(hovor.)

saláma,    
po česky

arabská     
plachet-          

nica

Žena hovorí manželovi:
- Drahý, tomu slepému žobrákovi som
dala nejaké drobné.
- To je v poriadku, veď hendikepo-           
vaným musíme pomáhať.
- Áno, ale ty vždy hovoríš, že tí slepí to
iba predstierajú, aby vzbudili súcit.
- Áno, ale tento bol naozaj slepý.
- A ako to vieš?
- Keď si mu hodila do klobúka drobné,
tak ti...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 20Krížovka č. 19
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zverina 1. časť        
tajničky

stal sa     
pustým      
(bás.)

ostarol obyvateľ    
Írska

pozváža

mastiaci     
olej

hliníková        
miska          

na jedlo        
(hovor.)

šikmo,   
bokom

rastom sa        
zväčšujú

mužské        
meno

takým     
spôsobom                    

2. časť      
tajničky

sobotňaj-        
šia

ohovoria     
(zastar.)

Pomôcky:             
vapor, Ika-       
ros, ivrit,   
otka, tilit                  

udreli ťaž-           
kým pred-             

metom              
(expr.)

3. časť        
tajničky

nežne   
(hud.)

slovesná   
predpona                         

omotal

lososovou     
farbou

EČV 
Trenčína

hral loptu         
lobom                    

ošúchal, 
otrhal

Izidor          
(dom.)

máčala                          
nástroj             

pri pluhu

na vlast-          
ných no-           

hách

úlomkovitá    
hornina            

semitský        
jazyk

latinčina            
(hovor.)                  

snemovňa

značka     
lawrencia             
anglický   
šľachtic

skrkve,  
dokrčí

rímske         
číslo 52                

druh 
obilniny

vystav      
účinkom       

pary

MPZ    
Rumunska                  

aký   
(hovor.)

osobné   
zámeno

značka    
selénu

Etela        
(dom.)

syn           
Daidala

kríženec             
kobyly               
a osla

4. časť      
tajničky

Muž na služobnej ceste príde večer do hotela                            
a žiada si jednoposteľovú izbu. Kým recepčný 
vybavuje požiadavku, muž sa obzerá po hale. 
Ako tak pozerá, ihneď mu do oka padne 
nádherná slečna, ktorá tam sedí v kresle.                                                                           
Podíde k nej a po krátkom rozhovore sa vráti                            
na recepciu a hovorí recepčnému:
- Je to náhoda, ale stretol som sa tu                                           
s manželkou, a preto potrebujem dvojposteľovú 
izbu.
Ráno ide vyrovnať účet, ale keď zistí, že má 
zaplatiť 1500 eur, ostane ohromený a vykríkne:
- Čo? To čo je za nezmysel? Veď som tu bol iba 
jednu noc!
- To áno, ale...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

nižší 
trávnatý    
porast

kyprí pô-       
du pluhom

meno   
Gibsona obviazala tajnička       

č. 1

emailové    
náterové     

farby

pomotá,     
zauzlí                         

zavinúť

Pomôcky:            
volum,       
bitang,        
Lomé              

zostrihanie tajnička      
č. 3

zakričím 
(expr.)                 
nočný      
motýľ

ovlažili sa

stane sa             
sivým

druh    
kukučky                           
vriaca    

(hovor.)

zbavovať     
vlhkosti

zobral                    
maškrtne 

(kniž.)

dopravná   
linka

mračná                           
prislúcha

veľké 
množstvo 
lietavého    
hmyzu

zbavoval   
buriny                        
čistý   

(obch.)

tajnička        
č. 2

pletením 
okrútim

rímske             
číslo 4

v menšej     
intenzite          
neobtrel

čestná,  
statočná    
(kniž.)

skr. pre                
a podobne                

beťár               
(expr.)

Pomôcky:                 
lutét,          

lar, ani,         
honetná         

jednotky     
dĺžky                        
objem 
(odb.)

skratka              
basklari-              

netu                      
prežúva         

sotí           
dovnútra

buďte živí                         
hlavné       
mesto                  
Toga

cudzie   
mužské         
meno

stupeň   
paleogénu                      
peňažná  
poukážka

gibon     
bieloruký

ruskí          
šľachtici                    

od                       
(z lat.)

vedomie    
príslušnos-       
ti k istému 

celku

drobené,      
mrvené

jedna hra              
v tenise

(tajnička č. 1)  je nepochybne veľmi 
zdravý. V čase choroby dokáže ničiť 
škodlivé (tajnička č. 2)  v tele, 
podporuje potenie a tiež uľahčuje 
vykašliavanie. Ak však chceme,                           
aby nám zdravotne pomohol, treba                                
ho konzumovať (tajnička č. 3) .              

Krížovka č. 22Krížovka č. 21

Súťažná krížovka
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infekčná        
choroba

osobné    
zámeno

naširoko                  
a prudko       
roztvoriť        
(hovor.)

stúpenec       
empirizmu

masa sla-            
nej vody

oblasť     
výskytu

pán                        
(z angl.)

bojové      
vozidlo

dokonalý              
predsta-           

viteľ

skratka    
krvného     
obrazu

značka  
hliníka

náuka o             
vlastných       
menách

rozmotal   
niečo   

spradené

Pomôcky:               
Lyn, ono-          
mastika,           
pelota 

muž,             
ktorý sa               
zasnúbil

3. časť     
tajničky               
1. časť       
tajničky

2. časť         
tajničky

súvisiace              
s atlasom

majúca    
mnoho    
rokov

rúbe                             
urobia           

oneme-              
ným

nepožívalo           
tekutiny

morský   
hĺbkomer                        

Elemír     
(dom.)

uniknutie
značka      
neónu                           
pierko

MPZ         
Poľska              
primát

trestať     
bitkou

baskická    
národ. hra                  
škrabaním  

odstráň

znížený         
tón e

geografia                  
tlstne

alkoholik
čože                           
veje         

(kniž.)

Eva          
(dom.)

skr. veľmi         
krátkych                

vĺn             
rozrývali

písmeno C     
(hovor.)

hodvábna    
tkanina                
skratka 
libreta

Pomôcky:                
rayé,          

AE, lot   

predložka               
s 2. pá-               

dom

EČV Nitry          
skratka    
rádiolo-       
kátora

skratka              
súhv. Rys                                 
predložka       
so 7. pád.          

EČV           
Starej               

Ľubovne

skratka         
apendek-            

tómie

pokryli sa             
riasami

4. časť     
tajničky

Vedeli ste, že v minulosti boli (tajnička)  v závislosti                                        
od farby kurtu? Až v roku 1972 Medzinárodná tenisová 
federácia zaviedla žlté loptičky, ktoré sú lepšie viditeľné.

rezaním      
odstráňte sánky sluchové     

orgány
od               

(z lat.)

urobilo      
oneme-         

ným

1. časť          
tajničky

kyslá     
tekutina

Pomôcky:                
bourbon,    
Eskulap,      
avokádo              

vyčerpala          
sa náma-         

hou

2. časť       
tajničky

osudne                  
Timotej   
(dom.)

bojazlivec

zatieni

Ezechiel         
(dom.)             

volala sa       
(kniž.)

na tom         
istom           

mieste

smútok       
(bás.)               

pokarhá

staršia    
značka    
žiletiek

lepkavá            
tekutina         

neúspech    
(hovor.)    

zašle,   
odošle

značka 
lantánu

boh            
lekárstva               

systém se-           
baobrany               

Anastázia   
(dom.)

sotvačo                        
opäť,       
znova

Pomôcky:            
aikido           

urda, all,    
Avot                  

severo-          
americká         
whisky

Izidora        
(dom.)          

omotáva 
pradivom

mesto           
v Čechách            

tropické     
ovocie

bozkala      
(det.)

celý, po              
anglicky            

odral

spi sa dozvie sa                             
ďobla

sladká       
žinčica

zoologická       
záhrada         
zmluva,      
dohoda

nenáročná 
obilnina

Paulína      
(dom.)

Adrián 
(dom.)

kopaním   
podry                      
ples         

(hovor.)

zosilnený 
súhlas

často       
babre                               

EČV Žiaru 
n. Hronom

3. časť             
tajničky

nažralo sa      
(expr.)

Čínske príslovie:   Aj tú najvyššiu...

Krížovka č. 24Krížovka č. 23
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              štýl hudby

mladík,             
ktorý sa               
učí re-              
meslu

dochytíš

citoslovce     
napodob-           

ňujúce       
prasknutie

vozidielko,     
po česky

skratka     
inšpekčnej     
prehliadky

močiarový      
vápenec          
(geol.)

džezový         
sloh

Pomôcky:             
Alétes,        

alm, juvit,        
cool, etui                  

2. časť     
tajničky neoznám

1. časť     
tajničky

vysoké        
napätie                

poschodie              
(hovor.)

na celej                
ploche

duchovný
špagát                   
šanuje  
(hovor.)

tvorca          
umelec-          

kého diela

vyhotovuj         
písomne           

úplne        
(expr.)

Šarlota        
(dom.)                   
drvilo               

na prach

zacítim

hydroxid         
draselný           
súvisiaca             
s amébou

oneskoro-         
vala sa

skr. rádio- 
lokátora                 
puzdro 
(zried.)

skratka       
Európskej       

ligy

zatíchnutá            
(expr.)        
Peter     
(dom.)

korisť

mykénsky     
kráľ           

kuriér,         
po česky

Elemír        
(dom.)

natiahni      
na nohy                      

iný názov           
syenitu

chvíľkami

uvádzaj         
ako citát

Nikodém    
(dom.)                        

masy ľudí

český        
básnik             
zotrvaj           

v spánku

značka          
rubídia                  

chuchva-             
lec

3. časť      
tajničky

citoslovce        
volania              

na kačice              
zn. irídia

stal sa        
nerovným

Imrich     
(dom.)

modroze-         
lený polo-     
drahokam

William Shakespeare:  Vonkajšia krása je o to cennejšia,...duševný      
otras

skratka         
tlaku krvi

malá      
rovina vyriadili 2. časť     

tajničky

uzavretý    
osobný      

automobil

hrubšia 
tkanina               
príbeh

Pomôcky:          
mentén, 
malardit,        
tiara, alni              

1. časť      
tajničky

súvisiace           
s Astúriou

prestaňte      
kopať               

poštová 
poukážka

Jaško   
(dom.)

dedičný        
činiteľ                     
tamten

druh     
literárneho      

útvaru

trojitá     
koruna                          

ružovkastý      
nerast

skratka    
stanice     

technickej     
kontroly

terpenický    
olefín                      

vravím,  
hovorím

citoslovce   
vyjadrujú-     
ce bujnosť

malá rana            
citoslovce      

zvuku      
kravy

3. časť     
tajničky impulzná

ohlušujúco          
znel,               
dunel

druh liatiny             
praobyva-          
teľ Nového            

Zélandu

súkaním      
zhotovím

ind. boh              
podsvetia              
rastom sa           

spájať

značka 
berkélia

spôsob         
urážku                 

zbili        
(expr.)

skr. Zákon-   
níka práce               

údená     
(zastar.)

áno              
(z angl.)

rúbaním     
porania           

časť         
košele

Pomôcky:               
sedan,    
štruks,       
Maor          

4. časť      
tajničky

pričlenil                    
krúl,                   

po česky

okrútenie        
(bás.)

liečivá   
bylina                       
sulfid      

kremnatý

popruh         
(hovor.)

starobylo              
skr. pre        
letecké           

opravovne       

ženské      
meno

skratka         
pre audio-             
vizuálny

clivota,     
nostalgia

citoslovce 
radosti

Farár sa pýta chlapca:
- Chlapče, modlíte sa doma                                   
pred jedlom?
Chlapec sa zamyslí a potom hovorí:
- Áno, modlíme, ale iba keď máme...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 26Krížovka č. 25
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Krížovka č. 27

zbavila       
blán

tajnička     
č. 3

druh      
svetlého      

piva

oká,            
po česky                           
skr. súhv.       
Veľký voz

roztváraš tajnička       
č. 2

údená      
(zastar.)

Pomôcky:       
aak, ale,        

škýz, obo-      
los, UMa,                      

spôsobo-        
valo tika-           

nie

poskytol   
údaje                     
Irena     

(dom.)

kypria pô-     
du pluhom

sfarbenie      
hlasu                  

hypertex-      
tový odkaz

švitorilo,   
trilkovalo          
(expr.)

blysknúť

Valéria        
(dom.)

skratka 
antibiotík                      
zospodu

telesné      
cvičenie           
v joge

zaznieval                        
manilské   
konope

rýľuj
telocvičné      

náradie                        
pokývam

čln               
na Rýne

milodar    
(pren.)                   
začne      
štípať

najvyššia              
karta v ta-         

rokoch

meno    
Delona                          
čiaže

Pomôcky:                  
ásana,    
timbre,          
abaka          

bitka,            
po česky                   

utratil

skr. daňo-       
vého úradu              

ručal      
(expr.)

neveľká vyrývať                           
azda

ženské          
meno

výskumný   
ústav                             
sulfid  

platnatý

skr. pre        
Elektráreň            

Vojany

ukazova-   
cie záme-      

no

postihnutí       
nemotou

balík  
(zastar.)                         
primát

skratka       
štátu Utah

tajnička      
č. 1

značka          
pre light           

year

písmeno      
gréckej     

abecedy

Ružové sfarbenie peria je pre plameniaky typické, no vyliahnuté 
mláďatá majú perie sivé. Ružový odtieň získajú neskôr, vďaka 
(tajnička č. 1) . Konzumujú totiž hlavne (tajnička č. 2) , ktoré sú 
bohaté na (tajnička č. 3) . Tie sa v pečeni rozkladajú na pigment, 
ktorý potom sfarbuje perie a niektoré ďalšie časti tela plameniakov. 
Sýtosť sfarbenia plameniakov preto závisí od potravy, ktorá sa 
nachádza v oblasti, kde žijú.              

pohybujú,   
posunujú      
(zried.)

3. časť      
tajničky

citovosť,         
emocionál-          

nosť
bľačalo citoslovce 

oblízania

syn lesné-       
ho boha             
Fauna

myknutím      
trhla

kto píše      
idyly

pohyb     
kyvadla inak prevaľovali

žirafovitý         
párnoko-       

pytník

bezpečne

spojenie    
štátov

1. časť      
tajničky               
omotala             

Pomôcky:          
MAD, kip,                
ovo, niva,          
aukuba                      

Štefan                  
(dom.)              

bystrina

Valéria  
(dom.)                   
sídlo                   

gr. bohov

penisto
platidlo                    
v Laose                   
ambona

posypala   
soľou

rímske             
číslo 51               
s náma-      

hou tvoriť

citoslovce      
trúbenia

ženské             
meno              

opanoval

farba                 
na vajíčka

dve čísla              
v lotérii                

ozdobný   
krík

Eva       
(dom.)

jojkať   
(expr.)

kýve,           
kníše

2. časť        
tajničky                   
nasáva

Pomôcky:                
Akis, oka-             
pia, ambo,               

Olymp                

mierny       
cval                         

ponor, 
pohrúž

lúka        
(kniž.)                      

prítmie,       
polotma

privábiš

citoslovce  
bujnosti                       

programo- 
vací jazyk

nafúknem

skratka    
športového              

klubu         
vari, azda 

odvod        
(zastar.)

rozrývala obliecť       
(kniž.)

Dospievajúci syn žiada svojho otca                   
o radu:
- Otec, po ktorej strane chodníka                          
má viesť muž ženu?
Otec sa zamyslí a potom skúsene 
hovorí:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 28
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Pomôcky:                   

mahaut,  
aneroid,                
sarmat  

šmatlajú,    
krívajú       
(expr.)

3. časť      
tajničky

skratka     
infarktu   

myokardu

ženský      
hlas

stupeň    
veľkosti     

tlačového   
písma

miešaním          
upraviť,       

vymiešať

strihajú     
(expr.)

mrmlem mať v úcte
staro-            
grécky                 

boh vetrov

1. časť      
tajničky

stupeň    
neogénu      
(geol.)

značka        
pre ab-       
tesla

trojhlavý         
sval          

interné      
lekárstvo 

základná     
číslovka

povaha                          
dobývajte            
zo zeme

hyper-     
textový     
odkaz                 

(inform.)

ružovkasté      
víno                 

ovláda

fakturovať

značka      
nanometra             
kto češe        
priadzu

Pomôcky:                     
šiler,              

Eol, link,        
oron, perl

nepožívať   
tekutiny                         

opotrebo-             
val sa

čiaže                           
neochotne

veľmi sa         
zlostite    
(expr.)         

väčší      
nechtík                       

sú vo vare

prehne

dedina,         
po česky                           
skrútim,        
zviniem

2. časť                        
tajničky talizman

skratka      
dioktyl-         
adipátu

vráža                                     
pásmové  
horstvo

značka            
pre ruther-          

ford

ohluším        
(expr.)                      
epická          
báseň

kovový     
tlakomer       

(odb.)

značka     
zlata                   

zn. mega-             
barye

ťažká prá-           
ca, drina                
(expr.)

rímske            
číslo 1550                  
citoslovce   

ľútosti

stokrát           
viac

vzorec   
sulfidu   

zlatnatého

vodič slo-              
na v Indii

Veľa ľudí kŕmi kačky a iné vodné 
vtáctvo chlebom. No vedeli ste,                              
že je to nesprávne? Chlieb im síce 
chutí, ale nemá (tajnička) . Zbytočne                             
si naplnia žalúdky a neostane                                 
im miesto pre prospešnú potravu 
bohatú na živiny a energiu.

Pomôcky:               
ažúrka,  

Ahasver,         
eleati         

zdvorilo     
zavoláme

2. časť         
tajničky

vrstva    
úžitkového      

nerastu

biješ,        
šľaháš           
(expr.)

osobné         
zámeno

rímske               
číslo 6

dobrí        
ľudia              

(expr.)

1. časť       
tajničky

výzva                 
na ticho

obuvnícke    
lepidlo      
(slang.)

prašti          
staro-          
grécki              
filozofi

otlačené      
miesto

zarosila

skr. ju-         
venilného          
hormónu       
svišťali

predmety            
na ovie-         

vanie

pekný          
(hovor.)                  
šošovka              
(v med.)

citoslovce      
odporu

klamali      
(hovor.)                    
načerpá-            

vala

týraj,          
trýzni

stekaním         
sa dosta-           
ne dolu                
nejako

literárny   
útvar

Kristína       
(dom.)                       
kovová   
látka      

obloží   
murivom

3. časť        
tajničky

Pomôcky:                
čiris,            

sloj, slop,           
lens        

popruh       
(hovor.)                 
Tamara    
(dom.)

variant     
madisonu        
súvisiaca              
s liatím

stával sa      
trpkým

bromid     
jódny                      

židovský      
kňaz 

biblické       
mužské          
meno

rímske          
číslo 1001            

veľká       
nádoba

vlastnili

mužské        
meno                  
osoh,     
úžitok

Anastázia       
(dom.)

vnorí                      
skratka      

súhvezdia               
Lýra

značka      
radónu

kupuj               
na dražbe       
skr. daňo-       

vého úradu

dakedy,       
voľakedy

žrde             
na vozoch

mriežková      
výšivka

cestuj       
lietadlom

České príslovie:

Krížovka č. 30Krížovka č. 29
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gargari-          
zoval

1. časť     
tajničky

oblieklo    
(kniž.)

Pomôcky:                     
kiang,          

lobus, Ea,           
ALGOL      

matema-           
tická úloha           
na riešenie

ranná       
vlaha

otec        
(zastar.)

skr. pre        
Norton        
Utility

3. časť     
tajničky

ozdôbka       
(expr.)

cit. napo-    
dobňujúce             
zvuk kvoč-       

ky

vôbec nič

obyvateľ       
Lýdie

veľká žaba            
lesklá     

bavlnená     
látka

zavesí sa

skr. koru-         
ny českej           

druh       
somára

prudká         
bolesť             

v brušnej       
dutine

hrdlo         
(expr.)            

premôže,       
prekoná

severský       
škriatok

medzera  
(tkáč.)                   

Adriána          
(dom.)

typ     
ruského    
lietadla     

(Antonov)

kardanový      
kĺb               

napočudo-               
vanie

drahý kov

iba
mužské       
meno                      

prilieza

Pomôcky:        
troll,       

ziva, silk                   

spolu   
(hovor.)

skratka              
pre a dato            

prestal     
horieť 

programo-      
vací jazyk                

čiaže

pupková

zosilnený                 
súhlas              
lalok                 

(v med.)

britvou    
zbavia      
chlpov

lietanie                     
cudzopas-              
ná huba

dymia,     
čmudia

citoslovce         
smiechu            

koval

týkajúce                
sa ôs

kozub,           
po česky                  

zn. bulhar.     
cigariet

skratka         
Juliánske-       
ho kalen-        

dára

asýrsky        
boh mesta         

Eridu

2. časť     
tajničky

semitský         
boh

stuha         
tkaná       

atlasovou        
väzbou

Logan Pearsall Smith:  Ohovárať mladých ľudí je nevyhnutnou súčasťou duševnej hygieny starých a...jav, úkaz lososovitá      
rýba

mužské       
meno

lebka        
(kniž.)

osobné    
zámeno

zaznievalo

3. časť       
tajničky                    

naklamalo

týkajúca        
sa lobody

1. časť      
tajničky

znič         
ohňom

naopak                     
tyran        

(pejor.)

menší    
listožravý        
chrobák

4. časť       
tajničky

kyprila pô-              
du pluhom

odstrel

Arnold        
(dom.)     
kabát          

z obleku

staršie     
mužské      
meno

odieraj                 
malý lub,              

lubec         

šľahaním      
zasiahol

zn. piko-        
ampéra                  
veľká       

nádoba                 

skratka        
dopravné-        
ho podniku

nazrel                           
súvisiaca               
s inkasom

skratka   
súhvezdia    

Orión

druh        
buriny              
ženské         
meno        

Vendelín 
(dom.)

Otília   
(dom.)                           

Stanislav    
(dom.)

odstráň     
z povrchu            

vlhkosť

vec ozna-           
čená pís-            
menom A              
(hovor.)

onedlho                         
100 m2

Pomôcky:            
loboda,     
liskavka                    

skratka      
trinitroto-             

luénu

tŕnitý      
strom                  
druh          
tanca

hora                      
veľké       

množstvo       
ľudí

2. časť       
tajničky

Norton    
Utility                          

rímske 
číslo 6

Zolov         
román zvýš

spiatočník     
(pejor.) omotaj! !

Pomôcky:                
Nana,         
nerka,       
yam                

Policajt strieda na križovatke kolegu a pýta sa ho:
- Tak čo, ako bolo?
- Dobre, akurát sa ma taký malý školáčik pýtal,                         
či sa Zem točí okolo Slnka alebo Slnko okolo 
Zeme.
- No, tak to je ťažké! A čo si mu povedal?
- Použil som rafinovanú vyhýbavú odpoveď:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 32Krížovka č. 31
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zmes    

indického  
jemného 
korenia

konzervuje     
dymom stemnie privítate 2. časť    

tajničky

druh                      
a radca 

Mohame-              
da

ponárajú        
sa do vody 

Róbert      
(dom.)

Pomôcky:                   
falc, ordo-   
vik, dural,         
ooforitída          

votrelec, 
uchvátiteľ

1. časť       
tajničky

mužské     
meno                     

žliabok  
(hovor.)

zápal     
vaječníka       

(lek.)

vzťahujúci             
sa na kra-          

ba

mravný   
základ             
mäkká        
koža    

povedalo         
uch          

praž                          
druh        

zliatiny

natri    
masťou

skratka    
súhvezdia      

Maliar

zubovina       
(lek.)                 

vzlykať             
(kniž.)

skratka           
pre a dato

často      
šumí                  
Turek    

(zastar.)

neobtrie

značka    
amerícia                

prvohorný     
útvar                  

tlačíš

žrde           
na vozoch                 

začínal    
vidieť

Pomôcky:            
dentín,            
Pic, pik,              

Anas             

tvrdé    
neplnené     

cukrovinky

vlastnil                                     
3. časť        
tajničky

nástroj na       
brúsenie                  
príslušník      

nobility   

používa-         
ním opotre-          

búvať

vynadať                        
časový     
úsek, 

obdobie

ronenie   
(bás.)

skonči      
dojenie                       
elučná         

vlna (fyz.)

čln               
na Rýne

skratka    
okultného     
krvácania

zabav sa                     
značka 
stroncia

možnosť            
(kniž.)

cvrkal guľovitá 
baktéria

Odhaduje sa, že v prírode sa vyskytuje 
viac ako 30 000 druhov orchideí.                   
Rastú na všetkých kontinentoch                              
s výnimkou Antarktídy, no väčšinou                    
ich nájdeme v tropických                                          
a subtropických pralesoch. Vedeli ste, 
že niektoré druhy (tajnička) ?              

zapískal 3. časť      
tajničky

značka          
kiloelek-        
trónvoltu

judejský     
kráľ

vyspe-    
vovalo              
la-la

vyslovoval            
hm

vináreň Taliani            
(zastar.) divoko

vzorec            
jodidu    

indného

1. časť     
tajničky

akrylanová      
priadza

stav          
invalida

skr. pre              
základné           
imanie

zátin (les.)            
betónová     

dlážka    
(hovor.)

skratka   
Detského    
krízového     

centra

ikry      
jesetera                   

časť zem-  
skej kôry

tesaním     
opracovalo

skr. štátu 
New York                    
zobaním 

pozbierajú

lámali

skr. pre     
volúmen                     

ohmatáva    
(hovor.)

Pomôcky:            
Achaz, si-        
ma, akryl,    

lavábel          

mlčanlivo                    
rozpojili    
niečo 

zapnuté

osobné       
zámeno                    

nafúkané

2. časť      
tajničky

rozdeľo-        
vacia

Renáta         
(dom.)

smerom   
dozadu                        
zaisti

značka          
pre ounce       

troy

bodnutím            
usmrtí                        
plátal        

(hovor.)
skratka        

základnej          
organizá-               

cie

druh jem- 
nej látky                

mačkovitá      
šelma

obúcha

konzervuje       
dymom             
natieraj         
vápnom

ozdobil      
tkaním

zn. nano-             
ampéra 
značka     
niklu

obyvateľ         
Levanty

EČV Ilavy podrobuje            
sa liečeniu

Lord Stanford sa pýta lorda Stewensa:
- Priateľ môj, čo ste taký smutný?
- Ale predvčerom mi zomrel strýko a zanechal                    
mi milión libier. Včera mi zomrela teta a tá mi 
zanechala päť miliónov libier.
- Tak čo sa netešíte, veď to je skvelé!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 34Krížovka č. 33
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kovové       
látky

horské    
jazerá EČV Nitry

vedením     
niekam     
dostane

potopilo              
sa

3. časť     
tajničky

skokom           
sa priblíž

1. časť      
tajničky

stonal, 
vzdychal              
(expr.)

spotreba                    
jednotka     

tlaku

príslušníci     
plutokracie

týkajúca             
sa ráfu

skr. pre             
volúmen                

nižšia ma-   
tematika

iskričky

Jozef           
(dom.)                         

bod    
(zastar.)

podklado-         
vý vosk               
na lyže

údiv                         
šľachtický       

sluha

usadenina       
roztoku

gniavila                  
kockovaný           

vzor                
(text.)

skratka      
obrnenej    
divízie

panteón,             
po česky              
Sabína    
(dom.)

lístky     
určujúce    
poradie     

čakajúcich

značka   
selénu                     
ženské      
meno

Pomôcky:              
abtest,               

skar, ant,              
teint                        

ťapotanie         
podpis            

v indexe           
(zastar.)             

nasávaj                     
zvyk, 

obyčaj        
(zastar.)

ibiš       
(zastar.)

rímske                   
číslo 1005        

zožiera   
(expr.)   

syntetické          
polyamido-       
vé vlákno

pleť                     
(z franc.)

rocková    
hudba

niečo  
zrastené                 
kŕmna  

ošípaná

skratka  
tympanu

2. časť         
tajničky             
borovica

znak rodu

kričali            
(expr.)                             

rozpočtové 
opatrenie

mužské      
meno

smerom             
z vnútra

týkajúca                
sa téru

mravec,                   
po an-            
glicky

Stendhal:  Najväčšie šťastie, ktoré môže...
2. časť     
tajničky      

č. 1
starodávne

Pomôcky:             
mambo,           
morión,     
abies

novátor,     
priekopník

deva    
(kniž.) avalisti

skratka    
záchrannej    

služby

ženské         
meno

skratka    
súhvezdia     

Orión

skratka      
jednotné-         
ho čísla

tajnička                  
č. 2

úlohy,         
po česky

pretlač          
na býva-          

lých znám-            
kach

nevstúpia                       
maketa

malý      
samovar

márnili    
(hovor.)

ale, avšak                  
maľuj      

(hovor.)               

krajania

rímske     
číslo 1550                           

oraním      
vniknú

obeť
vbor,    
zabor                           

zospodu

umývalo

Zachariáš     
(dom.)                      
umenie 
(kniž.)

maďarské     
mužské      
meno

skratka           
pre otrav-           
né látky

Rudolfína   
(dom.)                      

lámať sa

skratka           
pre volú-             

men

odroda    
kremeňa                 
miešaj,   
hneť 

Pomôcky:            
velana,             
Abauj              

latinsko-             
americký      
spoločen-       
ský tanec

trením      
obrúsia                 
Abov     

(zastar.)

zn. bulhar.             
cigariet                  
mužské     
meno

mama,  
mamička

Mária   
(dom.)                

citoslovcve 
radosti

jedľa    
(bot.)

nalieval                        
plač    

(expr.)

1. časť        
tajničky                

č. 1

značka     
niklu             

nech,           
po česky

autobus   
(hovor.)

syntetické      
vlákno

žrde                  
na vozoch

udrieť    
ťažkým     
predme-    

tom

Verili by ste, že niekto môže                                      
(tajnička č. 1) ? Tento druh fóbie                                   
sa nazýva (tajnička č. 2) .

Krížovka č. 36Krížovka č. 35

Súťažná krížovka
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značka       
cézia

et cetera        
(kniž.)

kosatec 
(bot.)

3. časť      
tajničky

biblické   
mužské         
meno

tropický    
strom                      

haluciná-       
cia

veľké širo-           
ké vrece

ženské    
meno

sitko,            
po česky

úzky     
výbežok                      

citoslovce    
údivu

2. časť      
tajničky

Cecília   
(dom.)                     
krídlatý    
hmyz

omotávaš

obyvateľ      
Saska                  

fňukanie    
(expr.)

prežívam          
voľný čas          
na chate               
(hovor.)

EČV    
Zvolena                
myslelo 
(bás.)

Pomôcky:                 
šidlo, nu-    
ča, adas,        

ceiba             

pripútal

zn. pre             
kilojoule               
1. časť      
tajničky

mykne   
(expr.)                    

debatovať

vzorec    
oxidu     

platnatého

kožušník      
(zastar.)              
druh filtra

skratka    
rozpočto-          
vej organi-        

zácie

nezaves                  
písmeno  
gréckej  

abecedy

naznášaj 
(expr.)

učenie   
(hovor.)

zahrotený        
kus dreva              
pokladnica            

(zastar.)

malý peň,            
pník

Olympia   
(dom.)                         

jedovatá      
látka

skratka     
umeleckej     
agentúry

africká          
antilopa                

tromf                 
(kart.)   

zn. pre       
nanovolt                    
peňažná  
sústava

temnota
ostal sám                   

Oľga          
(dom.)

nedope-         
čená            

(pejor.)

Anna 
(dom.) odlišne

plátať    
(hovor.) tu máš! !

Pomôcky:               
blanár,   

Ahasver,          
izmus               

Mladá dievčina si ide uložiť na svoje konto sto 
eur. Bankový úradník zoberie stovku, prezerá si ju 
z jednej strany, potom z druhej a hovorí:
- Slečna, je mi to ľúto, ale táto bankovka je 
falošná.
- Bože, - vykríkne dievčina,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

              
prudko      
mykne        
(hovor.)

mužské             
meno

citovo      
hlboko       
prežiješ

veľká plo-             
cha poľa tamten

Pomôcky:         
enín, Ilýr-        
ka, anilín,         

impala                  

prísluš-           
níčka indo-        
európske-            
ho kmeňa

perná           
spolu-        
hláska            
(lingv.)

capilo
EČV Ilavy                   
vykríkol              

ich
nasával

japonská    
lovkyňa      

perlorodiek

odolala

1. časť    
tajničky

čas medzi      
západom          
a výcho-            

dom slnka

ponárala      
(kniž.)                

no, nože

farbivo             
v tmavom           

hrozne

plače    
(bás.)                   
druh     

borovice

3. časť    
tajničky

akrylanová 
priadza

Pomôcky:                     
sbire, top,            
nar, pínia,          

atoxyl      

chovanec         
alumnátu     

(hist.)

vrchná        
časť odevu               

2. časť    
tajničky

francovka                         
roznecujú

bezfarebná     
olejová          

jedovatá     
kvapalina

skr. štátu    
Arkansas                           
pohonná    

zmes

stavebná    
konštruk-    

cia

skratka    
erytrocytu            
okysličo-          

vadlo

citoslovce     
vyjadrujú-     
ce bujnosť

tobôž nie               
úplne       
vypila

rímske            
číslo 1400

druh   
liečiva                           
ťaví  

kríženec

neón,          
po česky

ílový         
nerast                            
ligot

poéma      
(zastar.)

druh       
antilopy

skr. diok-           
tylftalátu        
čuchový       

orgán

nižší    
sluha      

inkvizície

prečo                    
ukazova-        
cie záme-        

no
jemná       
drobno     

sieťovaná    
tkanina

bôľne,     
stonavé           
(kniž.)

Anastázia     
(dom.)

dámske      
oblečenie

České príslovie:

Krížovka č. 38Krížovka č. 37
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slastne,     
blaživo

nežne     
túlia,    

privíňajú
omotaj 2. časť     

tajničky

trhať,                
drásať           
(zried.)

zistíš    
totožnosť

1. časť       
tajničky jav

Pomôcky:            
oman,         
hai-kai,          
hvozd                   

veľký      
hustý les                      

inak     
naladí

skr. Slo-     
venského   
filmového  

ústavu

zváraním    
pripoj                                  
liečivá 
rastlina

okorenili

ostanú     
osamelí

dvojhláska            
japonský    
literárny    

útvar

ukradom-          
ky niekam        
pozerali

zabraňuj    
horeniu                          
mužské          
meno

skratka            
nášho leto-       

počtu

fúkaním 
vytvorená                     

obtreli

súhlas
priviať                           

obradné  
odevy

afganský     
ženský           
odev

okultné    
krvácanie                  
rozvážač    
mlieka           

3. časť        
tajničky

okrasné    
rastliny

Pomôcky:                   
anon, gar-       
nír, amín,                

šatrí            

kypria pô-      
du pluhom               

box        
(zastar.) 

fňukanie                 
zmenou       
na paru    
odstráni                  

zaštekal

obec na      
Slovensku                         

tropický      
plod

vychladia

infarkt   
myokardu                        
zlúčenina 
amoniaku

rímske             
číslo 12

penivé 
(zried.)                
zn. pre       
long ton

jednotka     
dedičnosti

vnadil                                    
značka 
stroncia

ľudia, kto-             
rí nie sú          
členmi             
strany

volán   
(zastar.) nesúhlas

Orchidey sú na našej planéte naozaj dlho. Dôkazom                               
je (tajnička) , ktorú našli v Dominikánskej republike v roku 
2007. Jej vek sa odhaduje na 15 až 20 miliónov rokov.              

Pomôcky:            
bolus, pla-          
nar, nús,          
Bobrov      

obec             
v okrese     
Námesto-        

vo

vzťahujúci                
sa na osa-         

du

vzorec           
hydridu            

lítia

leňoch   
dvojprstý     

(zool.)

2. časť     
tajničky

prírodná        
ílovitá      
hlinka

Oskár        
(dom.)

zbavuj     
kvapalinu      
nečistôt

na spo-        
ločný účet             

(obch.)
natlčte

klonovaný          
organiz-          

mus

staro-         
grécka        
bohyňa          
osudu

obyvateľka     
Bahám

značka         
pre ruther-          

ford

brali  
(zastar.)                 
obrátenie

osobné    
zámeno

grécky          
boh več-             
nej tmy                    
okno

útok s cie-               
ľom získať        

cudzie      
územie

Kristína               
(dom.)                           
druh      

objektívu
Pomôcky:            
kava, Ere-     
bos, kana-         
bín, unau            

vybavia sa            
pancierom

značka          
rubídia               
1. časť     
tajničky

remíza  
(šach.)                         
mužské      
meno

3. časť       
tajničky

dávalo     
odniekiaľ          

von

udrel ťaž-         
kým pred-             

metom

skratka       
ekvivalentu             

vyspevuj       
la-la

býval         
(zastar.)

rozrývaj                        
vychová-           
vateľka             
(zastar.)

skratka           
rádiolo-       
kátora

zložka  
hašiša                           
odroda   
slivky

rozum    
(filoz.)

naplní         
nákladom               
star. poľná            

miera

kráčala

za rána  
(kniž.)                           

močiarový   
vápenec

časť        
stavby nad          

rímsou

opojný     
nápoj                

ozn. liet.      
Egypta

javil sa     
sivým

skratka     
klavíra

volaj                
na poplach

vzorec     
oxidu     

uránatého

Jožo sa chváli pred kamarátmi v krčme:
- Dnes som pomohol mojej žene s domácimi 
prácami.
- Tak to si nebodaj umýval riad, alebo zametal 
dlážku? - zhrozene sa pýtajú kamaráti.
- Ale kdeže, kamaráti!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 40Krížovka č. 39
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značka     
kozmetiky

1. časť         
tajničky

syn boha        
Urána

baník,       
ktorý razí      
chodby

podraďova-            
cia spojka

hlavné      
mesto     
Ghany

skratka               
pre a iné

pečením       
nahromadí

Pomôcky:             
Kronos,          

karyatída,       
barakan

3. časť       
tajničky

socha           
ženy           

slúžiaca              
ako stĺp

hrubá,         
hladká          
a lesklá               
tkanina

skr. Červe-   
ného kríža                          

mužské          
meno

Pomôcky:         
Akkra, ra-   
pier, puer,             

papas         

naplnia     
žiaľom                           
mimo           
domu

veje            
(kniž.)

chlapec         
(z lat.)                       

vylaďovač          
(eltech.)

zvrtni

leniví ľudia          
(hovor.)                 

zlé poča-         
sie

prinášaj
začína                        
mužské           
meno

pojem               
duše u sta-         
rých Egyp-         

ťanov

medirytina                       
krásny   
(bás.)

unesie          
(expr.)

grécke   
písmeno                    
rovina  

(zastar.)
háveď,     
zberba     
(pejor.)             
palístok

rehoľa                            
kropenička

zemiaky                  
v ríši Inkov

nástroj             
na kosenie             

zn. pre           
pikokatal

Asýrčan
skôr                        

týkajúci                  
sa orla

stotina     
eura

plošná      
výmera      

pozemku

značka              
pre long            

ton

2. časť        
tajničky                    
lovkyňa      

perál

Kristína   
(dom.)

stará           
súbojová         

zbraň                 
priúčaj  

súčasne,     
súbežne

vyvíja tlak vojenská 
jednotka

Elvis Presley určite patrí medzi najväčšie                        
hviezdy hudobného priemyslu. Málokto však vie, 
že sa venoval aj (tajnička) .

zatínala pušky   
(hovor.)

1. časť        
tajničky

prestával        
fungovať

aroma-           
tická zlú-      
čenina

2. časť       
tajničky

Pomôcky:             
anol, nar,        
IMP, rips,              
lek, kulan                  

letci solmizač-           
ná slabika

cez, skrze                  
programo-   
vací jazyk

kým
prievalec                       
telefono-          

valo

v neurči-           
tom čase

somár
parožok                           
ázijský       

divý osol

oválny      
výrastok

plešivá                   
blaznel   
(hovor.)

Katarína    
(dom.)                            
jedlo,     

potrava

skratka 
televízie                             
údermi    
vrazme

rozdeľova-     
la na po-            

lovice

cesta            
(z lat.)              

omamuje          
(expr.)

osobné     
zámeno

alumíniová        
fólia            

stratilo    
rodičov

skratka    
koruny      
českej

urobil one-            
meným                
priložil

kto     
maskuje     
hercov

tkanina             
s pozdĺž-            

nymi vrúb-            
kami

odlamujem            
náčelník         
arabské-        
ho kmeňa

Mária        
(dom.)

hospodár.           
rastlina                 
neón,      

po česky

ťaví      
kríženec

ženské             
meno                      
plošné     
miery

EČV Rim.       
Soboty                
značka              

pre limitu

3. časť         
tajničky

platidlo              
v Albánsku          

značka   
voltampéra

čeľaď 
vždyzele-        
ných stro-           

mov

Aurel       
(dom.)

napusti     
moridlom

Jean Paul:   Staroba nie je preto smutná, že sa končia všetky...

Krížovka č. 42Krížovka č. 41
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vlastná     
moliam

1. časť     
tajničky

Pomôcky:                  
Aal, Iason,          
pilaf, inia,                  

kalinit           

Alojzia    
(dom.)

otec      
(hovor.)

značka      
irídia

mikronéz-        
sky totem

skratka   
materskej     

školy
neodborník vial     

(kniž.)
2. časť       
tajničky urýchlila

primát
naozaj,      

po česky                     
druh jedla

lepilo sa,          
prichytá-        
valo sa

štát                      
v jv. Ázii                  

ohmatáva-         
lo (hovor.)

sladkovod-             
ný delfín

hl. mesto      
Bieloruska          
inštruktá-           

že

úhor,                 
po ne-             
mecky

povýšene                          
pokolenie

Pomôcky:                
kalid,        
ria, lár             

varný           
kotol                             
šaľo       

(expr.)   

rímsky    
domáci     
bôžik        

vodcovia

vykonával    
funkciu     

šéfa

rímske          
číslo 6              

daj splno-     
mocnenie

značka      
argónu

dotieral,        
domŕzal               

jednoklon-         
ný nerast

stará   
strelná      
zbraň

skončia   
dojenie                    
zasyčí

prírodné           
javy

trhajú        
(kniž.)                         
oblizol

vodca Ar-           
gonautov

túžila      
(bás.)

zbavuje   
choroby                    
vyťahuj        

meč

strážne         
zviera

zabezpe-                     
čuj       

Elemír    
(dom.)

typ         
pobrežia           
ženské        
meno

3. časť         
tajničky

citoslovce       
zasyčania               

skratka                
pre iteretur

v tvare              
elipsy

drgne
laténske    
obdobie      

(archeol.)

Nórske príslovie:1. časť      
tajničky

staršie     
mužské         
meno

hodne,     
neúrekom

unáhlené    
vyberanie    
vkladov          
(peňaž.)

liatím  
zhotovilo

patriaci       
matke

kantáta                  
L. Janáčka

nažuvala                        
Mikuláš    
(dom.)

Pomôcky:              
balisáž,       

Amarum,            
mikanit         

mužské       
meno

Chatea-       
ubriandova          

novela

izolačná    
hmota                         
zn. pre    
lambert

vytyčova-       
nie plaveb-         
nej dráhy

keď                 
druh 

nylonovej 
priadze

české       
mužské       
meno

rímske         
číslo 551                  
výhoda, 
prednosť    

osobné   
zámeno

omikrón,        
po česky                  

snem                     
v Sparte

skratka     
alanínu

slávnostná           
sieň                    

nádoby                
na varenie

omodrie
zaliečajte         

sa, pochle-           
bujte!

skratka        
pre na-           
príklad

salicylan         
fenylnatý            
svišťanie           
(zried.)

Pomôcky:             
apella, sa-   
lol, Atala,      

poldre          

oddych      
(bás.)

zvýšený       
tón e                        

suché ná-    
drže (vod.)

veľmi zbi           
(expr.)                  
často    
íska

plavením       
dopraví

nechže                          
napomínaj   
(zastar.)

polovičný     
kotúč       
(bás.)

letecké     
opravovne                         

druh          
účesu

Olympia  
(dom.)

skackať              
ktorý je           
na stom               
mieste 

skratka      
Českých       

dráh

starosť,         
po česky                     

inšpekčná 
prehliadka

rozčuľo-            
vanie           
(kniž.)

2. časť      
tajničky !

Prídu kamaráti navštíviť kamaráta, 
ktorý je po autohavárii v nemocnici                      
a ihneď sa ho začnú vypytovať:
- Tak hovor! Ako sa to stalo, kto urobil 
chybu, kto je vinný,...?
- Chalani, a to sa ma ani neopýtate,                                  
ako sa mám?
- Tak dobre! Teda, ako sa máš?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 44Krížovka č. 43

Súťažná krížovka
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Krížovka č. 46Krížovka č. 45

2. časť         
tajničky       

č. 1

farbivo    
žltého    

tropického    
dreva

zrakové  
orgány

bledo-            
fialový EČV Ilavy rímske          

číslo 51

značka      
plutónia primát

postupne      
úplne     
zodral

napúšťal    
smolou                   
urobím   
krotkým

trocha      
vyskočili

ponížil, 
pokoril   
(zried.)

tajnička       
č. 2

mykal 
(expr.)

Pomôcky:          
Iola, koati,      
morín, ail,    
manus, Ur     

kramľa   
(hovor.)

drobí                
1. časť              
tajničky              

č. 1

skratka            
pre adde             

vyslovoval    
cit. ech

nenáročne

babylon-                
ské mesto                     

ruka                     
(v med.)

stromový    
medvedík

cit. uva-           
žovania             
postavila           

sa

týkajúci              
sa osla

zánik,       
záhuba                    

vzťahujúca          
sa na eso

značka     
bulhar-           
ských     

cigariet

metyl-           
alkohol              

objemové 
jednotky

horská     
kaukazská    

osada

zdravie        
(v med.)                    

nahrnutím      
prikryjú

Stanislav       
(dom.)

zanikal                          
dopravujte

sulfid         
cínatý                              

zvlečené 
hadie kože

často               
vŕtal

skratka               
štátu Utah                

kyslá        
tekutina

obtrhá

dcéra krá-           
ľa Euryta                
rímske 

číslo 2050

zverina

mecenáš            
(kniž.)                  

európsky  
pohár

osobné   
zámeno nepočetní

citoslovce        
nespokoj-         

nosti

peňažný      
dar                      

na pod-                                    
platenie

Vedeli ste, že vikingskí kováči pri výrobe                                    
mečov zmiešavali (tajnička č. 1) ? Verili totiž,                                          
že (tajnička č. 2)  posilní ich zbrane.

resumé 2. časť     
tajničky výletníci Jadran 

(arch.)
Libuša   
(dom.)

maďarské       
mužské        
meno

keltskí    
ľudoví       

speváci

často         
ískal maorčina

Pomôcky:               
abstrakt,   
polyamid,     

Adria           

1. časť        
tajničky

plastická      
látka

zafarbím
skratka           
polypro-        
pylénu

strácajú            
na inten-      

zite

MPZ      
Rumunska          

básnik    
(kniž.)

rapina 
(zried.)

hromadil                  
záľuby 
(hovor.)

vzorec        
jodidu         

zlatného

väčšie  
parožky                   
naostri

značka        
kilotony

napúcha                          
bitkár,        

po česky

plochá 
strecha 
(stav.)

ukazova-            
cie záme-         

no               
obúcham

Pomôcky:              
plak, bar-         
di, lelek,    

Aton            

udrel     
(bás.)

vtĺklo                          
3. časť              
tajničky

značka       
niklu                        

povyváža

knihy ob-        
sahujúce       
výklady  

snov

hrubšia    
tkanina                       
jódnan   

draselný

nepretržite     
prúdia

pokrývaj                            
biely   

povlak           
(lek.)

staro-        
egyptský           
boh slnka

laba,       
tlapa            

(hovor.)

rozum
4. časť     
tajničky                       
zošíval

väčší               
košík

drina            
(expr.)                         
EČV        

Levoče

prejavila  
známky  
života

staro-         
grécky           
bájkár

nočný        
vták

náboj     
mínometu

Jano hovorí chlapom v krčme:
- Tak konečne som presvedčil manželku, aby 
prestala hrať na klavíri a začala sa učiť hrať                       
na flautu.
- Ale veď aj to je dosť hlučné! - konštatujú chlapi.
- Áno, je to síce pravda, ale...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
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Krížovka č. 48Krížovka č. 47

Karel Čapek:   

Hlásková dokresľovka
Oddeľovacie znaky (hrubé linky) sú symetrické podľa uhlopriečky. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Vodorovne: A. Prvá časť tajničky. – B. Trvalá rastlina – zodierajú sa – mužské meno. – C. Ktorá 
má veľké uši – stupeň akosti – druh dobre vykvaseného piva. – D. Bez (z lat.) – jemná kubánska 
cigara – pomôcka na meranie. – E. Upravoval do istého tvaru – nalepila niečo okolo niečoho – 
značka decilitra. – F. Citoslovce vyjadrujúce rezignáciu – pendant, náprotivok (kniž.) – kolínska 
voda (zastar.). – G. Unavene – túžba za bohatstvom – Viktor (dom.). – H. Ozdobená tepaním – 
žiarivá – kužeľovité nánosy (geol.). – I. Kyprilo pôdu pluhom – mékala – nadanie. – J. Druhá časť 
tajničky.

Zvisle: 1. Zanedbane, ošarpano. – 2. Potešujúca (zried.) – nitkovitý útvar spájajúci telesné orgány 
s mozgom a miechou na riadenie ich činnosti. – 3. Zlatica (dom.) – strácal sa, mizol. – 4. Ustu-
povala, cúvala (hovor.). – 5. Ukazovacie zámeno – namyslený človek, nafúkanec (pejor.). – 6. 
Zosilnený súhlas – zabávaná – EČV Martina. – 7. Zlučovalo, spájalo (odb.) – iba, len, po česky. 
– 8. Mesto v Durínsku vo východnom Nemecku – lámacie stroje. – 9. Ernest (dom.) – bi, šľahaj 
(expr.). – 10. Priťahovalo (kniž.) – vrchné oddelenie jury (geol.). – 11. Judejský kráľ – vylučoval 
sladkú šťavu. – 12. Staroegyptský boh slnka – vyrobená lepením – značka tantalu. – 13. Sveta-
diel na západnej pologuli – dym, čmud (bás.). – 14. Podalo žalobu. – 15. Ženské meno – pásmo 
pohraničných opevnení starorímskej ríše (hist.). – 16. Zhotovoval tkaninu – vedecko-pedagogická 
hodnosť vysokoškolského učiteľa. – 17. Celkový stav, pomery.

Pomôcky: Asa, kames, korelát, limes, malm, perena, sine.

Mnoho ľudí si myslí, že človeku to najlepšie myslí na prahu dospelosti. To je však mý-
tus. Posledné štúdie dokázali, že človek je na vrchole v rýchlosti (tajnička). Potom táto 
schopnosť veľmi pomaly a pozvoľna klesá a výraznejšie sa zhoršuje až po dovŕšení hra-
nice 60 rokov.

Hlásková dokresľovka
Oddeľovacie znaky (hrubé linky) sú symetrické podľa uhlopriečky. 

Vodorovne: A. Prvá časť tajničky. – B. Sypal, nasypával (expr.) – anglické súkno (zastar.) – oblu-
da, príšera. – C. Premôž – šanovať (hovor.) – trávil (zastar.). – D. Vyper – sunutím vkladám – dojčí. 
– E. Vo, po česky – zvonku (zried.) – ázijský divý kôň – požieranie rastlín hmyzom (les.). – F. 
Značka pre efot – oslabne (zried.) – prinášal – značka milimetra. – G. Podievali (zastar.) – kvočala 
– Tomáš (dom.). – H. Označenie rovnosti dvoch rôznych vyjadrení hodnoty (fin.) – trápili, sužovali 
– druh jedla. – I. Nalievali – variant hry v mariáši – pozostávajúca z rôznych častí. – J. Druhá časť 
tajničky.

Zvisle: 1. Vykonával úkon spovede. – 2. Človek postihnutý myopiou – rastlina na skalnom povr-
chu. – 3. Spodný eocén (geol.) – pečeň (anat.). – 4. Urobili skartáciu. – 5. Horská osada – cukor. – 6. 
Semitský boh – prenasledovali – vzorec sulfidu uránatého. – 7. Hlavné mesto Kene – rímske číslo 
1051. – 8. Odlišne – bezvýznamnosť. – 9. Pokrvný príbuzný v mužskej línii (práv.) – felsit (zastar.). 
– 10. Starogermán – požívajme tekutiny. – 11. Byť živý – neobrobená zem, úhor. – 12. Skratka ob-
chodnej akadémie – znášali utrpenie – solmizačná slabika. – 13. Prejavujú prepiatu úctu – vypieraj. 
– 14. Určilo hodnotu. – 15. Umývanie (lek.) – priateľ Bolka. – 16. Omotám – staroindický praotec 
ľudstva. – 17. Súvisiaca s alarmom.

Pomôcky: agnát, Alaman, al pari, epilit, eurit, laváž, Manu, pilav, tarpan, ultimo, ypres.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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Krížovka č. 50Krížovka č. 49

Krížovka s poprehadzovanou legendou

Žena sa pýta svojho muža:
- Drahý, všade sa teraz hovorí o inflácii. Čo je to tá inflácia?
Muž sa zamyslí a potom hovorí:
- Nuž, zlatko, ako by som ti to vysvetlil. Pamätáš sa, keď si mala pred dvadsiatimi 
rokmi miery 90-60-90?
- Áno, pamätám.
- No, a teraz máš miery 120-100-120. 
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

A S P S 2 P
1

A D Š P

A H P P

A D D D P

P A P

S H Á K
3 4

K A A
Pomôcky: Asopos, de, amid, zen, Apollo, honák, ikonometer, ajaja, creep, zeín, dolie, retour, rima.

1. 12. hodina v noci, stred noci. - 2. Akademický titul doktora filozofie. - 3. Bahniakovitý vták. 
- 4. Citoslovce nesúhlasu. - 5. Citoslovce pohrozenia. - 6. Dával na opačnú stranu. - 7. Derivát 
amoniaku. - 8. Devón, po česky. - 9. EČV Prešova. - 10. Hlien, po česky. - 11. Jedlo z ryže
 a z kúskov mäsa a zeleniny. - 12. Jednoducho, skrátka. - 13. Kovová mriežka na opekanie mäsa. 
- 14. Kozmický program USA. - 15. Kukuričná bielkovina (chem.). - 16. Mal v úcte. - 17. Mäkký 
ťažký kov, zn. Pb. - 18. Mím, po česky. - 19. Nálev, po česky. - 20. Napočudovanie. - 21. Naspäť, 
nazad (z franc.). - 22. O, od (z lat.). - 23. Obil kovom, okoval. - 24. Oblep. - 25. Oproti. - 26. Otec 
nymfy Aigíny. - 27. Pláta. - 28. Pobrežná hrádza. - 29. Podraďovacia spojka. - 30. Poľovnícky pes 
(zried.). - 31. Povzbudzuješ, robíš bodrým (zried.). - 32. Pôvodne indická hra, z ktorej vznikol 
bedminton. - 33. Pravoslávny kňaz. - 34. Priestor, v ktorom sa sídli. - 35. Rámčekový hľadáčik vo 
fotografickom prístroji (fot.). - 36. Ročné obdobie. - 37. Skratka armádneho zboru. - 38. Skratka 
obrneného transportéra. - 39. Skratka obrnenej brigády. - 40. Skratka poštového priečinka. - 41. 
Skratka pre okrem iného. - 42. Skratka vojenskej vysokej školy. - 43. Štrbinka (v med.). - 44. 
Tečenie materiálu (tech.), kríp. - 45. Tropická olejnatá rastlina. - 46. Udrelo (expr.). -  47. Určí 
cenu. - 48. Úžitok, prospech. - 49. Vládze, môže (arch.). - 50. Vonkajšia pokrývka tela vtákov. - 51. 
Vylučoval, po kvapkách. - 52. Zenový budhizmus. - 53. Získavam niečo po niekom dedením. - 54. 
Zmierňoval intenzitu niečoho. - 55. Zn. jednotky oersted. - 56. Značka jednotky pikometer. - 57. 
Značka pre statute mile. - 58. Zvonimír (dom.).

O K P M K O O O
1

K O

K K O P

K O K

P
2 K M M

O O 3

M O C O

1. Baltské more (kniž.). - 2. Búchanie, tlkotanie. - 3. Čiastočne lámal. - 4. Čínske jazero. - 5. Edita 
(dom.). - 6. Indomalajský stromový cicavec. - 7. Jeden z 5 pohyblivých útvarov zakončujúcich 
dlaň. - 8. Klepaním odstránia. - 9. Liliana (dom.). - 10. Miesto na pochovávanie mŕtvych. - 11. MPZ 
Egypta. - 12. Mužské meno. - 13. Mužské meno (meniny 14.7.). - 14. Nie (z lat.). - 15. Nikadiaľ. - 
16. Nútil. - 17. Odborník v optike. - 18. Odkvapová rúra (hovor.). - 19. Oľga (dom.). - 20. Oraním 
obhŕňali. - 21. Osobné zámeno. - 22. Otrhaný človek, šklban, trhan. - 23. Pichala rohami. - 24. 
Počítam. - 25. Podplatenie, úplatok. - 26. Postupne zložím. - 27. Rímske číslo 4. - 28. Rímske číslo 
511. - 29. Rumunské platidlá. - 30. Skratka Elektrárne Vojany. - 31. Skratka koruny českej. - 32. 
Syntetické vlákno. - 33. Škriepka (zastar.). - 34. Textilné výrobné družstvo. - 35. Trel (kniž.). - 
36. Umelé vlákno poľskej výroby. - 37. Ušiel, utiekol (zried.). - 38. V, vo (v med.). - 39. Valéria 
(dom.). - 40. Veľké prežúvavé domáce zviera. - 41. Vitím utvoril. - 42. Vodný hlodavec. - 43. Vôňa, 
zápach (v med.). - 44. Vyhynutý európsky cicavec. - 45. Východoázijský jeleňovitý cicavec. - 46. 
Vzorkovaná tkanina. - 47. Zatajuje. - 48. Zaťal. - 49. Záverečné slovo kresťanských modlitieb. - 50. 
Značka jednotky abvolt. - 51. Značka jednotky bušel. - 52. Značka jednotky miliröntgen. - 53. Zorú 
isté množstvo. - 54. Zrazil zbraňou. - 55. Zužovalo. - 56. Zvyšok pivovarského sladu, vylisované 
hrozno.

Krížovka s poprehadzovanou legendou

Oscar Wilde:  Žiť, to je najvzácnejší dar na svete,...

Pomôcky: Tai, kasilon, kabar, Avana, Amand, non, ET, sidara, elana, tana, in, Balt, pratur.
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Krížovka č. 52Krížovka č. 51

podpichuj Irena    
(dom.)

zbežne,     
narýchlo

preventív-            
na dezin-              

fekcia

robila      
stehy            
sieň

Pomôcky:            
baksi, ka-       
mea, ave,           

asepsa    

1. časť            
tajničky                

č. 3

trocha  
namáčal

doslovný     
preklad       

slova z cu-      
dzej reči

biblické    
mužské        
meno

tajnička                   
č. 1                   

jednoklon-          
ný nerast

vybavujete      
(hovor.)

zatreli    
hlinou

zn. pre         
kilopond                                      

rytina             
v skle

Amália    
(dom.)

drozd,          
po česky                   
ledvaže

kto patrí              
do sku-             
piny A

tkanina                       
turkmén-          
sky spe-             

vák

značka      
hektára

šľahám,    
švihám               
dopredu  
(hovor.)

tajnička             
č. 2 obtreli sa

vzorec  
nitridu    
hliníka

tadiaľto                     
šteláž,             
polica  

(hovor.)   
Pomôcky:        

nakrit,     
kvart, Ea,        
kalk, lama     

2. časť               
tajničky                 

č. 3

mesto                  
v Čechách                

veľmi   
chladia

formát      
papiera                    
Elemír       
(dom.)

chyťte sa 100 m2                                     

avšak, no

uvideli     
(kniž.)

latinský    
pozdrav                 
Mikuláš     
(dom.)

výtvor

drvil                
na prach                  
vyťahuj     

meč

vynadá cloní                   
EČV Ilavy

neborák MPZ               
Islandu

štrngal si      
(hovor.)

asýrsky       
boh mesta        

Eridu

Mnohí ľudia sa stále niekam ponáhľajú a nezastavia                          
sa ani pri jedení. Jedlo do seba doslova nahádžu                              
za pár minút pri pozeraní do mobilu alebo tabletu                                 
a vôbec si ho nevychutnajú. A to je chyba. Vedeli ste,                      
že pomalá a ničím nerušená konzumácia jedla znižuje 
(tajnička č. 1) , zlepšuje (tajnička č. 2.)  a dokonca 
(tajnička č. 3.) ?              

Pomôcky:                
UMa,           

esparto,         
apanáž                         

skokom    
prekonalo     
istú vzdia-      

lenosť

2. časť     
tajničky

Olympia   
(dom.) plavidlá

šetríte,        
sporíte        
(expr.)

pohro-            
made

krúženie        
(bás.)

zadymí roľa
pestro   

sfarbený    
papagáj

značka     
radónu

1. časť    
tajničky

trasením      
odstránia     
z povrchu

opytovacie      
zámeno

stepná      
tráva                      

pravidelný      
dôchodok

ženské            
meno

hudobný       
nástroj                          
dobový      
odev

jemne      
lapala      
(expr.)

EČV     
Nitry                                
bež

uchváťte,  
očarujte

skr. súhv.          
Veľký voz               

zemné      
usadeniny

Pomôcky:                 
kornet,      
šlik, lar                        

hltavý         
človek              
(expr.)

biblické       
muž.meno                         

3. časť      
tajničky

kopa         
(hovor.)                       
často      
pláta

citoslovce    
rezignácie

zbavujú  
buriny                    

pochábeľ   
(hovor.)

ale, no

bliknutie 
(expr.)                         

bol                   
vo vare

harmoni-           
zovať

kyprite              
pôdu             

pluhom!

citoslovce      
trúbenia

privábilo                             
vírusové 

ochorenie

prístroj

ročné   
obdobie                              
gibon  

bieloruký
lezením           

sa dostá-           
val dovnút-         

ra

EČV Detvy                               
značka        
niklu

upravova-        
nie okraja      

tkaniny     
obšívaním

znížený          
tón c

4. časť                
tajničky !

Počítačoví nadšenci sedia v krčme a už tri hodiny 
sa bavia len o počítačoch. Vtom jeden z nich 
hovorí:
- Chlapi, stále sa dookola bavíme len                                 
o počítačoch, programoch a programovaní. Čo 
keby sme sa porozprávali o pekných ritkách?
Chlapi súhlasia, no pri stole ostalo zrazu ticho.                                            
Po minúte úplného ticha, jeden z nich vykríkne:
- Chlapi,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
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Krížovka č. 54Krížovka č. 53

iba sprav
hlavné          
mesto            
Mali

Pomôcky:                 
dach, lúh,              
amazonit,             
Naso, álen       

žurnalista

zelená    
odroda    

draselného    
živca

3. časť      
tajničky

otlčie,            
obije

admi-           
nistratívny               

orgán

bočná 
stena huslí                

2. časť       
tajničky

starorím-      
sky básnik

požičiava-             
nie peňazí          
na vysoké  

úroky

haluciná-          
cia                        

slovesná 
predpona

povestná,        
slávna        
(kniž.)

typ     
ruského     
lietadla      

(Antonov)

babisko  
(pejor.)       

stávaj sa      
chudším

strecha     
(zastar.)

úžitková 
rastlina            

mongolský     
panovník

Pomôcky:                     
krizet,     

lub, áron,             
chakan          

zasypal    
bozkami,     

vybozkával

orgán   
sluchu                
4. časť     
tajničky

súhlas                    
tkanina                  

s keprovou     
väzbou

zbelel

časť       
konského         
postroja

šikmo                     
stupeň      

strednej       
jury

majiteľ         
banky

skratka     
tabulátora                     

jemne     
chytajú

oklamal  
(expr.)

podraďova-        
cia spojka                        
divá sviňa

skratka    
závodného     

klubu

nezafúkal                  
sféra     

pôsobenia

dym,      
čmud     
(bás.)

nepožíva     
tekutiny                           
nášho     

letopočtu

jedovatá   
rastlina

spočíval                        
osobné             
zámeno

náčinie              
na poháňa-         

nie člna

skratka               
pre a iné                
investičný       

fond

EČV     
Komárna

citoslovce          
vyjadrujú-        
ce bolesť

Adela    
(dom.)

1. časť       
tajničky

tekutý           
výťažok                

z drevného           
popola

ofúkajú

Publius Ovidius Naso: skratka      
štátu Ohio

tajnička                     
č. 1 opuchol hltavo pil                  

(expr.)

Pomôcky:             
adeps, sal-   
pa, metol,        
adas, ante             

dežma,        
decima

údená      
(zastar.)

skrivil
skratka     

daňového      
úradu

dvojhláska
1. časť     
tajničky        

č. 2

pomocné      
časti lode

hrajú na             
husliach     
(zastar.)

úradný       
výnos        
(hist.)               
spi sa

Pomôcky:                 
amonal,         
Aal, han,         

edikt         

staršie      
žen. meno                    
ôsma časť     

celku

obopnú     
rukami

keď         
účelovo

týkajúca             
sa sysľa

väčšie       
úliky                      

africká            
antilopa

značka       
mega-          

pascalu

postačoval             
svetová       
strana

značka       
irídia

zaodená                            
druh foto-  
grafickej         
vývojky

nevlastní
mláka                             

voľnosť               
v pohybe

sadlo, tuk 
(farm.)

zn. cínu                                    
popálil       

horúcou       
tekutinou

2. časť           
tajničky                 

č. 2

na povrchu     
bol zasiah-     
nutý mra-     

zom
postavilo     

sa                   
morský    
žívočích

túz                              
pred         

(z lat.)

spodobe-              
nie                         

(lingv.)

značka   
pikometra                     

značka           
piva

úhor, po            
nemecky

majiteľ        
banky                        

hostinec       
v Turecku

skratka        
prirodze-         

ného loga-           
ritmu

mužské        
meno                    

predložka        
so 7. pád.

malé       
písadlo

druh       
trhaviny

tyl           
(zastar.)

Vedeli ste, že počúvanie 
obľúbenej (tajnička č. 1) 
zlepšuje (tajnička č.2) ?
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značka      
astátu

2. časť      
tajničky ohorok prestával       

piť útočil

anóda,          
po česky

skratka            
pre a dato odlamuj

Pomôcky:              
maar,     

tremolo,        
loch          

1. časť          
tajničky

kvílivý        
(bás.)

pulzoval   
(kniž.)

skr. nuk-   
leových 
kyselín                      
hrdlo

Pomôcky:                        
Ajas, lo-        
vár, rezit

vyhna-          
nisko                 

(hovor.)                  
žen. meno

malíček    
(zried.)

drobí                            
sladkovod-        

ná ryba

kožený      
pás okolo       

krku

základ lod-              
nej kostry       
poburuje-            

me

často      
núkaš

chránené      
nálezisko              
príjemné    
miesto

jednotka    
dedičnosti      

(gen.)

notebooky                     
3. časť       
tajničky

skratka   
štátu 

Kansas

priekupník          
koní                      

ženské          
meno

chvenie            
tónu            

(odb.)

syn kráľa       
Telamóna

druh               
plastu             
oblizlo

potvrdil,      
schválil

základná      
číslovka       

tetin    
manžel

typ sopky                     
EČV Ilavy

postelie

zn. telúru           
kabát             

z mužské-          
ho obleku       

zrúcal,     
zbúral

na toto         
miesto               
výzva        

na ticho   

úder

Pavol      
(dom.)            
karbid   
uránu

akýže
vydal pu-        
kavý zvuk          

prstami

diera,             
jama       

(zastar.)

kyslo               
ako ocot

Erazmus Rotterdamský:   Ak získavaš...stával sa              
tuhším uľahčil

mohutný      
zemský       

útvar

zbav     
nečistoty     

vodou

skratka      
leukocytu

utopilo sa         
(kniž.)

syčal        
(expr.)

mohyla 
(archeol.)                      

zn. pre     
grain troy

Pomôcky:           
Ariadna,           
tumulus,     
dolendo                   

prudko sa              
zaborilo

1. časť      
tajničky                             
2. časť       
tajničky

organ,            
po česky

okultné       
krvácanie                

piekol                
na povrchu

skončená        
práca

osobné        
zámeno                       
brodivý       

vták
skratka 

učňovské-       
ho stre-           
diska

lilipután               
(expr.)                  
zmenil          
na plyn

vzorec 
sulfidu 

platnatého

vodováha                          
salicylan        
fenylnatý

citoslovce      
lapsnutia

spôsobil   
tiknutie                       
kovová     
látka

kurie oko
EČV Šale                            

udelil,  
pridelil

dcéra     
krétskeho     

kráľa  
Minosa

3. časť        
tajničky

Pomôcky:              
Anu, salol,           
ibis, vinal,       

mukoid                

syntetické    
vlákno                 
zložená 

bielkovina

horská   
osada                       

odlamuje

kládol       
míny

značka         
rádia                       
druh        

vlákna     

trochu           
odpil

dlávim,         
škrtím               
totohľa

hrubšia     
zahrotená      

žrď

druh      
korenia               

prístavné      
zariadenie

citoslovce      
žiaľu

bôľne        
(hud.)                          

značka          
irídia

kreténi  
(expr.)

babylon-         
ský boh         

neba

štuchol  
(expr.)

citoslovce      
radosti !

Kapitán vydáva rozkaz 
vojakom:
- Chlapi, polovica bude kopať 
zákopy, polovica vyčistí...
(Dokončenie tvorí tajničku 
krížovky.)

Krížovka č. 56Krížovka č. 55

Súťažná krížovka
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biskup                
(cirk.)

1. časť      
tajničky

Erik      
(dom.)

severský       
alkovitý         

vták

kyslá      
čerešňa

ženské         
meno

málo         
(v med.)

symbol na     
obrazovke     
počítača

metla             
na vymeta-           

nie pece              
(zastar.)

trestal  
bitkou

MPZ       
Islandu

3. časť    
tajničky

vážne       
(hud.)

značka             
pre stat-           

tesla

malé deti             
(expr.)                   
rôzno-           

farebne

kopnutie

politický       
vyslanec                   
povlak      
(lek.)

oteplil sa

značka  
lantánu                          
listnatý     
strom

zaslal,      
odoslal

plač   
(expr.)                    

neveľká

Pomôcky:            
parum,     

episkop,            
ave                   

určená         
normou

tam                           
stal sa      

vdovcom

zatrie   
hlinou                    

posypalo   
soľou

Norbert     
(dom.)

akíže                          
spôsob     
farbenia   
vlasov

vyjadrenie     
rovnosti    
dvoch     

pomerov

farba             
na vajíčka

pripoja sa             
k celku                   

dolu

skratka    
roľníckeho     
družstva

dopočítam               
2. časť          
tajničky

otlaky                
na ruke

latinský 
pozdrav                      

avšak, no

udrela     
ťažkým       
predme-      

tom

100 m2                        

skr. olym- 
piského  
rekordu

zabávalo      
sa

citoslovce          
vyjadrujú-     
ce rozpa-         

ky

prever! !
Pomôcky:              
lund, ama-       
rela, plak,        
grave, ovo                 

Otec hovorí priateľovi svojej dcéry:
- Dcéra sa mi priznala, že sa chcete zobrať.
- Áno, uvažujeme o tom!
- A už ste dohodli aj deň svadby?
- Nie, tento problém som nechal na ňu.
- A svadba bude cirkevná alebo civilná?
- O tom rozhodne jej matka.
- A z čoho budete žiť?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

konaj      
cestu,         
putuj

vopcháš

používa-          
ním zne-         
hodno-              
covali

skratka             
rozpočto-           
vej organi-           

zácie

omotaj 2. časť      
tajničky

akoby    
(bás.)

EČV              
Stropkova

rímske              
číslo 105                  
1. časť        
tajničky

tvrdé    
neplnené     

cukrovinky               
seká

robiť      
pestrejším

naplnená       
pôstom

Irena     
(dom.)                           
inzula,           

po česky
Pomôcky:                        

mavrud,       
Aón, nach,        

inlay     

zotreli              
12. hodina            

v noci

MPZ     
Libérie                            
vlieva

ponauč

vložka        
do zuba               

bulharské                
víno

obopni        
rukami

na toto          
miesto                           
3. časť       
tajničky

hlasno   
plakal          
(kniž.)

rímske         
číslo 51

šetríš                 
ochutná-               

vanie

purpur         
(kniž.)

Valentín             
(dom.)                

vápencová       
oblasť

posypú      
cukrom

skratka    
tlaku krvi                         
čes. muž-   
ské meno

rod      
stromov

žrde                    
na vozoch                  

epický     
básnik

pozývam

trocha   
vyletel                      

cit. posko-               
čenia

zhasni

otec       
(hovor.)                  

starý     
Grék

pestrý  
papagáj preš

smerom         
z vnútra

živočích     
(kniž.)                               
značka    
zirkónia

epizodisti

v malej          
intenzite

šarha     
(zastar.)

Vedeli ste, že najstarší                      
a stále (tajnička) ?                           
Bol založený v roku 930.              

Krížovka č. 58Krížovka č. 57
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chrupot     
(expr.)

1. časť          
tajničky              

č. 1

skratka           
pre a po-                 

dobne

Teodor       
(dom.)

rýchle 
uchopenie

hlasno         
plakalo                      
(expr.)

šúchalo,     
drhlo

Pomôcky:                        
agamia,   

Sgr, area,         
petrolátum

Otília               
(dom.)

tajnička                    
č. 3 stadiaľ

mužské          
meno

Jozef       
(dom.)                  
oxid 

strontnatý          

v tomto     
momente

jednotka          
zn. Oe                               

pretekári  
(publ.)

značka      
pre mili-        

stilb

druh lupy                  
kleslo              

skyprilo    
pôdu okolo     

rastliny

existuješ                           
ohmatá      
(hovor.)

mučilo,        
trýznilo

oká,              
po česky                           
zaznievať

Pomôcky:                         
ekipa,            

ortikon,     
verant

pretekár-          
ske druž-            

stvo

oxid ka-             
demnatý                 

2. časť taj-            
ničky č. 1

pomýľ                             
mocne 

zatriaslo

mužské           
meno

inam            
Rudolf           
(dom.)

skratka             
pre na-         
príklad

skratka     
krvného    
obrazu

televízna    
elektrónka                    

zatrite    
hlinou

Izidor           
(dom.)

druh   
enzýmu                       

Emerencia      
(dom.)

naniesť         
tenkú           
vrstvu              
medi

primát                        
nasýtená 

bezman-            
želský                
stav

skr. súhv.    
Strelec                    

cit. zvuku    
kačice

MPZ         
Panamy

tajnička              
č. 2                

značka               
erbia

staroba-   
bylonské     

mesto

písmeno      
gréckej       
abecedy

petrolát    
(chem.)

ohraniče-         
ná plocha očaruje

Vedeli ste, že (tajnička č. 1)  je asi o desať percent väčší 
ako (tajnička č. 2) ? Nič to ale neznamená, lebo                           
(tajnička č. 3)  funguje efektívnejšie?

vďačnosť skratka     
pre iteretur

kame-            
ňolom

Pomôcky:           
alogamia,          
taro, ogivi,            
edikt, ail                   

pováľa 3. časť      
tajničky

človek     
zručný      

v konaní

nevydané    
spisy     
(kniž.)

predtým    
dodatok       
k závetu     
(práv.)

spletal                           
Ernest      
(dom.)

skratka          
uridíntri-         
fosfátu

2. časť      
tajničky

krútňava                           
skr. pre 
letecké     
krídlo

brloh           
líšky

nedospelý       
živočích              
bije sa  
(expr.)

úradný      
výnos       
(hist.)

pokľak-         
nutie              

tramping    
(hovor.)

spodné   
oddelenie   
karbónu   
(geol.)

ženský           
hlas                 

hlupák 
(expr.)

Igor       
(dom.)

skr. súhv.    
Eridanus                    
ľadové     
lupene

zošívaj                        
vyskytol      
sa, zjavil         

sa

značka    
titánu

obyvateľ   
osady                      
popáli

cudzo-         
opelenie              

(bot.)

4. časť     
tajničky

kratší čas      
kutal        

(expr.)

Pomôcky:           
barylit,       
milium,        
dinant                    

nosom    
potiahol     
vzduch      
do seba

požívaj     
tekutiny                  
opera B.             
Smetanu

prudké    
dupnutie                      
vydávali     

stony

1. časť       
tajničky

tropická  
rastlina                           
chradne  
(bás.)

drobná      
cysta                

na tvári

365 dní                         
rozrývaj

vzorec   
jodidu      

rubídneho

druh soba                        
búchaj   
(expr.)

predložka                  
s 3. pá-               

dom

vzácny  
nerast                  
zn. pre     

kilopond

odrie,    
oškrie                
(expr.)

skratka      
Sloven-        
skej ligy                    

v Amerike

5. časť       
tajničky

horská    
kaukazská      

osada

Arabské príslovie:  Prvému patrí...

Krížovka č. 60Krížovka č. 59
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              opísanie 2. časť       
tajničky

zjasňovalo    
bielizeň    

modridlom

prudko       
zaútočme

vysekáva   
dlátom dvojhláska

skratka     
súhvezdia      
Malý lev

automobil

zadymila  
(expr.)

1. časť       
tajničky

Emília     
(dom.)

postupne  
obláme

staro-             
indické     
božstvo

taktiež          
(kniž.)                 

mužské         
meno

ohradená     
kupecká     
osada

osobné    
zámeno                              

smer     
vývinu

Pomôcky:              
Indra, se-     
riba, item,      

piment         

druh   
korenia                       

otvorený       
účet

semitský      
boh                

zvernica,        
po česky

pichá 
rohami

výdavok                     
nepoľuj

mužské         
meno

niežeby                       
vziať                 

do nájmu

pridal 
korenie

EČV Nitry
málo                           

naspodok  
(zried.)

pulzoval

citoslovce 
drnknutia                     
Karolína 
(dom.)

kožený              
pás okolo             

krku

vzorec       
oxidu       

zlatnatého         
odolávať

donášač                                
poskytni    

údaje

skr. pre        
tohto roku                
zastavuj   
horenie

utiecť

stáva sa             
redším                            
teplotou      

rozpúšťaj  

skratka 
dietylfta-        

látu

druh uhľo-       
vodíka                                
MPZ    

Rumunska

nemorálni 
ľudia

hnevať,      
zlostiť      
(expr.)

skratka                
pre otrav-             
né látky

Voltaire:   Aké...tvrdá      
stupnica

väčšia  
otiepka

veľký    
vyzdobený    

pohár    
(kniž.)

ironický   
človek

1. časť      
tajničky akáže

podvojné    
účtov-      
níctvo

deň                  
v týždni                           
prilákaj

Pomôcky:                
taro, ama,       
satis, lo-     
ro, etát     

popínavá   
rastlina

2. časť       
tajničky

zdolá                            
norma ťaž-       
by dreva

opotre-           
benie        

povrchu           
trením

vládcovia                  
jedovatá     
hríbovitá      

huba               

ženské         
meno

dosť             
(z lat.)

liečivý 
prípravok                          
zábavný     
podnik

často         
tkal

vzorec 
chloridu     

draselného                  
žen. meno

sval       
otáčač                
(lek.)

tamtá                   
tropická     
rastlina          

skratka     
obrnenej      
divízie

odroda      
viniča                               

hnevám, 
jedujem

citoslovce     
oblízania

veľké      
úsilie                     

zohneme

fungovalo
cudzí účet                         

áno             
(z angl.)  

draním         
zbavil        
kože

štýly

novou  
metódou                  
tlačenica   
(zried.)

tlačí sa

skr. tanko-           
vej divízie               
lovkyňa   

perál

Pomôcky:                     
pokál,  
dopika

predložka            
so 7. pá-              

dom

druh           
písomnej          
skúšky              

EČV Nitry

nápev                          
značka  
argónu

3. časť         
tajničky

závora    
(hovor.)

kyprime         
pôdu plu-       

hom

spôsob   
plávania

Kolegyňa sa sťažuje kolegyni:
- Včera sme sa na tej mojej oslave 
narodenín dobre zabávali, ale sused 
všetko pokazil. Rozprával taký 
neslušný vtip, že som ho musela 
vyhodiť.
- Tak to si urobila dobre.
- To áno, ale všetci boli zvedaví na...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 62Krížovka č. 61
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1. časť     
tajničky poradkyňa výzva polovica           

osi
otecko          

(hypok.)

vzťahu-         
júca sa              

na tútora

chrápanie

bľabocú         
(expr.)

kosoštvor-      
cový ne-          

rast

morská      
bohyňa

Pomôcky:          
Perunit,        

Keto, ade-              
lit, skar                   

napchala                   
sa                

(hovor.)

vedome    
hovorilo     

nepravdu

koniec    
istého     

časového     
úseku

nukleové     
kyseliny                      
3. časť      
tajničky

osobné     
zámeno

kresaním       
ubral            

hl. mesto        
Alžírska

Anna            
(dom.)

pobudla                                
cudzie   

mužské          
meno

sekala,      
rúbala

vykoná-            
vam                    

spôsobo-            
val tikanie

2. časť         
tajničky

majúca far-               
bu citróna              

druh    
trhaviny

Edita         
(dom.)                   
krúti

pílením  
odreže

značka       
ústnej      
vody   

obtáčam

terakotove

značka       
argónu

vozením  
hromadí                           
kvapalný      

vosk

citoslovce    
žiaľu

obyvateľ        
Ruska

natieralo    
vápnom                    
osobné  
zámeno

Ondrej       
(dom.)

citoslovce              
bolesti                   

predložka              
s 3. pád.

ženské       
meno túz

prvok         
zn. Y

buď    
majiteľom      
niečoho

Jano vraví kamarátom v krčme:
- Chlapi, mám dobrú správu. Dnes som 
sa dozvedel, že alkohol omladzuje.
- A to ti kto povedal?
- Doktor!
- Doktor?
- Áno, povedal mi, že keď budem 
takto...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

diván,  
otoman

opojení      
alkoholom

1. časť     
tajničky

obyvateľ    
Alma-Aty

2. časť         
tajničky

dávalo                 
do súladu

značka          
pre centi-               

pond

staro-              
grécky                  

boh vetrov

Pomôcky:             
droba,       

Eol, ladin       

tropický   
strom                             

spojená      
lepom

hltavo je,           
hltá

chytil                  
ženské       
meno

mierne     
pokarhám

skratka                
pre a dato

malá                
lopata                  

nepoľuje   

skutok

nepiští         
(expr.)          
pomstí     
(bás.)

Klemen-            
tína                   

(dom.)

skr. rádio- 
telefónu                 
prinášali     

úrodu

jemná,        
ľúbezná               
(bás.)

skratka    
ročníka                              
hrubý  
povraz

žreboval
Otília    
(dom.)               

osušovali

Šarlota      
(dom.)                    

lombardný      
úver

poľuje

epocha   
triasu               

dravým   
spôsobom

týkajúci                    
sa ôs

donovia                            
druh   

pieskovca
kráčame cestoval      

lietadlom

existujú

mrmlal     
(expr.)           

krepový    
papier

oškriab
kráča                            
Leóna   
(dom.)

upozorňo-         
val na ne-          
bezpečen-        

stvo

ozn. liet.   
Etiópie                    
skratka   

štátu Utah

3. časť       
tajničky

listnatý     
strom

ďateľ,           
po česky

Kečup je pre mnohých z nás chutnou omáčkou, ktorou si 
dochucujeme jedlá. No vedeli ste, že v 19. storočí sa kečup predával 
ako (tajnička) ? Dokonca mal aj tabletkovú verziu. 

Krížovka č. 64Krížovka č. 63
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žiak                   
3. triedy

3. časť       
tajničky

citoslovce              
vyjadrujú-         
ce bolesť

365 dní bolestný      
vzdych

stredo-         
ázijská            
púšť

eliminuj

vzťahujú-            
ce sa na                
tmárov

spôsobo-                  
val rachot,      

rachotil
daruj stal sa           

nemým
vzťahujúca           
sa na Rím

citoslovce            
obdivu

spájacia      
chodba               

pozbavte

eso

1. časť        
tajničky                    
liečivá        
bylina

obytná      
miestnosť

podkúvam                           
bľačali          
(expr.)

burcuj        
(expr.)

zn. mili-    
sekundy                       

často sála

zakývam
seknutie                         
Samuel  
(dom.)

Pomôcky:                          
arnika,  

karakum, 
Ilokan

pevnosť         
(zastar.)

nervová      
porucha            
4. časť      
tajničky

sieň                      
nadeľuje

zdolal učením      
vštepia

obyvateľ       
Filipín

značka       
európia

kozácki      
náčelníci             

vriaca   
(hovor.)

skratka    
veľmi    

krátkych     
vĺn

zlučoval      
(odb.)                        
štát                

v jz. Ázii

ponárali      
(kniž.)

oxid     
zlatnatý              
riedka 
tkanina

vyperiem

skr. Červe-         
ného kríža                 

rímske            
číslo 550

Otília   
(dom.)

2. časť       
tajničky

asistent      
(slang.)

cudzie     
mužské         
meno

Možno aj vy patríte medzi 
ľudí, ktorí škaredo píšu. 
Vedeli ste, že mnohé štúdie 
potvrdzujú, že práve 
(tajnička) , pretože                              
ich mozog pracuje rýchlejšie 
ako ich ruka?

druh       
kôrovca

zadný     
horný roh           
vratiplach-        

ty

1. časť      
tajničky

drobčilo           
(expr.)

Pomôcky:          
osteocyt,       
trotyl, pik,          
pofa, apus         

Emanuela      
(dom.)

zadúšali            
sa

zrelá       
kostná        
bunka         
(anat.)

eliminuj      
(lingv.)

skr. pre          
a podobne                 
zmierujete

Eduard    
(dom.)                        

drahý kov

filozofické 
učenie  

lepivá      
náplasť      
(farm.)

vzorec    
sulfidu       

irídnatého

plakanie 
(bás.)                        

zahnívala

citoslovce    
poháňania     

koní

vnímalo            
hmatom                           

výstredná       
zábava

utopilo sa      
(kniž.)

skratka       
pre Inter-            

City                
margo

mesto na      
západnom           

brehu         
Jordánu

blanokrídly      
hmyz  

mužské         
meno

Pomôcky:          
Cep, kava-    
let, navajo,      

átrium              

dal     
dovedna,      
spriahol         
(zried.)

skratka     
glycínu                     
istý čas         
varme

zn. pre         
pikokatal             
jazdecká     
prekážka

spinkajú

pohrebná      
hostina                
2. časť      
tajničky

veru,   
zaiste         

(hovor.)

skyprím       
pôdu okolo      

rastlín

americký    
spisovateľ       
a básnik

plemeno   
oviec                  

prinucuje

značka        
pre abvolt

civilista                      
tvár, výraz          

(pejor.)

opúchal
predložka     
so 6. pád.                         
maj v úcte

technický    
trinitro-         
toluén         

(chem.)

skratka         
súhvezdia              

Cefeus                         
100 m2

otvorené    
antické    
divadlá      
(hist.)

Leokádia      
(dom.)

ústredná          
časť rím-             

skeho           
domu

Švajčiarske príslovie:

Krížovka č. 66Krížovka č. 65
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              udierali       
nohami obtriem

skratka       
knokautu

meno       
Gibsona

značka     
astátu

rozkýval,  
rozochvel

Pomôcky:                   
miráž,   

leskimo,           
terem  

sťahovacia 
nepriehľad-           
ná záclona

zadusíte 2. časť          
tajničky

majetok     
štátu      

(hovor.)

mužské       
meno

krovité    
ostnaté       
rastliny

1. časť     
tajničky

draním      
odstráň             
pestrý      

papagáj

horská    
kaukazská    

osada

zaklame                   
6. trieda   

gymnázia 

EČV    
Levoče

príčina 
stresu                 

plápolali     
(bás.)

rozkazova-           
cí spôsob           
(gram.)

plienením     
nahromadil       

(zried.)

Pomôcky:                     
Aser, ail,         
Aton, em

stal sa           
bohatým

rímske           
číslo 61              
3. časť      
tajničky

egyptský           
boh slnka              

prelud           
(kniž.)

narýchlo       
urobím

Erika    
(dom.)                 

vylihovalo 
(expr.)

farbil       
nabelaso

inšpekčná            
prehliadka        

(skr.)                    
žen. meno             

osobné    
zámeno

rezaním     
odstránil              
svitanie         
(bás.)

značka   
holmia

pochva-            
ľuje si                 
grécky      

boh lásky

izraelský    
kmeň

koste  
obilniny                  
rímske 

číslo 1002

sieň,       
dvorana            
(zastar.)

štát             
v jz. Ázii                      
štvorček 

(typ.)

predvo-        
lávali           

(zastar.)

textília          
s dlhším         
vlasom

skratka      
Európskej       

ligy

François de La Rochefoucauld:  Ak sa milenci spolu nenudia, je to...
zaujmi     

sedaciu      
polohu

ker

skratka            
rozpočto-       
vej organi-        

zácie

farba               
na vajíčka

2. časť       
tajničky

členský       
štát USA

odrežú       
z niečoho      

vrch                        
zobralo

Pomôcky:         
periant, 

sasanka,        
sebum                      

zasmolil 1. časť      
tajničky

strážil                       
vojenský         

odvod            
(zastar.)

jazdením       
stlačí

blanokrídly     
hmyz                       

alelomorfa     
(genet.)

jarný    
horský   
kvietok

slovesná         
predpona        

africké    
drevo

mysleli      
(bás.)

cudzokraj-    
né zviera            
vysádzajú          

oblok
kožný               
maz                 

prvosienka

morský        
hĺbkomer

mláka                             
rybička

skratka       
inšpekčnej     
prehliadky

rádio-           
lokátor    
toaletný    

stolík

3. časť      
tajničky

kvetný             
obal              
(bot.)

obyvatelia         
Lotyšska

vzorec          
fosfidu       
arzénu                   
nalieval

Pomôcky:           
abura, aja-         

tín, ovo,        
kaška                 

ďobal       
(expr.)          
viala   
(bás.)

EČV               
Košíc                
mláďa         
vtáka

vďačnosť
mužské      
meno                   

zvonec

citoslovce     
radosti

zasekni                         
planí,    

nedobrí

avšak, no

znáša       
dovedna                     
ozn. liet. 
Etiópie

cestovalo      
lietadlom skutok

dezin-        
fekčný          

prostrie-        
dok

ženský         
hlas

Jano príde domov a vo svojej spálni 
nájde v posteli manželku so svojím 
kamarátom Jožom. Jožo však nestratí 
nervy a pokojne mu hovorí:
- Ahoj,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 68Krížovka č. 67
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cudzí účet      
(obch.)

1. časť      
tajničky

drením 
poškodil

vzorec    
hydridu     

india

druh    
bavlnenej   
tkaniny,           
keper

mäkký   
nerast

teplá        
akrylová       
prikrývka

mäkká        
tkanina

banka,              
po ne-           
mecky

ženské        
meno

skratka      
prirodzené-    

ho loga-        
ritmu

skratka          
pre okrem                   

iného

hrabaním     
rozhrnulo

mužské      
meno

3. časť     
tajničky                             
veľmi sil-            
ný človek

Pomôcky:                
belánik,   
Kokalos,            
okonel          

skratka 
odseku                    

inbusový       
kľúč

seká                      
vysoký   
mužský           

hlas

tvorca,  
pôvodca

2. časť      
tajničky

semitský    
jazyk

rod                       
polarizač-              
ný hranol

nie iba

jodid    
zlatný                  
mäkká    
tkanina

malé     
zviera           

s belasou           
srsťou

značka          
telúru           

sadol si        
(expr.)

skratka      
štátu        
Utah

prvý        
sicílsky           

kráľ       
otoman

seknutie

oraním                
rozryjú            
skratka        
ročníka

Pomôcky:                 
ivrit, Lua,      
alait, lo-      

ro, kazan         

pohrebná        
hostina                   
pozýval    
(kniž.)      

chyť                    
natieraj     
vápnom

úder akáže?

mužské         
meno

brloh líšky                
Akadémia      
múzických    

umení

sú vďační

lesklý     
náter                   

jednotka   
dedičnosti

skratka        
adenozín-              
trifosfátu

súvisiaca             
s emisiou

rímska    
bohyňa

4. časť                   
tajničky ?

V divadle je prázdne hľadisko.               
Riaditeľ divadla teda príde za autorom 
hry a vraví mu:
- Tá vaša hra sa asi divákom nepáči!
Autor chce zachrániť situáciu a tak 
hovorí riaditeľovi:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

motala sa,           
tmolila sa           

(expr.)
artisti tajnička                

č. 4

jednotka              
elektrické-           
ho prúdu

úplné       
vyčerpanie          

(bás.)

tajnička             
č. 1 šikmo ženský          

hlas

Pomôcky:          
rozsad,       

akče, air,          
aneroid               

mláďa            
mačky                  
abortus

ľudská        
horná      

končatina

jedlo,      
potrava

zohol

trepaním    
stras             

skratka   
pre adde

zvyškové

vzorec     
oxidu      

strontna-        
tého

dvojhrbá                  
ťava                 

slúžilo              
(expr.)

podra-         
ďovacia             
spojka

túžila  
(kniž.)                      
matná,   
nejasná

tajnička                
č. 3 maznica

vypúšťa          
dym

až ta            
(expr.)          

ženenie               
sa

Pomôcky:            
drabár,      

Ea, siba,          
albién             

vôkol
nepúšťaj                 
tajnička              

č. 2

žraloko-           
vitá ryba           
vypichli

často delí

značka             
arzénu                    
ženské         
meno

ústny         
(odb.)

čin, úkon                               
okruh               
(fyz.)

zn. pre             
oersted

kopaním       
skyprite                

osmanská    
minca

značka              
kilo-        

pascalu

epocha  
kriedy                          
nápev

malá os,         
osička

kočovné  
kmene                             

solmizač-    
ná slabika

dekora-           
tívna koz-               

metika

skratka          
pre Inter-           

City

kovový       
tlakomer

asýrsky            
boh mesta             

Eridu

Vedeli ste, že (tajnička č. 1)  obsahujú (tajnička č. 2) , enzým 
štiepiaci bielkoviny, ktorý zabíja cudzopasníkov (tajnička č. 3)                                          
a tiež pomáha prečisťovať (tajnička č. 4) ?              

Krížovka č. 70Krížovka č. 69
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inam,            
inde

2. časť     
tajničky

omotala  
(expr.)

písmeno     
gréckej      
abecedy

vzorec     
jodidu      

indného

1. časť             
tajničky

druh       
glykozidu        
(biochem.)

Alojzia      
(dom.)

neprie-                
chodnosť             

čriev             
(lek.)

existuješ značka       
astátu

naťaho-                 
vali sa

Anna        
(dom.)

hlbinná         
vyvrelina                       

rúbe

severo-         
americký     
kunovitý      
dravec

konštruk-        
cie na cho-                
vanie včiel             

útok

3. časť     
tajničky

ílový    
nerast

Pomôcky:               
ononid,         

alni, troll,               
adinola          

nasýtený         
uhľovodík                  

zopol       
(zried.)

zn. auto-            
mobilov                   

rap   
(archeol.)

akváriová   
rybka

solmizač-        
ná slabika                         
pravosláv-        
ny kláštor

pochytal

značka        
mililitra            

severský        
škriatok

Ilona          
(dom.)

zadováž      
(kniž.)                      

posteľné       
prikrývky

keď
privrátenie          

vyšibe,   
vyšľahá

plavidlá

skrz, cez                
(zastar.)             
mužské      
meno

hrať       
(bás.)

Pomôcky:                    
ileus, ijo-     
lit, mink,    

lavra     

les                       
značka            

pre deka-             
lúmen

druh   
liatiny              
Alina     

(dom.)

prestala           
šiť

hydrid           
lítia                      
čln             

na Rýne

druh      
horniny

skratka         
Českej       

republiky            
EČV Nitry

obyvateľka     
Líbye

šúcha,        
mädlí              
(kniž.)

prikryť

Vedeli ste, že sviečky vydržia dlhšie 
horieť a menej kvapkajú, ak sa                              
pred použitím (tajnička) ?

uchopenie,     
hmatnutie nariekanie snímacia      

elektrónka
zbil, vybil              

(expr.)
Anastázia      

(dom.)

značka            
pre long              

ton
crkal Anna    

(dom.)

Pomôcky:             
ebikon,      
chianti,           
lento            

čudo, div              
(kniž.)

zlostil sa                   
vajcová 
bunka           
(biol.)

1. časť     
tajničky

varením     
pripravila

predložka             
s 3. pád.            

ľahké čer-        
vené víno

prestáva      
tiecť

internetová         
diskusia              

dones dnu

MPZ      
Ekvádora

stála                      
v prístave                  
spestrujú

nasýpaj

Zolov         
román                  
zíza     

(expr.)       

2. časť      
tajničky ohárať

muž                 
vo vzťahu                  
k svojmu            
dieťaťu

pomaly     
(hud.)             
načo    
(bás.)

Pomôcky:              
ovocyt,       
leopon,     
Nana           

zastal                
(kniž.)

zn. pre        
sínus             

3. časť     
tajničky

kopa            
slamy            

obyvateľ          
La Pazu

štvaním      
vysilil

Izidor         
(dom.)             
hltavo            

pil

skríkol

značka 
argónu                    

zátočina        
(bás.)

rozotiera
zavolaj                         
nástroj              

na písanie

Mária  
(dom.)

pagáčiky                           
vzorec         
fosfidu        
nióbu

tu máš

tavením   
neuzavri                  
autonóm-      
na oblasť

zašpinilo         
sa

kríženec         
leoparda              
a levice

počuť                 
(kniž.)

Slovenské príslovie: 

Krížovka č. 72Krížovka č. 71
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skr. Slo-    

venského     
banského      

úradu

skratka    
súhvezdia     

Tukan
obkrútila

majú     
spád, zva-            

žujú sa

zvýšený      
tón a

kanál druh   
kukučky

čistí         
chliev

Pomôcky:                   
enigma,             
Chaldea,             

zoolit        

2. časť    
tajničky

rotačný 
stroj

plemeno      
domáceho     

holuba

značka        
stroncia                   

1. časť      
tajničky

predložka      
so 6. pád.                 

sulfid       
irídnatý

Pomôcky:         
Tuc, ani,         
Alda, sa-  
rin, girls                  

zoogénny       
sediment       

(geol.)

symetrála                 
3. časť      
tajničky

blázon       
(pren.)                  

bol           
posadený

dočasne
Árijec                 

mužské      
meno

prejavím     
známky      
života

sekanie sa       
(kniž.)     
úzka     
latka

oklamal   
(expr.)

Juliánsky   
kalendár                    
zborové 

tanečnice

rímska       
bohyňa

záhada       
(kniž.)                  
panské       

deti

idant          
(gen.)

znepoko-   
joval                      

kórium,          
po česky

staroveká            
krajina          
v Malej             

Ázii

behá          
očami             
(kniž.)

obava                        
jedovatá   
chemická     

látka
skr. mon-     
signora                        
územná 
jednotka

americký    
herec          

a režisér                    
uzdravuj

žblnkal  
(expr.)

solmizač-    
ná slabika                     

pestrý  
papagáj

opražia

spojovacia     
dráha                      

typ ruské-     
ho lietadla

dôkladne       
utriete

obyvatelia    
Ammánu

Friedrich Schiller:  Povedzte mu, aby mal v... ostrov                    
z atolu

Pavol     
(dom.)

EČV      
Rožňavy otlč 3. časť     

tajničky
pokryme   

rosou

mimo-           
chodom             
(kniž.)             

druh tanca
Pomôcky:                

Anas,              
apropo,       

rap                

Ambróz       
(dom.)

1. časť      
tajničky

pracovník      
na stavbe                       

značka  
astátu

mužské        
meno

Štefan      
(dom.)                
máčal               

v roztoku

malý   
motel

MPZ  
Islandu                             
vnímal      
zrakom

značka                
bulhar-             
ských             

cigariet

vnímam  
sluchom               
rozveseľ

štýl hudby
nepožívaj-         
te alkohol               
posýpanie

zákop                 
pre vojaka

kadiaľ                                  
nosením 

nahromaď

pokrýval     
dookola

Pomôcky:                
atolon,     
seansa                

využil na           
nečestné             

ciele

peňažná       
poukážka                       
2. časť       
tajničky

pretože                 
citrónovník 

limetový

zaradoval             
sa                      

(kniž.)

lebka 
(kniž.)                    
urobil   
čiarku

nevykynož

skratka    
závodného     

klubu       
zlosť

citoslovce     
obdivu

žmurkol              
druh a rad-        
ca Moha-               

meda
skr. Spo-      

jených štá-        
tov ame-            
rických

schôdzka      
špiritistov              

Albert         
(dom.)

Žaneta    
(dom.)

smer          
vývinu                
rímske            
číslo 4

obyvatelia     
starovekej      

Itálie

žreboval semitský   
boh

Jano hovorí Jožovi:
- Počuj, Jožo, nepáči sa mi, že mi 
chodíš za ženou!
- Ale prosím ťa, kto sa má vo vás 
vyznať?
- A v čom sa chceš vyznať?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 74Krížovka č. 73



76 77

Krížovky pre fajnšmekrov Krížovky pre fajnšmekrov
časť     

javiskovej     
dekorácie

2. časť      
tajničky

len,                     
po česky

chorobná   
zúrivosť

Karolína 
(dom.)

ľahké      
športové      
plavidlo

mohame-     
dánsky       
teológ

skratka    
súhvezdia 
Eridanus

Zdenka  
(dom.)

Pomôcky:             
kord, ule-      
ma, isit,     
Babeta                

1. časť    
tajničky

vynechajú,        
vymeškajú

grafická    
technika     
(výtvar.)

značka     
pre pieza                        

vitím 
utvorila

skratka     
infarktu    

myokardu

ženské        
meno                     

nekovová   
látka

túžobné      
želanie

vlievam                    
nerozváž-       

ne hovorím     
(expr.)

ženské           
meno

cverny                          
preru-        

šovane           
svietil

spriada                               
životná        

sila

pakuješ            
mohame-     
dánsky             

boh

oraním     
vyhĺbil

skratka       
automoto-        

klubu                     
niektorý

invalidný       
človek

osobné    
zámeno                
značka     

motocykla

tam

biblické        
muž.meno                    

žilnatá    
hornina

približne

spia       
(det.)                          
bodná        
zbraň

ligot

lebka  
(kniž.)                         
grécke  

písmeno

skratka             
pre tele-              

fón

obyvatelia    
Írska

debil  
(expr.)

3. časť         
tajničky                      

EČV       
Martina

štvorsto-          
pový verš             

(bás.)

značka 
amerícia

tleli                
(kniž.)

Dvaja stroskotanci na neobývanom ostrove sedia 
pod palmou a jeden utešuje druhého:
- Neboj sa, moja bývalá manželka nás určite 
čoskoro nájde.
- A si si istý, že ťa ešte stále miluje?
- Tak to neviem, ale...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

opoja sa
1. časť        
tajničky                  

č. 2

meno    
Delona

jednoroč-         
ná bylina

tajnička          
č. 1

Pomôcky:                  
kalomel,             

Ma, loran,           
emitor           

zápal        
sliznice

tropický      
plod

gibon          
bieloruký

obidva                 
slovesná 
predpona

EČV       
Bánoviec        
nad Beb-        

ravou

veľmi    
vzácny      
minerál

značka      
iónia

návrat          
vojska                     
ženské           
meno

elektróda      
tranzistora

rímske               
číslo 2001             

prísľub,         
uistenie

sústava      
navigácie

vrch v Je-         
ruzaleme                  

často           
derie

v Starom        
zákone        

bájna zem              
zlata

vysekávaj     
dlátom                      

spití

neporiad-            
nik                  

(pejor.)

žreb
pokryl         
rosou                   

oteplená

skratka                 
pre ibidem

často        
spala                       

grécke      
písmeno

sieťové     
pletivo

nemecký           
jazyk                   

vylučujú         
nektár

čalún,    
ozdobná     
pokrývka     

stien

obyvateľ  
Médie                                 
ľutuj

žart
spinká                   
nástroj                

na písanie      

pobehuje                                
Rozália       
(dom.)

pitím              
pohltil,       

vstrebal

zákos                         
značka         

pre firkin

2. časť       
tajničky              

č. 2

znížený                  
tón e

babylon-             
ská bohy-          
ňa zeme

zosmieš-        
ňujem

potápajú                  
sa

(tajnička č.1)  je jednou z novších fóbií, no má potenciál dostať sa                                        
na popredné miesta. Ide totiž o strach, že zostaneme z nejakého dôvodu                  
(tajnička č. 2) . Táto fóbia je na vzostupe hlavne medzi študentmi.              

Krížovka č. 76Krížovka č. 75
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obec               
v okrese          
Dunajská             

Streda

2. časť       
tajničky

rímske       
číslo 1500

stávam sa        
silnejším

Pomôcky:               
ultimo,   

choliamb,   
Macov                  

uzlíček

skratka             
pre letec-            
ké opra-              
vovne

vzorec      
sulfidu         

tórnatého
inde          1. časť    

tajničky
metla  

(zastar.)

zvýšený          
tón a

variant hry           
v mariáši

vzorec      
jodidu       

cézneho

ohnem                            
cudzie     
ženské   
meno

vyrúbil         
clo

čiastočky 
uhlíka      

morský     
živočích

previnilec

s, so, po     
nemecky                      
mesačná  

sonda
Pomôcky:               

ruslo,        
Tin, enol,        

alkén                  

vypekal                    
zvonku    
(zried.)

otravné     
látky                     

skartované    
spisy

liečivá    
bylina

koryto    
rieky                      

vlhčíte    
rosou

kolektív
malé rany                  
anjelská 
bytosť

obyvateľ     
Banátu

typ     
ruského      
lietadla    

(Antonov)

jambický       
verš                           

nahnevá     
(hovor.)

nesením    
doprav            

von

krčah,         
krpka            

zanikala

omámim,     
omráčim        
(expr.)

etruský      
boh neba                      
organická      
zlúčenina 

nakovanie

citoslovce        
rezignácie                          
odd. tech.   
kontroly

čarovnosť                             
skratka 

okultného 
krvácania

obrovský       
(bás.)

Šarlota    
(dom.) 

biblická          
osoba

olefín  
(chem.)

Zoznam olympijských športov sa na olympijských hrách rokmi mení. Pribúdajú 
nové a naopak niektoré sa vyraďujú. No nie vždy sa súťažilo len v športových 
disciplínach. Vedeli ste, že od roku 1912 do roku 1948 patrila (tajnička) ?

novota
forma ka-          
rakulských           

jahniat
skutky túzy skratka            

pre štátny
2. časť     
tajničky

Elena                  
(dom.)

fáza        
Mesiaca akýže

česaním       
získajme              

telo             
(kniž.)

ukoristil

obitá 
nejakým  
kovom

značka    
neónu               
snívali

3. časť     
tajničky

vzorec      
nitridu       

skandia                
spočíta

Pomôcky:         
steatit,            

ars nova,       
melanž                 

vypral

strážne    
zvieratá                    
1. časť           
tajničky

plavecký     
štýl                        

priam

okovať

príma,              
po česky                 
jedna zo             
sudičiek

vzorec          
sulfidu        

platnatého

panovníci                       
zakrivený   
obuvnícky     

nôž

opatrime 
obväzom

skratka             
rozpočto-          
vej organi-        

zácie

knísavo,     
kolísavo            

jednoklon-         
ný nerast          

nové      
umenie     
(kniž.)

MPZ      
Libérie                             

európska       
rieka

plátate    
(hovor.)

masa ľudí             
pupok         
(anat.)

Pomôcky:             
knajp, hi-    
lum, arabi             

kôň hne-         
dej srsti         
pečením  
priprav

vodné             
vtáky         

otcova      
sestra

chyť,        
uchop

atrament       
značka          

megaelek-          
trónvoltu

remíza    
(šach.)

melírova-     
ná priadza                          

EČV      
Krupiny

dávam              
na niečo               
etiketu

často     
čítam existuje

Stendhal:  Láska je jediná vášeň,...

Krížovka č. 78Krížovka č. 77
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Pomôcky:                

Atala, 
kálium,  

alpa              

znetvorujú 3. časť      
tajničky

Emanuel       
(dom.)

skratka        
pre letec-        
ké opra-          
vovne

Ervín             
(dom.)

sladkovod-           
né ryby

zotrváva          
v nezme-        
nenom          
stave

stalo sa          
bielym

prudko  
mykala

bodnutím       
usmrcuj

Anna           
(dom.)

komička,      
zabávačka

Adam      
(dom.)

bezmotoro-       
vé lietadlo           

nad

vo,                
po česky

2. časť        
tajničky                            
taroková        

karta

iste,      
zaručene

ženské                
meno          
banda       
(expr.) 

1. časť        
tajničky

jarný      
mesiac

paznech-      
tík ostnitý      

(bot.)

morský         
vták                   

imidžová          
postava

Pomôcky:                  
akov,     
akant,      
alka            

kyprili pô-        
du pluhom        

prepal

skr. ade-            
nozíntri-           
fosfátu         
trikot

výrobok

olympijský          
rekord       
obsial              
(zried.)

365 dní

pokropí           
rosou                        
draslík   
(chem.) 

citoslovce         
vyjadrujú-        

ce ne-             
záujem

ľudožrút                                    
masa ľudí

dá do ruky

balkánska    
objemová     
jednotka            

francovka

elektro-           
nická               
pošta

Chateaub-          
riandova 
novela

základná  
číslovka                
hárok,              

po česky

poľovala
Ilona     

(dom.)                  
dvojhláska

skratka    
okresného     

výboru

zacieli,     
sústredí

aký      
(hovor.)

robil           
machule         
pri písaní     

(expr.)

Nemecké príslovie:
vznáša sa                
vo vzdu-         

chu

schová-                 
vala sa

biblický     
staviteľ      
korábu

EČV Ilavy 3. časť     
tajničky vyhŕňať

veľký dra-          
vý vták                  
klavír 

(hovor.)

podraďova-         
cia spojka

solmizač-      
ná slabika

malá                
flauta               

korbáč      
(pren.)

kryté           
výklenky            

na budove

symetrála                          
privedú,   
vovedú

1. časť            
tajničky

Spoj. štáty         
americké            
územie na       
Slovensku

Pomôcky:           
palota, lu-   
niak, raki,          
kembrik             

rieka                
vo Veľkej                  
Británii

spôsobo-            
vať únavu                   
2. časť      
tajničky

otec    
(hypok.)

zatýkací   
rozkaz          
(práv.)             

umierali

nafoto-            
grafovali                    
(hovor.)

ženské         
meno

bulharské  
muž.meno               

zápasil,  
bojoval

rímske               
číslo 1001

dokonalá             
zručnosť                 
neodsek-            

nem

rúti sa      
(expr.)

zn. aktínia                          
indický            

domorodý               
vojak

snem           
v starove-            
kej Sparte

skr. Slov.        
zväzu                

včelárov              
kolektív

Pomôcky:            
apella,               

knuta, si-   
poj, aret            

obyvatelia       
Ruska                   
prejav    
lásky

mačka  
(hypok.)                          

orientálny 
likér

písmeno    
gréckej     

abecedy

liečivá        
bylina                  

skratka 
poručíka

skr. Or-         
ganizácie     
Spojených      
národov

palác   
(zastar.)                           
značka   
olova

urobil ne-        
pokojným

ozdobný        
poťahový       

papier

pomocou       
ihly a nite             
spájaj ku-          
sy tkaniny

Manžel príde zo služobnej cesty                           
a nachytá svoju manželku s cudzím  
chlapom v posteli. Nastane trápne 
ticho, no po chvíli ho manželka preruší      
a hovorí:
- Upokoj sa, miláčik, aj tento muž je...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
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Pomôcky:                    

lakolit, 
ostrovid,      
bontón            

poslal            
na iné                  
miesto

3. časť      
tajničky zužuj usadenina     

roztoku
alumíniová     

fólia
hlbinná    
hornina

okukával

mala                  
v ruke,             

nepúšťala

1. časť     
tajničky

značka             
pre long            

ton

druh    
kužeľovitej     

skrutky

Anna      
(dom.)

symetrála
miestna   

trať                      
nekráčam

značka        
pre stone

dobré         
správanie         

tím, po       
anglicky

vznášalo          
sa vo vzdu-           

chu

značka          
niklu             

hodnotiaca  
správa

Boží     
služobníci     

a posli

panika             
na burze                  
lámaním 

nahromaď

Lýdia  
(dom.)

bije sa  
(expr.)                       

mačkovitá 
šelma

Pomôcky:                   
obolos, 

inklinátor,   
kónus             

ťažko  
pracujú   
(expr.)

Emanuel      
(dom.)                        

hrabový      
porast

zn. pre        
abfarad              

upravená 
kvasením

pochúťka     
(kniž.)

ženské        
meno

citoslovce    
vyjadrujú-          

ce roz-     
paky

klepaním 
odstráni                     

podstielal

skratka      
olympij-         
ského      

rekordu

vyčíňal   
(expr.)               
Jolana   
(dom.)

2. časť                   
tajničky

malá sta-         
rogrécka             

minca

tlkot      
(bás.)                  

veľká plo-       
cha poľa

dostával       
lilavú farbu      

(hovor.)

zn. pre        
stattesla              

EČV 
Tvrdošína

merač     
magne-     
tickej     

inklinácie
skr. Ama-        

térskej         
atletickej      
asociácie

pochá-          
dzajúca              

z Dánska

Sused sa pýta suseda:
- Susedko, vaša dcéra bola minulé             
leto na dovolenke v Španielsku?
- Áno, bola.
- A priviezla si odtiaľ aj nejaký suvenír?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)stisnutie tajnička      

č. 1

označenie    
lietadiel     
Etiópie

kosák,           
po česky

obytný prí-           
ves k auto-                

mobilu

Pomôcky:             
tetrame-   

ter, oman,        
alinea                 

priliepať
nasýtený     

plynný     
uhľovodík

tajnička           
č. 2

obriadim       
(hovor.)

clivosť,  
smútok          
(bás.)

ročné 
obdobie                      
mužské       
meno

štvorsto-              
pový verš            

(lit.)

značka       
irídia

plameňom       
ošľahne              

osoh,    
prospech              

môžu

odsek                
v knihe            
liečivá                
rastlina

omietať,      
vakovať     
(hovor.)

spojovacia            
dráha            

trápnosť        
(slang.)             

obyvateľ    
Ríma                  

odborník v              
metalurgii

sekaj                         
nosná kon-              

štrukcia    
strechy

metán,      
po česky

kozme-           
tický prí-             
pravok                 
mýlil

mužské           
meno

spodok    
dverí                     

malé ple-    
meno psa

hladkaním     
prejavovať     

náklon-    
nosť

mastná      
látka

klepol   
(expr.)               

veľká kopa 
(hovor.)

značka      
hliníka

hrivnatá 
(zried.)                  
tím, po   

anglicky

plátate       
(hovor.)

sulfid   
selénatý                        

Elektráreň   
Vojany

doplníte               
na celok

EČV     
Pezinka                
značka 
striebra       

vytvárala     
riadky

písmeno    
gréckej    

abecedy

hltavo piť        
(hovor.)

Plameniaky trávia veľa svojho času vo vode, pričom stoja iba na jednej nohe. Niekedy vydržia v tejto polohe aj 
niekoľko hodín. Vedci zistili, že dôvodom tohto správania je predovšetkým (tajnička č. 1) . Ak totiž stojí 
plameniak vo vode len na jednej nohe, stráca menej (tajnička č. 2) .              
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kvapeľ    
zväčšujúci     
sa zhora     

nadol

2. časť      
tajničky     

č. 2

oslovujem    
zámenom     

oni

pravidelný    
rovníkový     

vietor   

väčší        
zväzok       
slamy

juho-           
ázijský         

hmyzožra-           
vý cicavec

značka   
tália

členský       
štát USA

predera-           
vená

Pomôcky:                   
Kim, sun,       
argentit,        
insitná          

1. časť             
tajničky              

č. 2

najbohat-            
šia strie-           

borná ruda

mužské        
meno

skratka    
vojenskej     
akadémie

miestne
značka          
irídia                              

veľmi zbi 

obyčajové     
právo

druzgot                
stávali sa            

žltými        

kórejské 
mužské       
meno

dýchacie        
orgány rýb              
zasievalo

EČV 
Trenčína

Slovan   
(zastar.)                     
vyradené    

spisy

laická,          
neškolená

MPZ     
Egypta                     
drkotal          
(expr.)

blúdila 
očami   
(kniž.)

vzorec    
jodidu     

tálneho              
bohovsky

Pomôcky:            
Altaj, ta-       
na, adát,       

pasát                 

citovo    
pohli                            

ázijské      
pohorie

obyvateľ 
Británie                             

rapotanie 

majúci      
africký ráz        

(hovor.)

365 dní                       
Jitka     

(dom.)
darovali izbová  

rastlina

platidlo                   
v Lotyšsku

tajnička               
č. 1                    

slnce, po          
anglicky

skratka               
pre tohto               

roku

syčal     
(expr.)                        
EČV    

Prievidze

vykonalo     
amputáciu

zástup-           
covia             

(zastar.)

Aj pestovanie ovocia a zeleniny má svoje rekordy. Vedeli 
ste, že doteraz najťažšia vypestovaná (tajnička č. 1)  vážila 
289 gramov a po obvode merala neuveriteľných                             
34 centimetrov? Podarilo sa ju vypestovať (tajnička č. 2)                        
a pomohlo k tomu chladnejšie počasie, ktoré spomalilo 
proces dozrievania tohto ovocia.

3. časť       
tajničky

postavili           
sa

skratka             
severo-           
východu

večerný   
dámsky   
pláštik

druh   
trhaviny naliepal

Pomôcky:              
Pylades,      
kat, iroko,       

palpost                       

2. časť      
tajničky napokon

syčal             
(expr.)            
poroz-       

mýšľala

skratka     
dopravnej      

nehody

robíme   
pitvu

skratka    
obchodnej     
akadémie          
zn. rénia

blanokrídly   
hmyz

lúč                 
(bás.)            

medaila  
(hovor.)

značka         
pre deka-          

lúmen

ukazova-       
cie záme-           

no                  
belasel

násilím         
odvliekol

nitrid   
uránu                    

ženské       
meno

natieral       
masťou

rímske              
číslo 1501                   

rímska       
minca

mužské      
meno

sánky                         
daj rastli-            

nám vlahu

rímske             
číslo 51

zlepenec 
(zried.)                   
palebné 

postavenie

alpský    
škriatok

hrmot                         
Pavol             
(dom.)

vydávame      
stony

Pomôcky:           
duola,          

kep, teju,     
semis                          

peň      
(hovor.)

skr. pre           
a podobne            

listnatý   
strom

linajka                       
skupina   
dvoch         

nôt

syn kráľa      
Strofia

na tomto          
mieste                 
druh 

jašterice

1. časť       
tajničky

prúdenie      
vody                          

šumenie

tropické       
drevo

temná              
skr. pre            
vlastnou       

rukou              

dokončím        
školu

čln               
so stožia-          

rom

spevňuje    
pomocou     
oceľových     

prútov

České príslovie:

Krížovka č. 84Krížovka č. 83
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odsúdenie  
(kniž.)

3. časť       
tajničky mys puzdro

Ondrej      
(dom.)

otrhalo      
(expr.) naháňalo

Pomôcky:            
separan-      
dum, kap,              
AED, nika

oznámil  
úradom

1. časť       
tajničky

islamská 
monarchia

čert,          
satan

skr. súhv.     
Malý voz              
výklenok     
v stene     

vysoko    
účinné      
liečivo     
(farm.)
skratka    

Univerzity      
Komen-         
ského

chytia sa                      
zvučne   
(hud.)     

veľká        
hrôza

režem     
(hovor.)              
mesiac           
(bás.)

nepod-              
ľahla

vlastní                   
dutý      

predmet          
s dnom

bolo vo            
výhľade,              
vyplývalo     

(kniž.)

nie,                   
po rusky              
Eugen         
(dom.)

Pomôcky:        
sonore,               
leňochy,            

UMi, tergal     

dodajú     
pôde      

hnojivo

osobné    
zámeno                        
4. časť        
tajničky

citoslovce       
gágnutia                     
lepením 
neuzavri

2. časť       
tajničky

údením    
zakonzer-       

vovala

opar,        
hmla

nečudo                 
horizon-             

tálne

žrď                 
na voze

nočné           
cicavce                

fáza             
Mesiaca

skratka        
hemoglo-          

bínu

neďobnú                          
bíjava

nebožiatko            
(zried.)

programo- 
vací jazyk                        
kypria pô-   
du pluhom

stávalo sa                 
živším

citoslovce 
výsmechu                  
skr. gene-         
rál. štábu

citoslovce     
vyjadrujú-        
ce bolesť

druh    
nekrčivej        
tkaniny

Anastázia       
(dom.)

zanecháva   
natrvalo    
nejaké   
miesto

Jean Paul:   Deti a hodinky nemôžeme stále naťahovať -preverí týkajúci     
sa výz

Irena          
(dom.)

skriviť,      
pokriviť odplávam 3. časť     

tajničky
pulzoval 
(kniž.)

vajcovod         
(zool.)

kopaním         
vyhĺbme             
Norbert       
(dom.)

ochranná      
sklovitá     
vrstva

nepoklep                   
2. časť        
tajničky

sliedi       
(expr.)

poddaní              
u Turkov              
(zastar.)     

sulfát

znemož-           
ňuje

stával sa               
sivým              

uchovaj                  
v tajnosti

otec       
(hovor.)

vyzivuj                         
namotávali

mužské         
meno

citoslovce      
radosti

marimba-          
fón (hud.)                
nočný ne-         

lietavý vták
veľa            

a rýchlo        
hovoriť             
(expr.)

skr. auto-          
nómnej          

republiky      
nehodno

Pomôcky:                        
marimba,          
rája, kivi,     
ovidukt

velikán      
(kniž.)              

úžitková       
rastlina

vzorec      
fosfidu          
nióbu            
opijem

kníš
zatína                        
štôs,   

hromada

prejavil      
známky      
života

spopred                      
napadané      
a usadené       
škodliviny

značka  
neodýmu

zaisťujú                    
Otília      
(dom.)

zvýšený        
tón e

skratka      
metionínu

Ondrej         
(dom.)

1. časť        
tajničky                             

skr. rádio-       
lokátora

zatrasenie

mužské        
meno

stavba          
spájajúca        
brehy riek

Rozprávajú sa dvaja 
nezamestnaní tridsiatnici, 
ktorí ešte žijú s rodičmi:
- Už som unavený z tých 
večných výčitiek od rodičov.
- A čo teda urobíš? Nastúpiš 
niekam do roboty?
- Nie, čosi!
(Dokončenie tvorí tajničku 
krížovky.)

Krížovka č. 86Krížovka č. 85
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náhle    

ochabnutie      
organizmu

odstrčenie     
(bás.)

značka  
pre nano-      

henry

duševný    
otras

vymieľanie      
(geol.) vnadím

člen        
mestskej             

rady              
(hist.)

zhora,   
odvrchu spriadam Alena           

(dom.)
silák  

(expr.)
obliekla sa          

(kniž.)

skratka 
lesnej 
správy

zajakavo                       
búral   

(zried.)

skratka 
antibiotík

preukazná 
listina                     

mužské         
meno

1. časť     
tajničky

ohnem,         
pokrivím

EČV Ilavy              
milosrden-          

stvo               
(bás.)   

ukra-         
domky

mužské        
meno                      

ženské           
meno

zn. pre me-            
gabarye          

balík     
(zastar.)

uklonenie
mužské       
meno                    

vrhnutie

skratka     
klavíra

súperka          
škôlka  

(zastar.)

pokolenie

Ernest            
(dom.)         

balkánsky   
palác  

kto sa        
zaoberá         
lovom

omám      
alkoholom!

útok

stručná      
myšlienka           

silno,    
mocne

typ        
antikvové-      
ho písma

kartársky      
výraz                  

slnce, po      
anglicky

trhavý kŕč                  
(lek.)

rímske            
číslo 506               
značka           
niklu

2. časť          
tajničky !

EČV        
Malaciek

zakonče-       
nie niečo-               

ho

Pomôcky:           
sun, klo-    

nus, didot,          
konak       

Na skúške sa profesor pýta študenta 
práv:
- Má manžel právo otvoriť list svojej 
manželky?
Študent chvíľu premýšľa a potom 
hovorí:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

vŕtaním    
vniká

brodivé     
vtáky

2. časť              
tajničky              

č. 1

nádoby          
na kúpanie

biedne
1. časť        
tajničky          

č.1

skratka    
obrneného     
transpor-        

téra

existujem
Pomôcky:                    

polypid,    
bučiaky     

pozbav                                   
skaz,    

poškoď

unesenie prestávka                        
365 dní

obyvateľ    
Bátorovej

skratka     
obrnenej    
divízie

máčajme                        
ostrým   

nástrojom    
vytváral

hore          
(bás.)

zápal    
sliznice                   
prichyť

učením      
zacviču-       

jem

poludnie

nedovo-              
lenie               

polovica        
osi

Pomôcky:             
yzop,     

rao, vyza            

liečivá   
rastlina                       
sprosto

jesetero-           
vitá ryba              
živočíšny            

tuk
rýchle sa               
pohybo-      

valo            
(expr.)

citoslovce            
trúbenia           
morský    
živočích              

citoslovce   
radosti

vypekaj                         
udrie  

(expr.)

konštruk-           
cia na cho-              
vanie včiel

podklad 
(zried.)                   
filmový    
žáner

citoslovce        
vyjadrujú-       

ce vý-        
smech

lyžiarske  
preteky                       
dranká     
(expr.)

značka       
ústnej      
vody

opice     
(zried.)         
tu hľa        

(hovor.)

celý, po        
anglicky

titul     
indických   
feudálov

skratka   
stredných      

vĺn

biblické       
žen. meno                       

skratka    
polyamidu

zapar                         
EČV     

Bardejova

zobrazila,     
stvárnila          
(kniž.)

tajnička                  
č. 2

Ak vám po oslave zostalo trocha vína, nevyhadzujte ho. Nalejte                               
ho do (tajnička č. 1) . Najbližšie, keď budete (tajnička č. 2) ,                                   
pri ktorého príprave potrebujete víno, budete ho mať poruke.              
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              výrobok tajnička                
č. 2

1. časť      
tajničky              

č. 1

rubopis             
na zmen-             

ke                  
(fin.)

skratka        
polypro-     
pylénu

jodid    
draselný                      
prestal       

orať

solmizač-       
ná slabika

štvorček      
(typ.)

roh fraku       
(hovor.)

Elemír       
(dom.)

Pomôcky:                        
kapama,    

labutienka,   
salut, ast

pán                    
(zo špan.)                     
inak zapoj

tesaním 
opracuje,      

okreše

jednotka       
zn. p

mykol    
(expr.)

slovesná     
predpona                               
mastiaci       

olej

práve, 
priam

staršie   
mužské        
meno                    

mladistvo

značka           
pre kilo-             
lúmen

bulharské   
sviatočné     

jedlo                      
odpísanie

ľudský or-        
ganizmus

rozlám                          
daj                         

do ruky

Pomôcky:                  
ovoid, em,        
vapor, da-     
bu, Anat         

nadviaž                       
trocha      
uschlo    
(zried.)

značka      
céria                             

zložený     
strapec

poskytni              
podporu

skratka       
minúty                   
klokoce

rotačné   
teleso     

(geom.)

štýl hudby                           
chytiť

daruje

vojenský     
pozdrav                    
čín. hud.         
nástroj

sušienka
kananej-           
ská bohy-               
ňa úrody

skratka      
sústavy    
vodných    

diel

2. časť        
tajničky                

č. 1             
púčik

citoslovce     
naznačujú-        
ce chňap-         

nutie

plienenie   
(zried.)                    

tam

pomôcka         
na pudro-          

vanie

opatrne    
preskúmať              

(hovor.)

stupeň      
neogénu

Cesnak je síce zdravý, no „cesnakový dych“, 
ktorý spôsobuje, nie je príjemným spoločníkom. 
Dá sa s ním však zatočiť. Jedným z možných 
riešení je (tajnička č. 1) , ktoré obsahuje 
polyfenoly. Tie účinne rozpúšťajú síru a eliminujú 
zápach. Dobre funguje aj (tajnička č. 2) , ktorú 
treba požuť ako žuvačku.

staro-           
slovanský             
boh stád

Anna        
(dom.)

značka          
milikelvina

vybavíme,        
vykonáme        

(hovor.)

Pomôcky:         
pali, infá-        

mia, elatív,           
Kokalos                 

3. časť      
tajničky

tlčiem,             
mlátim                    
(expr.)

1. časť     
tajničky mládza

démonická         
žena               
klenot           

z gagátu

skratka      
Divadla       
hudby

familiárne    
oslovenie    
chlapca    
(hovor.)

otravné        
látky                         

položili          
na miesto

ženské         
meno

cit. zvuku        
kukučky                          
oslovuje             
zám. vy

tu máte telefonuješ             
malý kufor

značka             
elektrón-         

voltu

zničí       
(expr.)            
sokyňa

ročné 
obdobie

dám              
najavo                

nie celkom  
roztni

Pomôcky:                
Veles, ota-     
va, peonín,     

anonsa           

2. časť       
tajničky

podlý čin          
(kniž.)            
morský      

vták

ľudia 
postihnutí            
asténiou

varením    
priprav

Alžbeta        
(dom.)                   

lezením       
vstúpil

tvar           
prídavného           

mena             
(gram.)

sulfid          
indnatý               
oznam             
v tlači

vydala     
klokotavý      

zvuk

skratka       
pre iteretur                

súhlas

olivovosivý

ináč          
(zastar.)                
indické        
nárečie

Otília   
(dom.)

druh       
alkaloidu              
vlastnil

skratka          
ľavej ruky

maznáči-                 
kovia                  

skratka 
knokautu

prvý sicíl-         
sky kráľ

EČV       
Hlohovca

posypala       
soľou

skratka            
pre okrem            

iného

Norbert Frýd:   Núť niekoho robiť...

Krížovka č. 90Krížovka č. 89
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              veľká             
rieka

1. časť             
tajničky

obmena,       
modifiká-        

cia

2. časť      
tajničky

Matej     
(dom.)

skratka     
východo-     
severový-     

chodu

značka            
pre kosí-                

nus

mužské      
meno

Pomôcky:       
lipican,             

AE, oplen,        
Aton, vid                  

stlačila

značka     
nanometra                

figúra         
v balete

odborníci             
v etike

spinkajú                       
útok

meniť sa 
na ľad

EČV Tur-             
čianskych             

Teplíc

autor satír                        
otáčavá            

časť voza

otec   
(hypok.)

dosucha                         
bil, šľahal       

(expr.)

príslušník     
koptskej     

cirkvi            
v Egypte

citoslovce      
klepnutia                   
natieral        
vápnom           

roznecuje    
(kniž.)

vial               
(bás.)          
stal sa           

silnejším

egyptský    
boh slnka                             
mužské       
meno

dám dolu            
z visiacej             

polohy

priraďova-     
cia spojka                        
teplokrvný    

kôň

urobil   
značku

skr. apen-         
dektómie                       
spínačka       
(hovor.)

EČV Šale

lilipután                      
(expr.)                     

písmeno S   
(hovor.)

kráča
chytači                          

tuhé      
palivo

struk,                    
po česky

cverny                           
pravosláv-              

ny kňaz

skratka      
pre telefón

kopaním 
nahromaď

stotina           
eura                    

skr. štátu  
Virgínia

detašo-             
vanie                  
(kniž.)

skratka  
leukocytu

dal        
dovedna,       
spriahol            
(pejor.)

Nemecké príslovie:  Keď  bežíte, nechajte...1. časť      
tajničky

časť     
pagody     
(archit.)

vzorec         
oxidu ni-        

kelnatého

skratka            
pre tak-                 
tické cvi-          

čenie

práve,    
priam   

(hovor.)

lámacie 
stroje

tvrdý       
vzácny kov  

teplom    
rozpúšťala

Pomôcky:          
Anat,    
kaval,        
štok               

samica  
kamzíka

opiofág        
(lek.)

týkajúca            
sa tonusu                
skr. mon-            
signora

veliteľstvo     
(zastar.)

rozum                 
prekrúťte

otcovia      
(hovor.)

rozopra   
(zastar.)                
oslovuješ   
zám. oni

utratí,      
pomíňa

kto orie     
pluhom                     
obyvateľ  
Baskicka

oslabnete, 
ochabnete

skratka    
infarktu     

myokardu

mäkký      
nerast              

pomocník           
v lekárni

tesaním      
neopra-       
coval

veľa               
a rýchlo           
hovorila              
(expr.)

skratka        
pre calan-             

do

eskontný   
obchod                  
mladý    
topoľ

kananej-       
ská bohy-          
ňa úrody

samec     
kačice                    

objednali            
si (hovor.)

Pomôcky:                
alait, 

aerolit,       
anda         

medená     
pastierska    
píšťala na      
Balkáne

bodnutie                    
plazivo           

sa pohy-       
bujme

poschodie 
(hovor.)                   
písomná 
správa

klepal

toto,              
po rusky        
tmolenie       

(bás.)

kamenný  
meteorit          
(geol.)

označenie  
lietadiel  
Etiópie                   

žen. meno

2. časť           
tajničky

omilostil

piloti citoslovce   
radosti

Jožo sa pýta Jana:
- Jano, tak čo tá tvoja láska z vlaňajšej 
dovolenky?
- Ani sa nepýtaj, už je po láske.
- Snáď ste sa nepohnevali?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 92Krížovka č. 91
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              vitím     
utvorilo

3. časť     
tajničky

odlúčia,   
oddelia

Pomôcky:                 
mho, omo-      
rika, láma,        
via, karies

1. časť    
tajničky

ťažné    
motorové     
vozidlo

strýko   
(hovor.)

skr. počí-      
tačovej to-         
mografie     
darujem

dedina,      
po česky

zubný kaz     
(lek.)

Pomôcky:             
makadam,              
Umka, ET,       
Aal, Akis 

slovanská         
múza bás-            

nictva

tvrdá              
stupnica                 

cesta                
(z lat.)

odlišne
usmerňuje           
pri prícho-    

de

budhis-      
tický           

mních

kto ovláda        
mimiku               
sulfid    

indnatý

pôvodne     
balkánsky     

smrek

MPZ     
Egypta                     
štrková   
vozovka

nakrútil sa              
na niečo

Kristína    
(dom.)                                

4. časť    
tajničky

zn. pre       
recipročný         

ohm          
malíček

natri   
tenkou     
vrstvou

obyvateľ      
N. Zélandu               

produkt     
včiel

syn les-         
ného boha     

Fauna

olejnatá    
rastlina             
Boris       

(dom.)

2. časť         
tajničky otrhal

novozé-         
landský        

druh             
pštrosa

belavou   
farbou                 

manželka 
(hovor.)

kypri pô-        
du pluhom

prídeš    
bližšie                 
glgol   

(expr.)

toliar,         
po česky

sud, dieža                 
situácia

milenec  
bohyne   
Afrodity

skratka    
majora                   
Albert    
(dom.)

hráč v lige

primát                          
vzorec  
sulfidu     

uránatého

vzorec    
oxidu     

cínatého

mláka,  
barina

úhor, po   
nemecky

dostal sa      
do visiacej      

polohy

Muž sa vráti zo služobnej cesty a kričí 
na manželku:
- Ty si tu mala určite nejakého cudzieho 
chlapa!
- No dovoľ, akého...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

meraviem    
(kniž.)

tavením    
získal

značka   
hliníka

staro-             
egyptský             
boh slnka

1. časť taj-                
ničky č. 2                     
staroirán-      
sky jazyk     

vajíčko vši
2. časť       
tajničky          

č. 2

Pomôcky:          
ichor, iner-       
tol, sapo-      
nín, mite                      

kruhové    
ozdoby   
hlavy

rýľom   
skyprila                       
zn. men-    
delevia

značka       
pre hertz

jemná       
tkanina                    

umelecký     
sloh

1. časť              
tajničky             

č. 1

dechtový      
ochranný     

náter      
(chem.)

národovci    
(hovor.)

zvyšková   
žulová   
magma

devón,        
po česky                        
laserový        
lokátor

dokoval

mierne,                
po latin-                  

sky     
vysádzajú

v gréckej    
mytológii   
najkrajší    

mládenec

rímsky     
domáci      
bôžik         

labôčka
Pomôcky:          
Pelops, li-         
dar, akyn,              
grogrén                

zahádzal       
špinou                   
stal sa         
pustým

počítačová     
tomografia            

ťažká     
tkanina

farba              
na vajíčka

pomaly    
(hud.)                    
syn      

Tantala

EČV            
Partizán-    

skeho

stučnel,    
stlstol                
vrece

uberie   
(zastar.)

akým    
spôsobom                             

brús               
na kosu

vznáša sa        
vo vzdu-           

chu     

kazašský     
ľudový     
spevák

isto, iste

Aglája       
(dom.)                  

citoslovce   
ťapnutia

tíšina
hrdina 
(bás.)                  

ale, avšak

symetrála
2. časť                
tajničky             

č. 1

značka           
pre light               

year

rastlinný       
glykozid

Možno ste už počuli o tom, že vplyvom Coriolisovej sily                     
sa voda pri splachovaní otáča buď v smere, alebo proti 
smeru hodinových ručičiek podľa toho, na ktorej pologuli sa 
splachuje. Je to však mýtus. Pri malých rozmeroch 
záchoda, smer otáčania vody neovplyvňuje                                                          
(tajnička č. 1) , ale iba (tajnička č. 2) .              

Krížovka č. 94Krížovka č. 93
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dá vedieť 1. časť        
tajničky

čosi     
(bás.)

cudzie      
ženské        
meno

nijako redukčné      
činidlo 

vlasť, 
domovina        

(kniž.)

neodbor-         
níci               

(pejor.)

Pomôcky:             
imid, Bra-       
novo, alef,                

muraja

3. časť      
tajničky

plán, 
úmysel

vežovitá    
stavba,            
v ktorej           

sú zvony

existuješ

dám isté          
množstvo          
semena             
do pôdy

značka          
pre yard                      
vývrty

staršia    
jednotka    
plošného     
obsahu

tavením        
uzavrime          
prehŕňaj     
(expr.)

výlučok 
obličiek

hlava    
(expr.)              
druzgot

sekundár-                 
ny amid

leto,                  
po česky             
zohnem

omotával

Pomôcky:                 
acetol,      

abaka, ma-     
nus, blizna

manilské    
konope

skratka 
Českého    
rozhlasu                      

hrešil

rozrývalo                        
ruka                    

(v med.)

2. časť       
tajničky

rímske      
číslo 4                              

obec na       
Slovensku

horná časť            
čnelky             

na kvete

cit. zvuku       
liet.hmyzu              

zelený           
nerast

skratka                 
pre a iné

vytváraj             
(odb.)           
ciele            

pri streľbe            

čln            
so stožia-               

rom

rutovitý    
strom                     

základná   
zásoba

prvé    
písmeno    

hebrejskej     
abecedy

belasel                
pokiaľ

skratka          
vicepre-          
zidenta

365 dní                         
skratka          

erytrocytu

značka 
nobélia                      

podraďova-  
cia spojka

skratka    
okresného      

výboru
tamtá

4. časť       
tajničky

týkajúca            
sa pred-           

metu

Vedeli ste, že v starovekom Egypte 
pridávali cibuľu do hrobov, pretože 
verili, že svojím (tajnička) ?

              priveď                  
do spánku

1. časť        
tajničky

kopaním       
vyhĺbilo

umelý      
násyp

aroma-         
tická zlú-               
čenina

2. časť        
tajničky

plakal      
(det.)

skratka              
ultrakrát-           
kych vĺn

podkuté

Pomôcky:           
Epafos,        

anol, pilé,                
kalota                 

démonická       
žena                  

Demeter    
(dom.) 

kontakt

mačkovitá    
šelma                   

rafáčom   
oberajú

ponížilo sa

srieň,    
osuheľ

opisuj     
(zastar.)                                

zotrvávali               
v spánku

Pomôcky:                    
poliš, ma-       
nul, Avot,          

kanel        

1. egypt-       
ský kráľ                        
obral,   

oklamal

značka             
milikel-            

vina                                   
snívala

ovejú          
(kniž.)

patriaca   
psovi                               
vetva,     
haluz

druh rafi-               
novaného              

cukru

sklárska          
ozdoba                      
kto rád               

pije pivo     

Leonard         
(dom.)

čistiaci             
prostrie-             

dok             
monotypia

kríženec   
(pejor.)

štvorček      
(typ.)

fotozberňa                    
druh prilby        

(hist.)

obsahujú-       
ca lak

Anastázia   
(dom.)                           
lenže,              
ibaže

pestovate-      
lia ľanu                     
Kazimír      
(dom.)

skr. pre       
faksimile                             
skr. rádio-        
telefónu

farebnosť             
(kniž.)

braček                          
usadenina  

roztoku

staršia       
značka    
žiletiek

Katarína   
(dom.)                        
jodid    

draselný

súdny       
rozkaz na           
zatknutie

EČV  
Brezna                     

ohúrilo,      
omámilo               
(hovor.)

značka                
pre yard

Nemecké príslovie: 
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Pomôcky:              
akapu, Lo-            
tis, Euros           

EČV               
Partizán-           

skeho

značka       
pre ounce              

troy

ťažko              
robil                 

(expr.)

doplnenie 
chýbajú-         
cich koní                 
v armáde

kráčate 2. časť       
tajničky

malý             
plást

driapaním     
potrhaj  

naberač      
(hovor.)

Pomôcky:                      
Ivanice,      

sika, šlus,        
remont       

vychudnu-        
tý človek      
(pren.)

nestal sa        
redším                
1. časť      
tajničky

citoslovce     
vyjadrujú-     

ce roz-        
paky

vrchné            
časti hláv                

Talian             
(hist.)           

židovský    
kňaz

lotosová     
nymfa                

omámme     
alkoholom

ukazo-            
vacie zá-        

meno

paznecht                           
umyme

chrápanie        
týkajúca         

sa uhliara

rímske 
číslo 1001                     

vydával       
žiaru 

vezmem         
(expr.)

žiak,             
po česky                      
koniec       
(hovor.)

druh       
závory

malé    
hlodavce                       
nahneval  

(expr.)

3. časť      
tajničky ostať sám

EČV Lip-     
tovského       
Mikuláša

pomerne     
staro                   

pakuje

obytná     
miestnosť

grécky               
boh vetra              

vzbudí        
údiv

brazílske    
drevo

japonský      
kopytník             
mohame-           
dán. boh

múčnik    
zvinutý         

do valca

kame-      
ňolom                        

osobné   
zámeno

pílením     
odrezalo

požívaj         
tekutiny              
rímske            
číslo 4

značka        
pre kilo-         
coulomb

obec             
v okrese           

Rimavská            
Sobota

skratka        
pre ad        
acta

líhať

Mama dohovára synovi:
- Janko, tie sánky musíš 
požičiavať aj bratovi!
- Ale mami, veď ja mu ich 
požičiavam.
(Dokončenie tvorí tajničku 
krížovky.)

Krížovka č. 97

Riešenia krížoviek
1.  PATRIK, OTVOR OKNO!
2.  NAJDÔLEŽITEJŠOU KVALITOU TELA.
3.  1. OSLABUJE, 2. POSILŇUJE
4.  ŽE SOM SIMULANT.
5.  HNOJA A PEŇAZÍ NIKDY NIE JE DOSŤ.
6.  1. OVOCIA, 2. NA INTELIGENCIU DIEŤAŤA
7.  A KTO VÁM HO ČÍTAL?
8.  NEUŠKRTILA MUŽA, KEĎ JEJ VYZNAL LÁSKU.
9.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA

10.  NEBOLÍ A KAŽDÝ DEŇ JE PLNÝ NOVINIEK.
11.  NIE JE TAK DOBRE, AKO JE BEZ NICH ZLE.
12.  1. ROZOMIEĽAŤ POTRAVU, 2. STABILIZAČNÝ
13.  TO NEVADÍ, AJ TAK MI ZVONIL TELEFÓN.
14.  PLATÍ DRAHO, ALE AJ ODMENA JE VYSOKÁ.
15.  1. ČIERNE ZUBY, 2. NA ČIERNO, 3. V JAPONSKU
16.  JA SOM ICH PREHLTOL MINULÝ TÝŽDEŇ.
17.  ROZDIELU MEDZI JEDNOU OSOBOU 
       A OSTATNÝMI.
18.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
19.  POVEDAL, ĎAKUJEM VÁM KRÁSNA PANI.
20.  VEREJNE A KARHAJ HO MEDZI ŠTYRMI
       OČAMI.
21.  1. CESNAK, 2. BAKTÉRIE, 3. V SUROVOM STAVE
22.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
23.  VEŽU ZAČALI STAVAŤ OD ZÁKLADOV.
24.  TENISOVÉ LOPTIČKY ČIERNE ALEBO BIELE
25.  JESŤ HUBY, KTORÉ NAZBIERAL OTEC.
26.  O ČO VIAC VNÚTORNEJ KRÁSY SKRÝVA.
27.  1. POTRAVE, 2. RIASY A KREVETY, 
       3. KAROTENOIDY
28.  SYNAK, PO TEJ, KDE NIE SÚ VÝKLADY.
29.  ĽAHŠIE STRECHU STŔHAŤ NEŽ PRIBÍJAŤ.
30.  PRE NICH ŽIADNU NUTRIČNÚ HODNOTU
31.  IDEŠ PREČ, TY SMRAD JEDEN NEPODARENÝ!
32.  VÝBORNE POVZBUDZUJE ICH KRVNÝ OBEH.
33.  ORCHIDEÍ SA DOŽÍVAJÚ AJ STO ROKOV
34.  TO ÁNO, ALE DNES MI NIKTO NEZOMREL.
35.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
36.  1. MAŤ STRACH ZO STROMOV, 
       2. DENDROFÓBIA
37.  TO ZNAMENÁ, ŽE SOM BOLA ZNÁSILNENÁ!
38.  KDE NECHÝBAM, NECHCEM BYŤ
       PREBYTOČNÝ.
39.  FOSÍLNA ORCHIDEA ZALIATA V ŽIVICI
40.  VYLÚŠTIL SOM JEJ KRÍŽOVKU.
41.  RADOSTI, ALE PRETO, ŽE SA KONČIA NÁDEJE.
42.  KARATE A VLASTNIL DOKONCA ČIERNY PÁS
43.  ANI SA MA NEPÝTAJTE!
44.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
45.  1. KOSTI MŔTVYCH S KOVMI, 2. DUCH
       ZOSNULÉHO
46.  PRI HRANÍ NA FLAUTE NEMÔŽE SPIEVAŤ.
47.  STAROBA JE PARAZIT VLASTNEJ MLADOSTI.
48.  MYSLENIA AŽ OKOLO TRIDSIATEHO ROKU
49.  JE TO SÍCE VIAC, ALE MÁ TO NIŽŠIU
       HODNOTU.  
50.  PRETOŽE VÄČŠINA ĽUDÍ IBA EXISTUJE.
51.  1. STRES, 2. TRÁVENIE, 3. POMÁHA CHUDNÚŤ

52.  TEN MÔJ POČÍTAČ JE ÚPLNE NA RIŤ!
53.  NIJAKÁ ŽENA SA NEPOVAŽUJE ZA ŠKAREDÚ.
54.  1. HUDBY PRED SPANÍM, 2. KVALITU SPÁNKU
55.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
56.  NOVÝCH PRIATEĽOV, NEZABÚDAJ NA
       STARÝCH.
57.  PÔSOBIACI PARLAMENT JE NA ISLANDE
58.  TAK TOTO ZASE ZÁLEŽÍ NA VÁS!
59.  SLÁVA, I KEĎ TO TÍ ĎALŠÍ UROBILI LEPŠIE.
60.  1. MUŽSKÝ MOZOG, 2. ŽENSKÝ, 3. ŽENSKÝ
       MOZOG
61.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
62.  JE NEVYHNUTNÉ TO, ČO NEPOTREBUJEME.
63.  LIEK PROTI HNAČKE ALEBO REUME
64.  CHĽASTAŤ, STAROBY SA NEDOŽIJEM.
65.  OROL MUCHY NECHYTÁ.
66.  NADANÍ ĽUDIA MAJÚ ZLÝ RUKOPIS
67.  JANKO, POĎ ĎALEJ, JA SOM UŽ SKONČIL.
68.  PRETO, ŽE HOVORIA STÁLE LEN O SEBE.
69.  1. UHORKY, 2. EREPSÍN, 3. A BAKTÉRIE, 
       4. ČREVÁ
70.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
71.  ČO MÁ BYŤ TŔŇ, TO ZAVČASU ŠKRIABE.
72.  DAJÚ NA NIEKOĽKO HODÍN DO MRAZNIČKY
73.  NO TAK, JEJ SA TO PÁČI A TEBE ZAS NIE.
74.  ÚCTE SNY SVOJEJ MLADOSTI, AŽ BUDE
       MUŽOM.
75.  1. NOMOFÓBIA, 2. BEZ MOBILNÉHO TELEFÓNU
76.  PLATÍM JEJ ALIMENTY NA SEDEM DETÍ.
77.  KTORÁ PLATÍ MINCAMI VLASTNEJ VÝROBY.
78.  MEDZI OLYMPIJSKÉ DISCIPLÍNY MAĽBA
79.  ŽENATÝ A VIE PRESNE, AKO SA TERAZ CÍTIŠ.
80.  KTO SA VEĽMI PONÁHĽA, BUDE SKORO
       HOTOVÝ.
81.  1. TERMOREGULÁCIA, 2. TELESNÉHO TEPLA
82.  ÁNO, ZAJTRA MÁME KRSTINY.
83.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
84.  1. JAHODA, 2. V IZRAELI NA RODINNEJ FARME
85.  PÔJDEM NA PÁR TÝŽDŇOV K MOJEJ BABKE.
86.  MUSÍME ICH NECHAŤ NIEKEDY AJ BEŽAŤ.
87.  NÁDOBY NA ĽAD A ZAMRAZTE HO, 2. VARIŤ
       JEDLO
88.  PRÁVO MÁ, ALE ODVAHU NIE!
89.  MENEJ, NEŽ KOĽKO DOKÁŽE A ZNIČÍŠ HO.
90.  1. KONZUMÁCIA JABLKA, 2. PETRŽLENOVÁ
       VŇAŤ
91.  TO NIE, ALE VZALI SME SA.
92.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
93.  1. ROTÁCIA PLANÉTY, 2. TVAR ZÁCHODOVEJ
       MISY
94.  CUDZIEHO, VEĎ JOŽO JE NÁM AKO RODINA.
95.  KTO NEVIE MAĽOVAŤ, MUSÍ MIEŠAŤ FARBY.
96.  TVAROM A KRUHMI SYMBOLIZUJE VEČNÝ
       ŽIVOT
97.  JA ICH MÁM Z KOPCA A ON ICH MÁ DO KOPCA.
Krížovka zo zadnej strany - JEMNÚ DUŠU A MOCNÉ
                                             TELO.

Pridajte sa k nám na: www.facebook.com/krizovkyprefajnsmekrov
a www.scalpermedia.sk a získajte viac.
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Opäť 98 kvalitných krížoviek pre pobavenie.
Pre skúsených, ale aj začínajúcich riešiteľov krížoviek.

Súťaž o finančné výhry.
Správne riešenia krížoviek.

nechal              
istý čas             

variť
scediť

stará    
rímska    

bronzová     
minca

za feuda-           
lizmu             

dedičné           
majetky

grécka    
bohyňa      
pomsty

skratka     
štátu     

Maine

variant hry                
v mariáši

jajkal,  
bedákal    
(expr.)

babylon-             
ský boh            

neba

postupne    
olám                        
meno      

Gibsona

3. časť       
tajničky

zaujato,               
neobjek-             

tívne

zn. pre     
terajoule                

natri    
pastou

zladia    
(zried.)

nikto                                  
nealkoho-        
lický nápoj

Pomôcky:             
uncia,               

Ajas, Anu,            
Ate, nino               

odmotajú,        
odvinú

Mária        
(dom.)                
popud,     

pohnútka

matka                             
drgá

omámiť     
alkoholom

zasipel                                   
podpichuj 

(expr.)

dolu             
(bás.)

rúca       
(kniž.)                                 

teplý mor-   
ský prúd

tíšina     
(zried.)

okúsenie  
(kniž.)

skratka  
vodného     

diela

dočista                      
rímske 

číslo 905

menší 
incident

1. časť     
tajničky

2. časť       
tajničky

dielo,       
výtvor         
(kniž.)

syn kráľa       
Telamóna

Jean Paul:   Ženy hľadajú...

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.


