
z dosák,

pri a

let      
  

purpur     

(kniž.) 

mas       

(zastar.)

1. as  

tajni ky

opatri     

ilustrá-    

ciami

nie je      

zavesený  

drozd,     

po esky

  
m  

sulfid     

nikelnatý   

niekde,    

vo akde

ylon-   

ý boh

nedospelí  

udia      

kaprovitá   

ryba

druh      

kôrovca

Mária     

(dom.)     

dusilo     

asto     

hrká      

Aurel     

(dom.)

h
som bol 

om poli rástla tak

k.
l po Taliansku a vieš o som 

poli montéri montovali taký 

d, ako celé naše mesto.

o by im bol taký ve ký sud?

orí tajni ku krížovky.)

sák, 

l
m

y
ý

h
som bol n

nom poli rástla taká

k
l
p
d
o

vo

1,49 €

s úsmevom
október-november-december 4/20133. ročník

Súťaž! 98 kvalitných krížoviek

vychádza

4 x ročne

Krížovky
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Lúštite, zabávajte sa a hrajte o fi nančné výhry!

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

Príjemné lúštenie. 



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

Krížovka č. 1  

zbila,     
nabila Tajni ka Ladislav   

(dom.)

meno     
peruánskej 
spevá ky  
Sumac

vzorec     
jodidu   

draselného

mäkká     
tkanina chytalo

spôsobil   
vzlyknutie  
objednalo  

si    

skratka    
pre kus

dyna-     
mickos     

rozde oval  
na asti

pevný     
obal,      

škatu a

primát     
obložia sa

soliari

osobné    
zámeno    
rýchlo     

(hovor.)
Pomôcky: 

slip,       
AE, Yma,  

okonel

Zoltán     
(dom.)     
schytilo    
(expr.)     

drevená   
nádoba    

kyprí      
pluhom

siahalo

vzorec     
jodidu     

rubídneho

rozrýval    
lodenicový 

sklz

volal sa    
(kniž.)

opera     
G. Verdiho

skratka   
apendek-  

tómie

snívali sa  
krá a

priletovali

kto ladí    
hudobné   
nástroje

príbeh     
života

pooblepuj! ! vlastnila

Príde malý Jožko zo školy 
domov a hovorí:
- Dostal som tri pä ky.
- A z oho?
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovky s úsmevom
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 
STS, sept,  

surmita,    
Avala, Ate

rast,     
rozmach

2. as    
tajni ky

citoslovce  
nespokoj-  

nosti

skratka    
inozíntri-   
fosfátu

smerovala, 
odbo o-   

vala

istilo     
od prachu polihovalo

zrodil sa

povrchne   
urobíme

skratka    
tla ovej    
agentúry   
Turecka

1. as     
tajni ky

mužské    
meno

skratka    
obchodnej  
akadémie

zažije,   
zakúsi     
majúca    

skúsenosti
televízna   
spolo -    

nos  Su-   
dánu

eské     
muž.meno  

vrch       
v Srbsku

asto sa   
týkala

ustávalo,   
ob ažo-    

valo

odborový   
zväz      

stredoveký 
remeselník

pásavalo

rímske     
íslo 2001  

kme .obec  
v Írsku

Pomôcky: 
IKA, inani-  
ta, areola,  

monitor

Helena    
(dom.)     

hudobný   
nástroj

snem      
v Po sku   

menšia vo- 
jenská lo

menší     
lesný      

prežúva-   
vec

se né  
zbrane    
boles      

v bruchu

staršie   
mužské 
meno

poskytne   
údaje

bodná     
zbra      

skr. štátu   
Kansas

solmiza -  
ná slabika

styk,    
sú innos   
Samuel    
(dom.)

maškrtili   
(kniž.)

biblické    
žen. meno  

bohy a   
pomsty

neú in-    
nos       

(zried.)

požívaj  
tekutinu    

predložka  
so 6. pád.

kolektív stál       
v prístave

akým      
spôsobom

dvor ek    
(anat.)

Žena nariekavo vy íta 
mužovi:
- Sused kúpil svojej žene 
kožuch!... A ím si sa 
pochlapil ty?...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 2
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 3

asto    
triasli

záruka     
(práv.)

starší      
eský     

herec    
(Josef)

zotlela     
(zried.)

neomám   
alkoho-    

lom!

druh    
bojovej    

látky

trháte     
(kniž.)     
azda,     

hádam
Pomôcky: 
ELI, ofit,   

davit, vae,  
tabun

nosením   
nahroma-  

dili

rod      
komárov

lodný      
žeriav

premokalo  
(kraj.)     

hnetenie   
(kniž.)

nahnal     
zver sme-  
rom k po-  
ovníkovi

európsky   
pohár     

vyhadzova  
(po ov.)

tropická    
rastlina

programo-  
vací jazyk  
ve mi sa   

tešilo      

Tajni ka !
hadec,     

serpentit   
(geol.)

beda, po   
latinsky    

slovanská  
bohy a  

staro-     
grécka     
bohy a    
osudu

sníva      

as  
tenisového 

zápasu

druh    
tkaniny    
vypieraj

rímske     
íslo 49

palatín,    
po esky   
zna ka 
berkélia

vychutná-  
valo si     

príjemné   
chvíle

iskri ka
kypri      
pôdu     

pluhom

Policajt sa chystá vytapetova  byt a spomenie si, 
že nedávno aj jeho kolega tapetoval taký istý byt. 
Ide za ním a pýta sa ho:
- Ko ko kotú ov tapety si kupoval?
- Desa !
Po tapetovaní ide opä  za kolegom a nadáva mu:
- Ty blbec,... ve  som spotreboval iba štyri 
kotú e!
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Viac informácií o časopise Krížovky s úsmevom nájdete na www.scalpermedia.sk 
alebo www.facebook.com/krizovkysusmevom
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 4

z ahka     
plieskaš   
(expr.)

usmrtí 
oh om

malý      
kore

Olympia   
(dom.)

2. as     
tajni ky

ukanie, 
klepkanie  

(zried.)

Apolón    
(dom.)

rozpletaj  
pletenie

lovek  
majúci     

asto    
neúspech

pohrebná 
hostina

okolo,     
vôkol      

nakrútim,   
namotám

ur ená    
na tráve-   

nie

programo-  
vací jazyk

nákup     
zmenky    
nálev,     

po esky

krá al

mužské    
meno     

3. as     
tajni ky

Pomôcky: 
trakcia,    

ELI, skar,  
rima

rieda

týkajúca   
sa nádoru  
mužské    
meno

sko il     
(hovor.)

rímske     
íslo 54    

kvapalný   
vosk

1. as     
tajni ky

dva razy,   
dvakrát    
odhad     

výsledku   

zna ka 
niklu      

rímske     
íslo 106

100 m2      

pohon     
vo vlakovej 

doprave   
zn. telúru

dotieravý   
lovek

poobliepaj! ! štrbinka    
(v med.)

Sadne si chlap do novej kancelárie, vyloží si nohy 
na stôl a zavolá mobilom:
- Dones mi kávu a nejaké ra ajky!... A pohni          
tým lenivým zadkom!...
- o si to dovo ujete?... Viete s kým hovoríte?
- Nie!...
- Ja som riadite  tejto firmy!
- A viete s kým hovoríte vy?
- Nie!...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

SÚŤAŽ - Vylúštite aspoň tri z desiatich súťažných krížoviek, riešenie 
spolu s vystrihnutým kupónom zašlite na adresu redakcie: 
Scalper Media, s.r.o., Lichnerova 41, 90301 Senec
a hrajte o fi nančné výhry: 1 x 50 EUR, 1 x 20 EUR, 5 x 10 EUR. 
Alebo zašlite riešenie na email: krizovkysusmevom@gmail.com 
a hrajte o fi nančnú výhru 20 EUR. 
Riešenia môžete zasielať do 10.1. 2014. Mená výhercov zverejníme na 
našej webovej stránke www.scalpermedia.sk a následne v časopise 
Krížovky s úsmevom 2/2014. 

KUPÓN KSÚ 4/2013
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 5

vitím      
zhotovím   

vä šie     
množstvo

starorím-   
sky úrad-   

ník
nedobre zna ka   

ruténia
3. as  
tajni ky

pri tkaní    
do nie oho 

pridávaš

úderom  
nezho     

tyran   
(pejor.)

Pomôcky: 
duál, ant,   
Ea, elemi,  

laterit

mužské    
meno

1. as  
tajni ky

prieluba,   
priehlbe    
šúchal,    
mädlil

stane sa   
tmavším

skr. rádio-  
telefónu    
polárna    
hviezda

posväco-   
val

potom,    
po esky   
kartová    

hra

nazývaj,  
menuj

namotáva  
chví u     

šramotil

tiež

neza ni    
lovi        

drásali     
(kniž.)

zna ka    
lúmen-   

sekundy

asto    
ohmatáva  

íselná 
lotéria     

dvojné    
íslo

územie na  
Slovensku  

lepkavo

Pomôcky: 
makao,    
lot, arat,   
kadluba

úzky vý-   
bežok ze-  
me do vo-  

dy

polovi ka  
roka      

mykajte

nepožívaj-  
me teku-   

tiny

sádzací    
monoty-   

pový stroj

zaodejú

mravec,po  
anglicky   
tropická    
živica

obrá me   
smerom   

dolu

asýrsky    
boh       

mongolský 
pastier

vzorec   
jodidu    

tálneho

ochabnutie 
organizmu  

morský  
h bkomer

zna ka    
rubídia

hlinitanová 
zemina    

cestovná   
kancelária

2. as     
tajni ky

100 litrov

Snúbenec hovorí snúbenici:
- Dnes si spravíme pekný ve er. Kúpil 
som tri lístky do divadla.
- Pre o tri? - pýta sa prekvapene 
snúbenica.
- No predsa...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 6

vstup,     
za iatok   
(kniž.)

2. as  
tajni ky

pravo-     
slávny     
biskup

skratka    
pre tohto   

roka

ln        
so sto-     
žiarom

mohame-  
dánsky    

boh

Iveta      
(dom.)

nevypieral
rozhlasová 

spolo -    
nos  adu

stúpenec   
parsizmu

1. as     
tajni ky

napcháš, 
natla íš    
(expr.)

vzorec  
jodidu     

tálneho

divý orien-  
tálny kô    
vojenský   

povel

skratka    
pre respek- 

tíve

pohá ala   
vlas, chlp  
(v med.)

kopaním  
skypri   
okolo      

nie oho

prudko    
mykaj     
stupe      

rýchlosti

cukrový 
alkohol    
(chem.)

skratka    
skratky    
tropický   
strom

mladý     
topo

ruský      
súhlas     

istý      
(obch.)

vzorec     
sulfidu 

uránatého

erve      
(kniž.)     

namáhavé  
návraty

ako

spiežové  
zvonce    

Klementí-  
na (dom.)

Pomôcky: 
inozit,     

RNT, ilit,   
episkop

vypustí    
slzy,      

vyroní

nukleové 
kyseliny    
stával sa   
bielym

tesaním   
opracuj    

vysekáva  
dlátom

mužské  
meno

zna ka  
astátu     
biely   

nerast

impérium kypri      
pluhom!

buri i,  
rozvratníci

zlato, po   
španielsky  

žrde      
na vozoch

lámaním 
poškodilo

obyvate    
Írska      

európsky   
pohár

3. as   
tajni ky !
mastné 
horniny

štádium    
vývinu

Pomôcky: 
ceiba, tar-  
pan, pilus,  
introitus

Pri spovedi sa chlap spovedá                  
zo svojich hriechov:
- Viete, ot e,... tá moja svokra,... to je 
ale ženská! Chví ami uvažujem, že by 
stála za hriech!
- Synu, pamätaj,... nezosmilníš!
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 7

zna ka    
pre parts   
per milion

pásmové   
horstvo

agita né 
tla ivo

primitívny  
nástroj     

na oranie  
(hist.)

1. as   
tajni ky

podra o-   
vacia spoj- 

ka

uloženie,   
položenie

rezaním   
rozde      

posypal    
so ou

pokryl     
rosou

2. as   
tajni ky

obkrú      
základná  

íslovka

Staroger-  
mán

ramenný   
k b

zápal      
nosovej    
dutiny     

no ný vták

aspik

pichal     
rohmi     

gauner,    
zlo inec

zmieril sa  
so stra-    

tou

Olympia   
(dom.)     

nakupo-   
vanie

zelenožlté  
víno

zna ka    
amerícia   

chytal

skratka    
pre iteretur

smrte ná   
(odb.)     

slabos     
(zastar.)

iba

kokaín,    
po esky   

dodato ne  
urob

Pomôcky: 
oron, le-   

lek, omos,  
pako

citoslovce  
odporo-    
vania

európsky   
pohár     

dom ek

citoslovce  
rupnutia   

rozdelená  
na dvoje   

Konštantín 
(dom.)

prejav     
známky    
života!

odvrknutie
druh lamy  

biely  
nerast

odstra o-  
vali žilet-   
kou chlpy

klamstvo   
talianska   
letecká    
spolo .  

omamo-   
vala       

(expr.)

existuješ   
E V      

Starej    
ubovne

3. as   
tajni ky !
oklamala   
(hovor.)

Pomôcky: 
semilon,   
AEI, ilit,    
Alaman

Príde podnapitý študent na skúšku         
a pýta sa skúšajúceho:
- Pán profesor, môže aj opitý študent 
spravi  skúšku?
- Ale áno,... všetko je možné.
Študent sa zdvihne, podíde k dverám     
a zakri í na chodbu:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 8

citoslovce  
zasy ania

1. as     
tajni ky

Aurel      
(dom.)

konštruk-   
cie na cho- 
vanie v iel

uvádzala   
menom

uviedlo    
do súladu,  

zladilo     
(zried.)

chrúma-   
ním zjedia

zahojil sa

Pomôcky: 
Artuš,     

dynamon,  
Mahi

ženské    
meno     

mytolo-    
gický krá

tla ová    
agentúra   

Jordánska

skratka    
pre a iné

2. as  
tajni ky

upie ,    
kvo a

vzorec     
oxidu      

hlinatého

odchod    
vlaku      

zakuká    
(bás.)     

staro-     
egyptský   
boh slnka

pastier     
sví        

snovala

tla ila,     
tisla

E V      
Košíc     

prudko  
myknem

zaspalo

samec     
kozy      

africký     
kme       

dravá   
sladko-    
vodná     
ryba

chlapi     
priemy-    
selná     

trhavina

Pomôcky: 
JNA, boa,  

parum
horí, bl í

solmiza -  
ná slabika  
ostal sám

niekde,    
vo akde    
pastieri    
oviec

juhoame-  
rický neje-  
dovatý had

ohnú  sme- 
rom von   

málo      
(v med.)

skratka  
lesnej   
správy

manželky  
(hovor.)    

vládcovia

ozdobný   
izbový     
kvet

nadu ,   
nafúknu

strácala    
sa, mizla

maz avá   
hmota     

Emanuel   
(dom.)

omra u-   
jeme

Linka      
dôvery     
zn. pre    

nanovolt

3. as  
tajni ky

vylu ova   
(kniž.)

Stretnú sa dvaja kamaráti a jeden 
hovorí:
- Po ul som, že si sa pohádal                 
so ženou. o sa stalo?
- Nevedeli sme sa dohodnú  oh adom 
dovolenky.
- Ako to?
- Ja som chcel ís  za každú cenu            
do Egypta a ona zase...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 9

namáhavá  
robota

drahá,   
milovaná

vzorec     
kobaltidu   

uránu

skratka   
leukocytu

1. as     
tajni ky

príživník   
(hovor.)

vzdúval sa 
(kniž.)     

vznikajúca  
trením

pomoc     
vlastnými  

silami

3. as   
tajni ky

trojhlavý   
sval       

chôdzou   
opusti

sliedilo,  
stopovalo  

(expr.)

MPZ      
Rumunska 
pakovalo

usmer o-  
vaná

citoslovce  
úderu     

patriaca    
nám      

tla í
vinutím  
namotaj    

kul

ve mi      
sa teší

zakalená   
slovenský  

básnik    
(Miroslav)

jednodu-   
ché ploché 

plavidlo

vstúpil     
pre kávalo 

zimu

skratka    
pre okrem  

iného

zavalenie  
vliekol,    
teperil     
(expr.)     

2. as  
tajni ky

seknutím   
odstránilo

Matilda    
(dom.)

slovesná 
predpona  

oraním 
obhrnú

stratilo 
nakrátko   

re

zna ka    
pre yard   
starorím.   
bohy a   

úžitková   
obilninová  

rastlina

šéf       
pokladnica

Pomôcky: 
Ops,      

Válek,     
RO

zna ka    
pre mega-  
pondmeter

rímske     
íslo 4     

skr. súhv.  
Eridanus

dobývajme 
zo zeme   

skr.súhvez- 
dia Páv

milión     
parsekov

bila sa     
(expr.)

E V      
Starej     
ubovne

4. as  
tajni ky

skratka 
autonóm-  
nej oblasti

Hovorí Janko Marienke:
- Marienka, pobozkaj ma!
- Nemôžem, Janí ko.
- A to už pre o?
- Lebo som vydatá a...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 10

Pomôcky: 
a tempo,   
ostrovid,   

voder

spôsobila  
koniec,    

odstránila  
(kniž.)

4. as  
tajni ky

tvár       
(kniž.)

skratka    
leukocytu

ženské    
meno

ro né    
obdobie

pridal      
so

štucháte,   
džugáte    
(expr.)

Ernest     
(dom.)

šúcha,     
mädlí      
(kniž.)

3. as     
tajni ky

tráva      
po prvej    
kosbe,     
mládza

požíval   
tekutinu

v pohybe   
(hud.)     
jemné     
plátno 

obkrútil

liturgické   
rúcho     

strie anie   
z luku

má al

Kornélia   
(dom.)     
práca     

(v med.)  

ovialo     
(kniž.)

rímske     
íslo 4     
teda,      

skrátka

kri í       
na kone    

hijó

ako       
(bás.)     
modla

E V      
Lu enca

príslušník  
nobility    

sprievodca 
lodí   

Miriam     
(dom.)

Adam     
(dom.)

horská 
kaukazská 

osada

bibl. mes-  
to nerestí  

dedina    
(z rus.)

Pomôcky: 
lora, aul,   

linón

kto sa     
venuje     

vodáctvu

ma kovitá  
šelma     
záves     

v divadle

simulátor   
re i       

(tech.)

druh kar-   
tovej hry   

cmuknutie  
(expr.)

pijan,      
alkoholik

mím,      
po esky   
Eduard    
(dom.)

umožnime

hoci,      
po esky   
ozn. liet.   
Etiópie

1. as  
tajni ky

2. as  
tajni ky

dym,      
mud      

(bás.)

zhruba,    
zvä ša

Hovorí vojak svojmu velite ovi:
- Pán kapitán, žiadam o mimoriadne 
vo no!...
- A máte k tomu vážny dôvod?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 11

Slovenská  
komora   
architek-   

tov

skratka    
pre corpo-  

ration

liatím  
zhotovil

3. as   
tajni ky

ochránil    
(hovor.)

románska  
minca

farba     
(kniž.)     

splavujem

Pomôcky: 
scudo, si-  
ne, pilus,   
kip, Auric

ušné     
zrkadielko  

(lek.)

1. as  
tajni ky

vzorec     
jodidu     

irídneho

bujný kô   
(expr.)     
výzva

obsial
notový     
zápis      
za al

divý   
orientálny  

kô

mužské    
meno     

syn boha   
Apolóna

obliekal    
(kniž.)

rímske     
íslo 505   

francúzsky 
skladate    

zna ka    
cínu

farbia sa,   
ma ujú sa  

druh    
jedla

platidlo    
v Laose

Emanuel   
(dom.)     

skr. súhv.  
Povozník

týkajúca   
sa ôs

anglický   
š achtic    

schôdzka  
(expr.)

horec

vlas,      
chlp       

(v med.)

bez       
(v med.)   
zatýkací 
rozkaz

Pomôcky: 
Linos, tar-  
pan, pilav,  
bkv, area

citoslovce  
bzukotu

ohrani e-  
ná plocha  
2. as     
tajni ky

striebro-   
lesklý kov  

kovali

zna ka    
pre ber-    
kovec

skr. štátu   
Arkansas  
zn. rus-    
kých áut   

ozna enie  
liet. ile    
rímske     
íslo 104

skratka    
zna ky

zneváž    
osobné 
zámeno

neprajná,  
neži livá

prúdom    
tekutiny    

odstránila

mužské    
meno

Na zjazde udových poslancov predseda hovorí:
- Kto je za socializmus, sadne si v avo! Kto je        
za kapitalizmus, sadne si vpravo!
Jeden poslanec váha a prechádza uli kou              
v strede.
- A ty, pre o váhaš? - spytuje sa ho predseda.
- Neviem, sa rozhodnú . Som za socializmus,        
ale chcel by som v om ži  ako v kapitalizme.
- Tak o rozmýš aš,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 
Oidipus,   

leu, kába,  
kalo, Tin

jasavo     
(hud.)

zelený     
kosoštvor-  
cový ne-   

rast

nórsky  
prozaik    
(Jonas)

strata     
na hmot-   

nosti      
tovaru

meno     
Delona

Jolana     
(dom.)

odlial

majúca    
farbu ako  

sneh
rozde uj mužské    

meno pivotman odnášajú asto      
súka

rímske     
íslo 4

syn krá a   
Laia      

zotro ila   
(kniž.)

rumunské  
platidlo

neovíjajú   
Elena     
(dom.)

3. as    
tajni ky

4. as     
tajni ky   
zn. auto- 
mobilov

zasievalo

batoh     
staro-     
grécki     
filozofi

trepaním   
strasie

teplotou    
rozpúš aj  

zmylo,    
spláchlo

Pomôcky: 
eleati,     

Lie, plin-   
ta, olivenit

as  pod-  
murovky

myslelo    
(bás.)     

roztržka

osobné 
zámeno    
nezarev

nárazom   
pritisnú

Alojzia     
(dom.)

avšak, no  
rezaním   
odstrá

posvätný   
kame      

moslimov

koralový 
ostrov

Izabela    
(dom.)

dopyt, 
opýtanie   
etruský    

boh neba

nukleové   
kyseliny

tri razy     
zna ka    
nobélia

1. as  
tajni ky

2. as  
tajni ky

prívesok
ve ký  

odkrojený  
kus chleba

Pýta sa muž ženy:
- Drahá, keby som zomrel, vydala by si sa znovu?
- No, asi áno!
- A spala by si s ním v jednej posteli?
- No, asi áno! 
- A milovala by si sa s ním?
- No, asi áno! Ve  by to bol predsa môj manžel.
- A dala by si mu moje golfové palice?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 12
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 13

Ernest     
(dom.)

druh rafi-   
novaného  

cukru

ženské    
meno

skratka 
telesnej    
výchovy

3. as   
tajni ky

ruch, zhon  
(hovor.)

náhrobný  
nápis      

zbavovalo  
buriny

Pomôcky: 
opossum,  
pilé, mho,  

epitaf

americká   
va ica

2. as  
tajni ky

privri      
Anna      

(dom.)

udrela     
ažkým    

predme-   
tom

zna ka    
pre nano-  

meter     
vlhol

naplnené 
plnkou

zn. pre    
recipro -   
ný ohm    

honosnos

vyva ovalo 
o i

spolo ný   
fond      

Timotej    
(dom.)

nástroj     
na osie-    

vanie

prúdenie   
vody      

ko kéže

4. as     
tajni ky

mocne 
zatrasiete

letecká    
spolo -    

nos  JAR

vo ný      
japonský   

odev      
malé kura 

Univerzita  
Komen-    
ského

súprava    
nie       

odvážne

rozmazna- 
né diev-    

atko      
(expr.)

zna ka    
zirkónia    

Alica     
(dom.)

Pomôcky: 
TVA, pool,  
ama, SAA

vymedze-  
ný správ-   
ny celok

ve ké vtá-  
ie pero    

1. as     
tajni ky

japonská   
lovky a    

perlorodiek 
vyhráva

iné,    
odlišné

slabý hlas  
(bás.)     
búcha     
(expr.)

bábika     
(det.)

šitím     
pripevni    
televízna   

sp.Kanady 

všetko,    
po esky

týkajúce   
sa Trákov  

zna ka    
argónu

ohlávka    
(zried.)

ln        
so stožia-  

rom

pokazi     
(expr.)

druh  
svetlého  

piva

Hovorí Dežko mami ke:
- Mami, dnes som urobil dobrý skutok.
- A o také si urobil syn ek?
- Videl som, že jeden ujo zmešká 
autobus, tak som pustil...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 14

nahroma-  
denie

2. as     
tajni ky

aká       
(hovor.)

skratka    
tla ovej    
agentúry   
Nepálu

úžina      
(odb.)

varný    
kotol

ohni      
do tvaru  
krivky

prihlasuj   
sa

zna ka   
erbia zlostí sa 3. as  

tajni ky skleslos

skratka 
leukocytu

ostražite   
vialo      
(bás.)

skratka    
ultrakrát-   
kych v n

neužito ne 
strácam    
súmrak,    
mrkanie

hrubá     
bavlnená   
tkanina

nemecká   
tla . ag.    
myklo     
(expr.)    

Pomôcky: 
EPA, kalk,  
sella, ne-   
rol, RSS

staro-     
rímsky     

boh vojny  
gigant

živá       
bytos      

chmatlo    
(expr.)

doslovný   
preklad    

slova z cu- 
dzej re i

venujeme  
sa hre     
antická    
stoli ka

skratka    
súhvezdia  

Orión

milenec    
Dalily      

stredný    
rod (gram.) 

solmi-     
za ná     
slabika

nepriazni-  
vo        

limonit     
(miner.)

talianske  
mužské    
meno

skratka    
lesnej     
správy     
vykroj

belaselo   
(zried.)

spletaním  
spája      
lejak      

(expr.)
Pomôcky: 

kalmuk,    
neutrum,   
istmus

skratka    
pre tak-    
zvaný

grécke   
písmeno   
pohne  

skratka    
pre light    

year      
cverna

skratka    
oddelenia  
technickej  
kontroly

mužské    
meno

skratka   
doktora    
teológie

éterický    
olej       

bu  živý

využijete   
na ne est-  

né ciele

1. as     
tajni ky

Pýta sa policajt vodi a:
- Ako ste si mohli sadnú  za volant taký 
opitý?
- ažko, pán policajt,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

stíšil

juho-      
africká   

kruhová    
dedina

úskok Emanuel   
(dom.)

2. as  
tajni ky

pustovník  
(kniž.)

klepaním   
strasie

trasenie    
(lek.)      
bránil,     
chránil

Pomôcky: 
kraal, pu-  

cherit, Afa- 
reus,mens

koso-      
štvorcový 

nerast

zašpinená, 
zahnusená

hlasovo    
(zastar.)   
lotosová 
nymfa

lámaním   
rozdeli

štvor ek   
(typ.)      

maškrtná   
(kniž.)

utíšil      
(kniž.)

rímske     
íslo 1501  
bohy a    
osudu

4. as  
tajni ky

ažké    
kladivo    
nivo i

staro-     
rímsky 
úradník

Konštantín 
(dom.)     

chor avel

šarha     
(zastar.)

brit. d žko-  
vá miera   

dunel     
(expr.)

3. as   
tajni ky

messén-   
sky krá

zna ka    
pre inch

násilne    
rozde uje   
opera G.   
Pucciniho

prechodne 
bývajú     

v prírode

elektrotech. 
fakulta     
trochu     
(hud.)

Pomôcky: 
tremor,    

soor,etén,  
chain,PsA

myse      
(v med.)

o isti      
od prachu  

otiepka

skr. súhv.  
Juž. ryba   
severské 
kopytníky

1. as  
tajni ky

choroba   
mú natka  

nitrid      
molybdénu

nenasýte-  
ný uh ovo-  

dík

motajme,   
navíjajme  

rímske     
íslo 51

zbyto ne,  
nadarmo

zvyšky     
paliva     

po spá-    
lení

symetrála

Pred štedrým ve erom príde 
neúspešný rybár do obchodu:
- Pani, bu te taká dobrá a ho te mi        
cez pult nejakého kapra!
- A pre o ho mám hádza ? - uduje sa 
predava ka.
- Aby som doma pod a pravdy...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 15
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Krížovky s úsmevom

sprvu,     
zoza iatku

2. as  
tajni ky

strecha    
(hovor.)

pastier     
dobytka    

v Mongol-  
sku

Alojzia     
(dom.)

oraním    
uberú

vynadalo

len    
starého   
národa

náhlivo    
išlo       

(kniž.)

opotrebe-  
nie povr-   

chu trením

vznášajú   
sa vo vzdu- 

chu

1. as  
tajni ky

kapusto-   
vitá zele-   

nina

zna ka    
pre peck

tirolský  
klobúk     
prístroj    

na varenie  

mohutný   
zvierací    

hlas

nedobro-   
vo ne     
klobúk     

(hovor.)

v a nos

pohonná   
zmes      

mužské    
meno

Pomôcky: 
akant, Ala- 
rod, ANP,  
RRI, etol

skr.súhvez- 
dia Drak   

praním sa  
zbehla     

rozhlas.sp.  
Indonézie  

ston,   
stenanie

3. as     
tajni ky

stalo sa    
redším,  
zredlo

sníval sa

tla . ag.    
Mexika    
upil si     
(expr.)

opatroval   
pe a ou

zn. erbia   
vyvýšená  
re nícka   
tribúna    

E V    
Rimavskej  

Soboty

platidlá    
Adela     
(dom.)

Anna      
(dom.)

neunav    
Ondrej     
(dom.)

pobrežná  
hrádza

pracujme   
trhovisko

paznech-   
tík ostnitý

anglický   
š achtic    
100 m2      

zna ka    
pre stat-   

tesla

stával sa   
krajším

skratka    
autonóm-  
nej oblasti

zohrialo,   
oteplilo

Lorda Johna sa pýta jeho priate :
- John, pre o si taký smutný?
- Predv erom mi zomrel strýko                
a zanechal mi milión libier. V era mi 
zomrela teta a tá mi zanechala dva 
milióny libier...
- No a, ve  to by si mal jasa                   
a poriadne to tu rozto i ...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 16
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Krížovky s úsmevom

skratka    
Ve kej    

Británie

Európske  
hospodár-  
ske spolo-  

enstvo

darujete
plodiny,    
ktoré sa    
urodili

capla biely    
nerast vlastnila

3. as     
tajni ky    
stali sa   
sivými  

vzorec     
oxidu se-   
lénatého

horela     
dookola    
4. as     
tajni ky    

skratka    
strednej    
odbornej   

školy

roztopil,    
rozpustil   

cie        
(zastar.)

raj

ženské    
meno     

biblické    
muž.meno

dáš,    
odovzdáš  
(zastar.)

zna ka   
hliníka     

prerážajú  

1. as   
tajni ky mo ovina

Pomôcky: 
almea,     

templum,   
ilit, ant

mužské    
meno     

mužské    
meno

Akadémia  
výt. umení  

plakala    
(bás.)

nalieval    
(zried.)

100 m2      

prívesok   
na zmen-  

ke

zna ka  
berýlia

rozkasá,   
rozhalí     
antický    
chrám

mravec,    
po an-   
glicky

silno      
tiekol      

mláka,     
barina

lie ivý    
prípravok

južné      
rastliny    
patriaci    

nám

stona ,    
vzdycha    

(expr.)

sýrsky  
kopytník

ženské   
meno     

horú ava,  
horú os

Pomôcky: 
daman,    
Šavol,     
alonž

žrde      
na vozoch

lido,       
kúpalisko  
skr. súhv.  
Herkules

ve ké širo-  
ké vrece   

Alexander  
(dom.)

urobia     
na chví u   
hluchým

veslársky  
klub       

skr. štátu   
Maine

2. as   
tajni ky

orientálna  
tane nica  
a spevá -  

ka

znak      
zemana    
(hist.)

poveda    
(kniž.)

Lekár sa pýta pacienta:
- A urobili ste všetko tak,         
ako som vám prikázal?
- Áno, pán doktor,...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 17
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Krížovky s úsmevom

vyva ovalo 
o i

3. as  
tajni ky

skratka    
pre tohto 

roka

skratka    
tla ovej    
agentúry   

Hondurasu

nosením   
nahroma-  

dím

vylu oval   
(kniž.)

blaznie    
(hovor.)

pobudneš

nasávaním 
dostávala  
niekam

myslená   
priamka

2. as  
tajni ky

pot ap-   
kávam

skratka    
pre ibidem

hniloba    
(zried.)    

klampiar   
(zried.)

chy

vynechanie  
(kniž.)     

tropický    
plod

súhrn     
klasov     

na rastline

tankový    
pluk       

urobil      
sladkým

Pomôcky: 
omisia, re-  
nín, anon,  
NIR, saja

obli kový   
enzým     

sten oval  
sa

dub, po    
anglicky   
roja ik     
(v el.)

pacifická

nasýtený   
plynný     

uh ovodík

nazývam, 
menujem   
skloním,   
nachýlim

železni -   
ná správa  
Severného 

Írska

mlie ny    
nápoj     

stával sa   
starším

vinutím    
dookola  
upevnia

obliznem

zna ka    
pre kilo-    
coulomb

vychladol  
dajako,    
nejako

majúci     
výrazné    

o i

nelietavý   
vták       

lietadlo    
(hovor.)

vábila,     
pri aho-    

vala

citoslovce 
oblízania   
prikrývka  

krku
Pomôcky: 
oak, APH,  

oleum,     
AN

E V      
Topo ian

kypríš     
pluhom    
pôdu      

primát     

zn. rus.    
lietadiel    

od        
(z lat.)

1. as     
tajni ky

omámil    
alkoholom

dymivá 
kyselina   
sírová

Ide opitý manžel domov          
a zastaví sa pri dverách. 
Manželka mu po 5 minútach 
zvonenia otvorí a hovorí:
- Ty máš, ale opicu!...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 18

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom

kratší      
reme

Otília      
(dom.)

zna ka   
neónu

3. as     
tajni ky

obežná    
dráha

hudobná   
skladba    
ni itelia    
(zried.)

anglická   
plošná   
po ná     
miera

na tomto   
mieste

ozna enie  
lietadiel    

Rumunska

lietavica   
klam,    

mámenie

1. as    
tajni ky

E V Ban.  
Bystrice    
iasto ne  
uhas

indiánsky  
šípový     

jed

predložka  
so 6. pád.  
zatýkací  
rozkaz

ozna enie 
lietadiel   
Etiópie

veža      
mešity     
batéria    
(hovor.)    

pracuj

Terézia    
(dom.)     
krivká     
(expr.)

Pomôcky: 
orbita,     
kurare,    

EI, ab ovo

obostiera   
(zried.)

súhrn     
písmen    
2. as     
tajni ky    

poodváža

nevzdialil   
sa z mies-  

ta

natuho,    
pevne     

len staré-  
ho národa

žijú       
v biede

Slov. nár.  
divadlo    
anglická 
here ka

nosom     
v ahovalo  

vzduch

zn. elek-   
trónvoltu   

územie na  
Slovensku

ukazova-   
cie záme-  

no

z vajca    
(z lat.)     
opar,      
hmla

ženské    
meno

úderom    
prekonaj   

aví  
kríženec

ozna enie 
lietadiel    

Írska

zorali isté  
množstvo  
citoslovce  
trúbenia

brzdi ,     
spoma-    

ova

mriežková  
výšivka tu máš! !

Pomôcky: 
nar, YR,   
Alarod,    
Oberon

Mladá žena prichytí svojho manžela in flagranti      
s milenkou. Oslepená žiarlivos ou sa rozkri í:
- Dobre mi moja mama hovorila, že ty si                 
z chlapov, ktorí každú ženu hne  zatiahnu             
do postele...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 19
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Krížovky s úsmevom

Róbert     
(dom.) vedome 4. as     

tajni ky

predložka  
s 2. pá-    

dom
chy

stával sa   
erveným  
(kniž.)

škôlka     
(zastar.)

zna ka    
ruských   
lietadiel    

(Antonov)

žr  ur u-   
júca výš-   
ku skoku

Imriška    
(dom.)

spojil sa   
(kniž.)

šibalo,     
š ahalo    
(expr.)

bežanie
palístok    

malá      
rodina

vô a      
(kniž.)

2. as     
tajni ky   
nebeské   

teleso
Pomôcky: 
rao, IKA,   

dram, Ate,  
rutín

nenáro ná 
obilnina    
zašpi , 
zamaž

trasenie    
(bás.)     

tla . ag.    
Turecka

uprosila    
(expr.)

merinová   
ovca

EŠV Star.  
ubovne   
druh   

glykozidu

Anna      
(dom.)

titul ind.    
feudálov   
odhad     

výsledku   

Želimír    
(dom.)

na tomto   
mieste     

oblie ka

3. as    
tajni ky

mužské    
meno

vyrobené   
v echách

dvoj-      
hláska     

ierny 
nerast

robí pitvu   
platidlo    

v Armén-   
sku 

ože? ?
prestanú   

písa       
1. as     
tajni ky

zna ka  
erbia

rozt kaj    
osobné  
zámeno

prinášaj    
grécka   
bohy a   
pomsty

nariekala,  
vzdychala

E V      
Trnavy    
skratka    

pre ibidem

odvetvie 
mechaniky 

(fyz.)

mravný    
základ     
(kniž.)

keby som  
(bás.)

Muž sa jedného ve era vráti domov skôr ako 
oby ajne a je o ividne rozladený. ahne si             
k manželke a za ne ju hladka :
- Daj s tým pokoj!... Ve  vieš,                                  
že teraz nemôžem!... 
- Do erta!... o ste sa...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 20
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Krížovky s úsmevom
skr. sta-    
vebného 
bytového 
družstva

druh     
skúšky

Anton     
(dom.)

grafické    
vyjadrenie  
vz ahov,   
schéma

prvok      
zn. Sn

starší    
rumunský 
futbalista

krátke     
kruhovité   

lánky     
chrbtice
4. as     
tajni ky   
anglická   
here ka

vežovitá   
stavba,    
v ktorej    

sú zvony

odôvod o- 
val

odstoná    
územno-   
správna 
jednotka   

ozdobuj

vyhynutý   
rožný      
statok     
zízal      

3. as     
tajni ky

hracie    
karty      

s obrazom  
krá a

2. as     
tajni ky

kr ma,   
hostinec   
leziem     
(zried.)

presved il  
sa o pra-   

vosti

listnatý    
strom     

natieraš    
vápnom

spal       
niekde     
cez noc

dôverný 
pozdrav    
ovládate

rímske     
íslo 499

nezazíval  
výcho-     
disko      

tla ová    
agentúra   
Belgicka

opisujete   
(zastar.)   
vojsko

južná    
rastlina

stav       
bez vojny  
Kornélia   
(dom.)

samec     
ma ky

Pomôcky: 
CIP, aloa,  
Oberon,   
Ene, teks

špeciálny  
obuvnícky 

klin ek

ma ina,    
po esky   

slávnostná 
sie

štekot     
ú elne     
upravuj

1. as    
tajni ky

Elektrárne  
Bohunice  
Akadémia  
výt. umení

ženské    
meno

karbid    
uránu     
zn. pre    
abtesla

asto      
kladú

set,       
po esky

drobný    
kamenný   

štrk       
(slang.)

Manželia kúpili ojazdené auto a idú        
s ním domov. V polovi ke cesty sa im 
však auto pokazí a tak im neostáva ni  
iné, ako ho tla i . Chví u auto tla ia, 
potom sa manžel zastaví a hovorí:
- Ten chlap, o nám to auto predal,         
mal predsa v nie om kus pravdy!
- Ako to myslíš, v om mal pravdu?...
- Povedal, že to auto...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 21
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Krížovky s úsmevom
tkaním     
urobila     
nejaké    
tkanivo

3. as     
tajni ky

tla ová    
agentúra   
Turecka

vodná     
nádrž     

s hrádzou  
(nár.)

ozdob     
vencom lámu

zaligo-     
tal sa

nesústre-  
dene

hreším,  
zlore ím

ohrani ená 
plocha

dozerajte   
na zviera-  
tá na paši

1. as     
tajni ky

živo íšny   
tuk

zna ka   
amerícia

do ahoval  
(expr.)     

utri    

citoslovce 
oblízania

vymie alo  
môžeš

nejako,    
dajako

literárny    
útvar      

úbostná  
piese

Pomôcky: 
ilit, IKA,    

tajch, šal-  
maj, skar

skratka   
rotmajstra  
jednobun-  
ková huba  

rúcho     
(kniž.)     
vosk      

na lyže

2. as     
tajni ky

mocne     
trias

práši sa    
(expr.)

skr. pre    
Elektrárne  

Vojany    
zostarlo 

te úc     
vniklo

zna ka    
pre nit     

obyvate    
Talianska

skratka    
pre a iné

nápadník   
(hovor.)    
odhad     

výsledku

zn. pre    
shipping   

ton

orá i     
(zastar.)   
star. jed-   

notka tlaku  

biely      
nerast

chopil sa   
mužské    
meno

napäl,     
natiahol

skladaj    
do záhybov 

zna ka 
kilometra

zna ka    
pre kilo-    

volt

verejné    
odporú a-  
nie tovaru

skratka    
artérií

rachoti     
(expr.)

Jano, oble ený v dlhom kabáte,              
v chladnom jesennom po así, vchádza 
do rybníka a za ína pláva . Z brehu        
ho pozoruje Jožo a kri í na neho:
- o to vyvádzaš?
- o by som vyvádzal?... Periem             
kabát! - odpovie Jano.
- A to nemáte doma prá ku?
- Máme,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 22

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom

mletím  
nahroma-  

dila

puzdro,    
schránka   
(zried.)

prijímam   
potravu    
ústami

zna ka    
argónu

druh    
tanca subtílne

2. as     
tajni ky   
nalievalo

Pomôcky: 
etui, ulus,  
umakol,la-  

terit, air

zakrivil sa 3. as     
tajni ky

ílovitá    
hornina    
spriada

optimálny  
stav

zn. pre  
centiliter   

prejavená  
dobrá vô a

vzdychali   
(expr.)

zrakový 
orgán     

papagáj

ve ké      
výrazné    

o i        
(expr.)

citoslovce  
bolesti     
Ondrej     
(dom.)

1. as     
tajni ky posádka

skratka    
prirodze-   

ného loga- 
ritmu

španielske 
víno       

damper    
(zastar.)   

súdne   
konanie

štvorcový  
nerast     
smeruj     
(kniž.)

druh     
kôrovca

hodnotná  
zbavia sa  
vrchnej    
vrstvy

Pomôcky: 
empora,   

sel, apus,  
olorozo

tribúna,    
chórus     

syntetický  
glej

ro nícke   
družstvo   
po troche  
vytekal

malo      
úspech    
(kniž.)

olejnatá    
rastlina    
opä ,     

nanovo

domnie-   
vajú sa    
(bás.)

ženské    
meno     

citoslovce  
nadšenia

druh      
rastliny

bodka     
(zastar.)   

horský su-  
ový prúd

hora

skratka  
koruny     

eskej

stával sa   
surovým   
skratka    
receptu

kresaním   
opracová-  

vame

vydala     
pukavý    

zvuk

táborisko   
ko ovných 

kme ov

Malý Jožko volá do rádia:
- Dnes ráno som našiel pe aženku         
a bolo v nej 1000 dolárov a 2000 eur. 
Bola tam aj adresa: Arpád Ková ik, 
Prievozská 11, Bratislava.                       
Prosím vás,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 23
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 
SIP, taro,  
ilit, DPA,   
emesis

prehovorí  
stonavým  
hlasom

rozrývam  
nie ím    
ostrým,    

škriabem

2. as     
tajni ky

zna ka    
zinku

eský   
maliar     

a grafik

lietadlo    
(hovor.)

ohlas,   
ozvena    
(kniž.)

stáva sa   
drsnejším

druh rodu  
delfínov-   

cov

programo-  
vací jazyk

1. as     
tajni ky

vají kové  
puzdro    
(biol.)

tla ová   
agentúra   
Švédska

Kristián    
(dom.)     
spaním    
nahradí

tropická 
rastlina

Ondrej     
(dom.)     

najvä ší   
svetadiel

poopa-    
dáva

biely  
nerast     
MPZ      

Islandu

nedopra-   
vujú

cit. upo-    
zornenia   
mravná    
zásada

dávenie

nápoj     
(expr.)     
Radim     
(dom.)

Pomôcky: 
ootéka,    
Vik, inia,   

SDL

nadvihne   
vrchnák

nemecká   
tla . ag.    
bozkával   

(bás.)

návod     
na konanie 
na tomto   
mieste

vyrúbi     
clo

taxík      
odborníci   
v chémii

nový  
odsek     
v knihe

asová 
jednotka

chudera   
spracúval  

pílou

klepe

chyba,     
mýlka     
Elena     
(dom.)

po ujeme
približne   

žrde      
na vozoch

udrelo     
ažkým    

predme-   
tom

zn. rus.    
lietadiel    

MPZ      
Ekvádora

vykonáva-  
me trest   
údermi    
palicou

druh      
hliny líš ia

Hovorí manželka manželovi:
- Janko, hovoril si s tým lovekom,          
ktorý ma v era vytiahol z rieky,               
ke  som sa topila?
- Samozrejme,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 24
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Krížovky s úsmevom

zna ka    
pre oer-    

sted

listnatý    
strom  
rodiaci  
žalude

skoval údiv

jednodu-   
ché o ko   

lánko-    
nožcov

asto      
sa dymi

vzorec   
teluridu 
uránu

zdola      
obracalo   

listy       
v knihe

poslúchnu  
(zastar.)

biela    
krvinka    
2. as     
tajni ky

zna ka    
pre statu-  

te mile

1. as    
tajni ky   

zaka ovali

citoslovce  
lusknutia

Liliana     
(dom.)     

previnenie

bo ná     
chodba    

v divadle

inštitút

vle enie   
ukazova-   
cie záme-  

no

druh 
nerastu

Akadémia  
výtvarných 

umení     
robí škodu 

neobvi-    
uješ

zna ka   
hliníka     
trochu   
odpime

od ala,    
odsekla

pes       
(det.)      

vystupuje  
ako hos    

zazna u-   
jeme pís-   

mom

rímske     
íslo 51    

preskúšaj,  
preskúmaj  

poskakuje  
žrebuj

skratka    
polyfeny-   
lénoxidu

majite      
lodí       

po ovný    
pes

obyvate    
Írska

vykášam   
v asná    
(kniž.)

Matej      
(dom.)

kypri     
pôdu     

pluhom!

temnos
Emanuel   
(dom.)     
otrava

uskuto -   
uj eva-    
kuáciu

zna ka    
argónu    
MPZ      

Slovenska

3. as     
tajni ky !
majetok    

štátu      
(hovor.)

Eduard    
(dom.)

Pomôcky: 
ocella,     
chiolit,     
koker

Rozprávajú sa dvaja                
kamaráti v kr me:
- Do kelu, od nového roku 
zdražie alkohol.
- Po ul som, ale o už...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 25
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Krížovky s úsmevom

druh      
ošípaných

hmotnost-  
ná jednot-  
ka zn. oz

E V     
Martina

druh      
pe ažnej  
poukážky

stav bez   
poriadku sy alo natenko

prázdne   
frázovité   

re i

1. as    
tajni ky

vzorec     
oxidu   

uránatého

trilko-     
vanie zdola

E V     
Komárna

napäto    
odbor     
fyziky

otec      
(hypok.)

najvyšší   
výkon     

popolnica

neopú-    
chalo

rímske     
íslo 499   
mužské    
meno     

mužské    
meno

trojica     
verejne    

povie re

oxid    
hlinatý     

rezaním   
odstránia

kostný    
výbežok   
(anat.)

zn. ústnej  
vody      

2. as     
tajni ky

Irena      
(dom.)

druh     
palmy     
vä šia     

plaketka

matka     
Romula    
a Rema

zbavoval   
buriny     
okrúhly    
kame

jazyk      
(lingv.)

pitím      
uber!

skratka    
pre ako    

hos

ležaním    
otla ilo    

spojovník  
(typ.)

predsie    
pozd žne-  
ho tvaru

zariadenie  
verejnej   
správy     

osievanie
Viliam     
(dom.)     
zn. pre    

hektopieza

skr. dino-   
nylftalátu   

Ilona      
(dom.)

oddáva sa  
pohodliu

zna ka    
pre gill     
MPZ      

Kuvajtu

3. as     
tajni ky !

úsilím     
dosahujete

Pomôcky: 
divis, spi-  
na,Sirach,  
Rea,bakon

Jano vraví kamarátovi:
- Dnes do kr my neprídem, 
mám skúšobnú jazdu.
- A o ty máš nové auto?...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 26
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 27

zna ka    
argónu

remenec   
pripevnený 
na bi isko

staroškan-  
dinávsky 
praobor

posúva
mangano-  

siderit     
(miner.)

neplnoletý

2. as    
tajni ky   
vládcovia

Pomôcky: 
italit, pri-   

mula,ALS,  
Ymir, kea

šklbaním  
odstráni

vozením   
sústredil   
na jedno   
miesto

druh    
prvosienky 

Dorota     
(dom.)

prejaví,    
preukáže

konal    
(arch.)     

ma arské  
muž.meno

staršie     
ženské    
meno

rigorózum  
(slang.)    
mužské    
meno

šírava     
(expr.)

staro-     
grécky     

boh vetrov  
utešujú

novozé-    
landský 
papagáj

zn. trinit-   
rotoluénu  
zotrvávalo  
v spánku

zna ka    
neónu     
naivka     
(zried.)

ozna enie  
lietadiel   

Bulharska

odroda    
rutilu      

plakalo   
(bás.)

3. as     
tajni ky

Elena     
(dom.)

rímske     
íslo 52    

vyvretá 
hornina

zhruba,    
zvä ša

zábavné   
podniky

Pomôcky: 
oligonit,    
sagenit,    

Eol, balota

kvetný     
puk

Alexander  
(dom.)     
tvorca,   

pôvodca

záruka     
(práv.)     

ale     
(expr.)

druh buri-  
novitej by-  

liny

akým spô-  
sobom     

upravené  
železo

vzorec     
oxidu ru-   
ténatého

oxid  
hlinatý     
strážne    
zvieratá

okultné    
krvácanie  

letecká    
spol.Laosu

skratka   
obrneného 
transpor-   

téra

plecnatá   
(zried.)    
zn. pre    

milipond

1. as     
tajni ky

martýrsky

Rozprávajú sa dvaja muži:
- Splnilo sa ti niekedy nejaké želanie      
z mladosti?
- Hmm, veru áno!...
- A aké?
- Ke  ma otec ahal za vlasy, vždy...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

rýchle     
tempo     
(hud.)

mužské    
meno

aká       
(hovor.)

otec      
(hovor.)

2. as     
tajni ky nevidiaca

jedna z go- 
niomet-    
rických    
funkcií
vydával   

chrap avé  
zvuky pri   

spaní

avo-      
stranná

udrie    
ažkým    

predme-   
tom

jedol ako   
ve eru ohodnotilo

citoslovce 
nezáujmu

oce ove    
udrel      

zobákom   

dakedy,    
vo akedy

slovinský 
skladate    
kopaním 

vyh b

stroje      
na vyrov-   
návanie

prvá fáza   
obratu     
tovaru

stupe      
jury       

mena     
v Mexiku

Pomôcky: 
Ipavec,    

sandarak,  
MEN, álen

cenný     
kame

zákop     
pre vojaka  

obla ná    
(zried.)

obyvatelia  
Írska      
živica     
z tuje

španielske 
ženské    
meno

zna ka    
hliníka     
kon í      
oranie     

zna ka  
rubídia

nástroj     
na písanie  

znížený    
tón E   

avšak, no

citoslovce  
pohrozenia 

držia     
(zastar.) 

stával sa   
divým

po ulo    
(hovor.)

zabra ujte  
horeniu,   

duste

Jozef      
(dom.)     
trením  
vtla ia     

hnedožltá  
farba

prístroj    
na varenie  

tla ová    
ag. Egypta

1. as     
tajni ky

skratka    
pre audio-  
vizuálny

stával sa   
meravým

vlastní ve a      
ponúkalo

Stretnú sa dvaja kamaráti:
- Ahoj, ako sa máš?
- Dobre, nemôžem sa s ažova . Mám 
pod sebou tisíc udí. 
- Nehovor, a o robíš?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 28
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Krížovky s úsmevom

obyvatelia  
Saska túz

skratka  
nukleo-    
vých ky-   

selín

2. as     
tajni ky

iste,       
zaru ene

senza ný  
(slang.)    
prútený    

plot
Pomôcky: 

siderit,     
For, NEN,  

laskas

mužské    
meno

1. as     
tajni ky želal

druh     
tkaniny    

dobytkár-  
ska farma

malá  
kaviare

skratka    
eskej    

televízie   
ohmatanie

zlí du-     
chovia

osobné    
zámeno    

množstvo

Adela     
(dom.)

citoslovce  
výsmechu  

ur ili      
limit

premet    
vo vzdu-   

chu

ozna uj, 
zna kuj

baliaci  
papier     

š achtic    
(hovor.)

meno     
Gibsona

sviš ala,   
hvízdala   
Be adik   
(dom.)

vzorec     
sulfidu     

uránatého

dvojkov   
(odb.)     
súper     

v súboji

nerast     
obsahujúci 

železo

MPZ      
Kuvajtu    
narýchlo  
napíšu

Pomôcky: 
alni,       

lomps,     
firšt

obratnos   
(hovor.)    

afektácia, 
strojenos

pozdrav  
mládeže   
varenie

násilne   
zabera     
cudzie  
územie

liaty mag-  
neticky    
tvrdý 

materiál

Felicián    
(dom.)

stráž      
(hovor.)    

skr.súhvez- 
dia Pec

ženské    
meno

natieral  
farbou     
daruje

kúdol,     
kúr ava    
(expr.)

skratka    
holand-    

ských no-  
riem

obyvatelia  
Tatárska zužuje

Malý chlap ek sedí na chodníku a pla e. Príde      
k nemu dedko a pýta sa ho:
- Pre o pla eš, chlap e?
- Je mi úto, že nemôžem robi  s diev atami to,      
o iní chlapci.

Dedko sa zamyslí,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 29
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 
metol, my-  
lar, lipid,   
šames

šramot 2. as     
tajni ky

babylon-   
ská bohy-  

a zeme

Elemír    
(dom.) iba jedno

sluha      
v syna-    
góge      

(žarg.)

trhala     
(kniž.)

sluha,  
otrok schodík

drahokam  
bledožltej  

farby

stivý      
krá        

z Itaky

menšia    
kytica

zna ka    
argónu

mas ,     
omasta    

druh   
vývojky

vlastním

1. as     
tajni ky   
židovský  
duchovný

opotrebe-  
nie povr-   

chu trením

otázka     
v as,     

presne

génius,    
velikán    
(kniž.)

objedná si  
(hovor.)    

druh      
esterov    

alumí-     
niová      
fólia

sekanie sa 
(kniž.)     

gauner,  
zlo inec

natrel     
vápnom

univerzitná 
knižnica   
vydával    
lomoz

MPZ     
Islandu

vystrel sa  
rozopol

skratka    
Egyptskej  
arabskej   
republiky

nástroj na  
osievanie  
nedospelý  

lovek

O ga      
(dom.)

hodnota  
(pe až.)

Pomôcky: 
ZIL, Ma,   

abd, valor

porast     
chlpov     
na tele     
zvierat

predložka  
s 2. pád.   

zvä šova-  
cie sklo

4. as     
tajni ky   
zna ka    

lawrencia

prepúš al  
kvapky   
tekutiny

úloha     
herca     

ta  

mužské    
meno

zn. rus-    
kých áut   
zn. pre    

light year

3. as     
tajni ky

Albert     
(dom.)     

sekala,    
rúbala

druh 
izola nej   

fólie

Dvaja muži sa s ažujú na svoje ženy:
- Moja manželka vzala všetky vkladné knižky         
a ušla.
Druhý na to:
- To máš ešte dobré! Moja žena zobrala všetky 
vkladné knižky, pochodila všetky...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 30
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Krížovky s úsmevom

Tajni ka samica  
jele a

znížený    
tón E

utieraním  
odstra u- 
ješ z po-   

vrchu

agita né   
tla ivo

Zlatica     
(dom.)

pleskla,    
apla      

požívajme  
tekutinu

klepaním 
odstrá

delením    
tvoril      

drobné    
kúsky

platidlo    
v Egypte   
dostihový  

šport

jemné od-  
stup ova-  
nie farby

ženské   
meno     

peniaze    
(z angl.)

bicie  
nástroje

stredná   
hodnota   

(soc.)     
trikot

žena, kto-  
rá robí  

korektúry

zna ka    
pre pound- 

force

popolnica  
svojská

lejár,  
zlieva     

(zastar.)
osamelá

ozna enie  
lietadiel    

Írska

vtipkár     
(zried.)    

druh      
palmy

regula né  
plávajúce  

telesá

symetrála  
ugane,    
bakule

Pomôcky: 
drums,    

EI, meán,  
turf

hnevne,    
zlostne

Romuald   
(dom.)     

ve ký hluk  
(hovor.)

zn. kilo-    
voltampéra 

buchneš   
(expr.)

vydáva    
teplo

dunivý     
zvuk      
Edita      

(dom.)

urobilo     
ku eravým

španielske 
ženské    
meno

odkvitnutie 
vzorec    
fosfidu     
arzénu

skratka  
vodného   

diela

robí  
asanáciu   
existuje

h adaním  
objavi nadšenie

lepením    
pokry      

dookola! ! tmavá,     
temná

Vojaci nastúpia pred velite a a ten 
hovorí:
- Mám pre vás dve správy. Jednu 
dobrou a jednu zlú. Najskôr tá zlá.          
Máte naloži  lopatami dvadsa  vagónov 
piesku. A teraz tá dobrá,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 31
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Krížovky s úsmevom

trepaním   
zbav  

nie oho

3. as     
tajni ky

drevo,     
z ktorého   
sa zhoto-   
vujú laty

skratka    
európske-  
ho pohára

lesklý   
náter

úžitok,     
prospech

oklamalo   
(expr.)

trápna   
situácia    
(slang.)

iba
kypril      
pôdu    

pluhom

1. as     
tajni ky

obyvate    
Ázie

pera      
(bás.)

týkajúca   
sa kola    
básnik    
(kniž.)

staro-     
grécky    
bájkár

jednotka   
zn. Hz     
sužuje

koncový   
hrá  v bas- 

ketbale

nakrú      
prívesok   
na zmen-  

ke
Pomôcky: 
anonsa,mi- 
larit, kam-  
ža, alonž

zvierací    
brloh      

niekde,    
vo akde

živo íšny   
tuk       
iná        

(z lat.)     

dentálna   
spolu-    
hláska

existuje    
istý      

(obch.)

Anna      
(dom.)

12. hodi-   
na v noci   

druh 
nerastu

MPZ      
Kuvajtu

utratím    
glganím    

prijímame  
tekutinu

správa     
v novi-     
nách

úplne vypi

žatie   
obilia      
lie ivá    
rastlina

Emil      
(dom.)

ston      
(zried.)    

bliknutie

citoslovce  
húkania    

sovy

básnická   
stopa     

2. as     
tajni ky

zrakový   
orgán     

Izabela    
(dom.)

odoberali

nitrid    
uránu     
zn. pre    

milimeter

filozo-     
fický      
smer

unikanie   
popol eka  
do ovzdu-  

šia

biely odev  
miništran-  

tov

Otec kára syna, že je lenivý, nepíše si 
úlohy a neu í sa:
- A i vieš, o v tvojom veku robil 
Abraham Lincoln? - pýta sa rozhor ene 
otec.
- To neviem! - odpovedá syn. Ale...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 32
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Krížovky s úsmevom

temnota

žeravá  
hmota    

sope ného 
pôvodu

Emília     
(dom.)

stával sa   
slabším

je niekde   
položený tamten

dla ami    
udrelo     
o seba

1. as   
tajni ky   
pohá ate

Pomôcky: 
senega,    

konspekt,  
parker

mužské    
meno

2. as   
tajni ky

viazaním   
zhotoví    
drobili

zoberú    
(zastar.)

muž.meno  
Egyptská   
arabská    
republika   

používa-   
ním zne-   
hodno-    
cujte

autonóm-  
na oblas   
menší lán

3. as    
tajni ky kur a

viatím 
odniesol,   
odfúkol

lesklý  
náter      

grécka     
bohy a

Pomôcky: 
rips, Aal,   

nitrát,     
teak

dusi nan   
tézovitý    

plán diela

zna ka  
lutécia     
klavír      

(hovor.)

pichá     
rohmi

jednotka   
zn. Np     
kore      

hor inky   

omám    
alkoholom

Arab      
napredo-   

vanie

E V      
Nitry

robotník   
pri peci    

kaprovitá   
ryba

športové   
ná inie

mužské    
meno

sníval     
(kniž.)     
druh      

tkaniny

druh 
plniaceho  

pera

zrakový   
orgán     

úhor, po   
nemecky

sila

skratka   
receptu    

MPZ     
Rumunska

kinemato-  
grafický 
prístroj

tropický    
strom     

(zastar.)
ne as

Ide princ lesom a zrazu vidí v tráve 
leža  sporo odetú krásnu vílu. Chví u 
na u pozerá a vidí, že na u riadne 
praží slnko. Zoberie ve kú vetvu, zatieni 
ju a alej na u pozerá. Zrazu sa víla 
prebudí a hovorí:
- Pretože si bol na m a dobrý, splním ti 
tri priania.
Princ sa na u pozrie a hovorí:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 33
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 

otavit,     
seraskir,   
polder

suchá     
nádrž     
(vodo-     
hosp.)

1. as    
tajni ky budova

anglická   
plošná     
po ná     
miera

stávala sa  
jalovou

vz ahujú-  
ca sa      

na úrazy

klesajú    
na zem

eské     
mužské    
meno

tenká     
došti ka   
(odb.)

tla ová    
agentúra   
Burkiny

obyvate    
Írska

3. as   
tajni ky    

velite      
vojnového  

lo stva

E V      
Dolného   
Kubína

rozví a    
poldenár   

(hist.)

toto,      
po rusky

dopredu   
brodivý    

bociano-   
vitý vták

asto     
robí

rozum     
prestal     
horie

Pomôcky: 
DPI, Odin,  
ibis, VPA,  

obolos

hlavný     
velite      

tureckých  
vojsk

zaoblená   
2. as     
tajni ky

okús,      
zakús     

zbavoval   
buriny

konzervu-  
jú so ou

doktor     
filozofie    
plecnatý   
(zried.)

výpravná   
hrdinská   
báse

bledo-     
hnedá     
klepot,     

klepotanie

žltohnedý  
hmyz

pomaly    
padal      

rozhlasová 
sp. Filipín  

citoslovce  
prekva-   
penia

spo ívalo  
udri až-   

kým pred-  
metom

najvyšší   
germán-   
sky boh

trávte ži-   
vot istým   

spôsobom

zväzok,    
snop ek   
(expr.)

klamstvo   
za ažuj    

vydáva     
zvuk      
kuví 

rímske     
ríslo 501   

vodné     
dielo

ženské    
meno

nerast     
zo skupiny 

kalcitov

ru ný      
nástroj     
na rytie

4. as     
tajni ky

Príde pacient k lekárovi a hovorí mu:
- Pán doktor, mám problémy s tým,        
o robí chlapa chlapom!

- Tak sa vyzle te! - povie doktor.
Chlapík sa vyzle ie a doktor vidí také 
dvojcentimetrové ni . Doktor pozerá, 
kýva hlavou akože chápe, ke  zrazu 
chlapík na to povie:
- Tak vidíte, pán doktor...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 34
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Krížovky s úsmevom

zosilnený  
súhlas

vzorec     
fosfidu     
arzénu

vialo      
(bás.)

Lívia      
(dom.)

3. as     
tajni ky artista

bavlnená   
látka      

(hovor.)    
výhonok

Pomôcky: 
lemóm,    
Oberon,   

pavor

nové   
umenie    
(kniž.)

2. as     
tajni ky

jedlá huba  
obohral    
pri hre     
(zried.)    

koralový   
ostrov

hrôza     
(v med.)   
esaním   

tvarovalo

rohaté     
zviera     
(expr.)

Lazár     
(dom.)     
zn. pre    
lambert

vydávalo   
smrad,    

zapáchalo

zna ka 
kozmetiky  
mrákava,   

ier ava
jemný 

rozdiel,    
odtienok   
(kniž.)

citoslovce 
rezignácie  
odvážne

týkajúca   
sa oslov

smútok    
(bás.)     
sluha,     
otrok

skratka    
vodnej 

elektrárne

luhár      
stal sa     

tmavším

neharmo-  
nická

skratka    
antilymfo-  
cytárneho  

séra

anglická   
here ka    
Anton     
(dom.)

Pomôcky: 
abd, etol,   
ars nova

oblizni

E V      
Trnavy    

elektronic-  
ká pošta

vysekáva  
dlátom     
strácalo    

sa
benígny    
nádor z    

podporné-  
ho tkaniva

omotal     
pohonná   

zmes

majetok    
(kniž.)

Anastázia  
(dom.)     

španielske 
žen. meno

vozením   
napl te

zna ka    
pre baud   
E V Dun.  

Stredy 

1. as     
tajni ky

hlavné     
mesto     
Ve kej     

Británie

skratka    
štátu    

Illinois
rumunská

Pýta sa u ite  žiaka:
- Pre o si nebol v era v škole?...
- Musel som odvies  kravu k býkovi.
- A to nemohol urobi  tvoj otec?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 35

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom

privri 1. as     
tajni ky

semitský   
boh

skratka    
limity

k mením   
spotre-    
bovalo

staršie   
mužské    
meno

tý il sa    
(kniž.)

pozosta-   
tok zo     

starších    
ias

železni ná 
správa     

Austrálie

rímske     
íslo 49

2. as     
tajni ky

zraková    
porucha   

skratka    
pre ibidem

neúrodná  
pôda      

karbolová  
voda

živo íšna  
mas

druh      
tkaniny    
diabol,     
satan

bola      
v a ná,   
akovala

ínske     
žen. meno  
nazlostil   
(hovor.)

obtrela

skr. dietyl-  
ftalátu     
ázijský  
jele

oblúkovitá  
kos

patriaci    
mne      

zábavný   
podnik

Pomôcky: 
El, maral,  

mirlan,     
relikt, YK

morský    
h bkomer   
tesaním    
zhotovil    

opora,   
záštita     

rovníkový  
vietor

umelý     
násyp

úmrtné  
oznámenie 
druh step-  
nej líšky   

prinášal,   
donášal

ozna enie  
lietadiel    

Sýrie

obytný 
automobil  

robí  
redším

druh    
ty ovej  
ocele

udovít    
(dom.)     
Tivadar    
(dom.)

štát       
na ele    

s emirom

zna ka    
lúmen-    

sekundy   
znak rodu

nesprávny  
spôsob    
života     
(kniž.)

zna ka    
niklu      

zna ka    
titánu

opera     
G.Verdiho

krútil,     
to il

neodbor-   
ník

pribíjaním  
pokry! !

Pomôcky: 
lot, kor-    

sak, toros,  
anopia

Idú traja chlapi v hmle. Zrazu jeden        
z nich kýchne. Druhý, slušne 
vychovaný, mu popraje:
- Na zdravie! 
Tretí na to hovorí:
- Chlapi,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 36
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Krížovky s úsmevom

skratka   
tankovej 
divízie

staro-     
grécky     

boh vetrov

kopaním   
uprav

krpá      
(pejor.)

3. as     
tajni ky

ostala     
sama

clivo      
prívrženec  

šiitskej     
sekty      

skratka    
pre ako    

hos

osobné    
zámeno

druh 
nerastu    
mužské    
meno

2. as     
tajni ky

športové   
ná inie    

obyvate    
Jakutska

citoslovce  
vyjadrujú-  
ce pohyb   

pre

útvar     
prvohôr    
nulový     
vodi

Pomôcky: 
eman, sap- 
rín,idokras,  
Eol,imámit

mužské    
meno

druh      
ú esu     

1. as     
tajni ky

žel. správa 
Írska      

po ovník   
(hovor.)

používaj,   
uplat uj

semitský   
boh       

ím alej

citoslovce  
nespokoj-  

nosti

tulá ik     
(expr.)     

trkotanie   
(expr.)

skratka    
trinitro-    
toluénu

biliardová  
palica     

dub, po    
anglicky

4. as     
tajni ky

hnilobný   
alkaloid    

(lek.)

Imrich     
(dom.)

rohovka    
(v med.)   

repná

mužské    
meno

morský  
stavovec   
slovesná   
predpona  

žolík     
(kart.)     
stupe      

neogénu

fosfid      
zirkónu    
noviny,    
asopisy   

výzva     
na ticho

znoj       
365 dní

100 m2      

zrakový    
orgán

obrnený   
transportér

zlomením  
rozdelí     
zn. pre 

kilopond

nekovový 
chemický 

prvok

kazašský   
udový    

spevák

naplnená  
trpkos ou ože? ?

Pomôcky: 
keras,CIE,  
akyn,pont,  
oak, perm

Maliarsky majster hovorí svojmu 
u ovi:
- Cho  do ved ajšej izby                          
a natri okná!...
U e  sa po polhodinke vráti a pýta sa:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 37
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 

terem,     
tenorit,    
hepar

sopliak    
(pejor.)

2. as     
tajni ky

zna ka   
radónu

medziná-   
rodný ume- 

lý jazyk

jedno-   
klonný     
nerast

Emerencia 
(dom.)

zazrite   
(kniž.)

bicykel    
pre dvoch 
jazdcov

skratka    
pre dife-   
nylamín

skratka 
leukocytu

3. as   
tajni ky

prudkým   
svetlom    

na chví u   
oslepím

skratka    
rádiote-    
lefónu

oskoro,   
zakrátko   
zrušenie  
zmluvy

vzorec     
sulfidu  

irídnatého

mytologic-  
ký spevák  

Elemír     
(dom.)

malá   
neter

zna ka    
pre barel   

dlhá       
chodba

posypú    
so ou

pokyn    
(bás.)     
pe e      

(v med.)

stretnutie   
(bás.)

nahá a,   
stíha      

nervová 
porucha

Pomôcky: 
AE, ido,    
pikador,    

lipid

majú      
prestávku

nukleové   
kyseliny    
neumaž,   
nezašpi

dvorana   
(zastar.)   

vznášame  
sa

skratka    
pneumo-   

toraxu

druh    
esteru     

pískanie

mladé,     
neúplne    

vykysnuté  
víno

skratka    
apendek-  

tómie

zápasník   
s býkmi    

skladá do  
záhybov

uvidí, 
zazrie     
(kniž.)

ranná     
vlaha      

zna ka    
erbia

ur ite,   
nepochyb-  

ne

skratka    
rotmaj-    

stra       
temnota

papier tvr-  
dený syn-  
tetickou    
živicou

skr. pre    
a podobne 

rímske     
íslo 49

1. as     
tajni ky ob úbená

zužujete rascový 
likér

Malá Ani ka volá záchranku:
- Prí te rýchlo, ocko vracia, mami ka 
vracia, babka sa zvíja od bolesti             
a dedko sa už ani nehýbe!...
- o sa stalo?... A tebe ni  nie je?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 38
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Krížovky s úsmevom

tu máš

televízna   
spolo -    

nos       
Etiópie

rastlinné  
vají ko

tým skôr,   
tým viac

Indo-      
európan

výzva     
na ticho

vzorec    
oxidu   

hlinatého

nekrúti     
liznutím  
odstrá     

z nie oho
Pomôcky: 
subito, li-   
parit, omi-  
sia, ovum

usporiadal  
do skupín

zavrel     
4. as     
tajni ky

zna ka   
ruských   
automo-  

bilov

náhle     
(hud.)     

napevno   
napchal

najvyšší   
germán-   
sky boh

1. as     
tajni ky   

trápil,      
sužoval

lámal spito

tropická 
olejnatá 
rastlina

Želimír    
(dom.)     
chytám

kúdol, 
kúr ava    
(expr.)

vrko ,     
po esky   
natieraj  
lakom

zžieral,    
moril      

(expr.)

rímske     
íslo 1001  
nástroj    

na pe enie

zna ka   
platiny

vyvretá 
hornina    
zniesli, 
vydržali

vzorec     
sulfidu 

irídnatého

vábilo     
omyl      

zo zaned-  
bania

ro né     
obdobie

2. as     
tajni ky   

Ústav lek.  
kozmetiky

iný názov  
pre felsit strkala

Pomôcky: 
Odin,ETS,  
a meta,Ka- 
li,eurit,Iola

mykajú    
(expr.)     
vzlyká     
(kniž.)

terénne    
vozidlo    

dcéra krá-  
a Euryta

tušili, 
predvídali  

(expr.)

uch      
zvierat     
3. as     
tajni ky

trieskanie

egyptský   
boh slnka  

od        
(z lat.)

staro-     
indická    
bohy a    

zla

vyla oval

najvä ší 
svetadiel

na spolo -  
ný ú et    
(obch.)

Pýta sa suseda susedy:
- Pani Ková iková a je to 
protialkoholické lie enie 
dobré?...
- Asi áno, pani suseda.
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 39
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Krížovky s úsmevom

pokazilo   
(hovor.)

1. as    
tajni ky

rímske   
íslo 6 dedo koralový 

ostrov

miesto,    
kde sa     

loví zver
oblizla

dalo    
prí inu

nahodil   
omietku,   
ovakoval

babylon-   
ský boh    

neba

2. as    
tajni ky

druh syn-  
tetickej  
lejacej   
živice

MPZ      
Paraguaja

prestanú   
viaza      
urobia   

pevným
skratka  
severo-    
severo-    
západu

obliznem   
vodácky   

športovec

lovom    
získaj

poslu-    
hova      
psovitá    
šelma

druh      
tehly

otravné   
látky      

kengura   
(zastar.)

stalo sa    
šedým

ktože      
jazva      

(zastar.)

Pomôcky: 
Anu, lek,   
umalon,    
arabín

strunový   
hudobný   
nástroj

nálev,     
po esky   
stal sa   

hrubším

zviera     
s chobo-   

tom       
bodali sa

rýchly     
útek       

(bás.)

cit. zvuku  
kvo ky    

sultánov   
príkaz

druh      
rastlinné-   
ho gleja

na ože?

h a, pozri
obyvate    

Filipín     
výdavky

E V      
Nitry

citoslovce  
trúbenia   
bezo ivo   
(hovor.)

hundral,   
šomral     
(expr.)

na o      
(bás.)     

albánske 
platidlo

oživil,   
obnovil

lebo      
(bás.)     
zn. pre    

light year

3. as  
tajni ky ?

južné     
rastliny

kazašský   
udový  

spevák

Pomôcky: 
PY,Ilokan,  
irade, ban- 
dora, akyn  

Radí sa ba a so ženou:
- Po uj, ten baran sa mi zdá 
nejaký smutný. Nemal by 
som ho podreza ?
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 40
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Krížovky s úsmevom
dlhý       

pánsky    
pláš  bez   
rukávov

obil    
latami doska úradník    

v Turecku
1. as     
tajni ky

Drahomír  
(dom.)

ve mi      
jemný     
ru ný      
papier
kartová    

hra       
surovina   

na výr.piva
Pomôcky: 

holand,    
goeleta,    
indriša

gorilie     
mlá a

3. as     
tajni ky

ženské    
meno     

zna ka    
erbia

druh      
rýchlej     

plachet-    
nice

skr. pre    
ako hos    
urorágia   

(lek.)

obohralo   
pri hre

mužské    
meno     

mužské    
meno

MPZ      
Rumunska

prestaneš  
vari       
urobí    

krajším  

medziná-   
rodný ume- 

lý jazyk

Kazimír    
(dom.)     
Alina   

(dom.)

2. as  
tajni ky

prípitok    
pred jed-   

lom

listnatý   
strom

maska     
(zastar.)   

druh 
muškátu

tý ili sa, 
vypínali sa

skr. pre    
respektíve  
jedovatá  
rastlina

týkajúca   
sa aukcie

grécka  
bohy a    
zobralo

Pomôcky: 
Ate, Kuno,  
aga, áron,  
urorea, ido

mužské    
meno

drvením   
získaj     

4. as     
tajni ky

zna ka   
argónu    
trasenie    
(bás.)

písmeno   
gréckej    

abecedy

presekni   
rímske     

íslo 1049 

skratka    
Univerzity  

Komenské- 
ho

veža 
mešity     

tam

spievaš    
bez slov

týkajúci    
sa lám

kyprila     
pôdu      

pluhom
obsiatie

Velite  roty reve na nastúpenú jednotku:
- Vojaci!... Úlohu musíme splni               
aj keby sme museli pracova  
dvadsa pä  hodín denne!... Má niekto 
nejaké pripomienky?...
- Pán kapitán, vojak Bystrý,... ale de  
má prosím len 24 hodín!...
- Správny postreh vojak!...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 41
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 

opašná, 
cin, ovo,   
sabera

3. as    
tajni ky

prípitok    
pre jed-    

lom
oblizuj

na iné     
miesto,    

inde

iasto ne  
láme

stanú sa   
unavenými 

(dok.)

Pavol     
(dom.)

ovíjam,  
obopínam

bola ulo-   
žená na    

odpo inok
krá a

ozna enie 
lietadiel    

Írska

1. as     
tajni ky

dvor ek    
(anat.)

zna ka    
irídia

ženské    
meno     

namátajú,  
nastrašia

zna ka    
pre circu-  
lar inch

kto robí    
s me ou   

Karol      
(dom.)

úto í, 
napáda

E V      
Košíc     

ozrutná    
(expr.)

zachytá-   
vajú       

(kniž.)

farba      
na vají ka  
pooblepuj

obli aje

opálové    
sklo       

skladáte   
dolu

Pomôcky: 
NSU,      

areola,    
EI, Ea

nezhar-    
monizuj

civilná    
ochrana   

rod       
hlodavcov

suchá as   
obilia      

hlavá      
(expr.)

zna ka 
nemec-    

kých auto-  
mobilov

pohneš    
hryzú      
nie o  

krehké

súvisiaca   
s národom 

Inkov

kniha  
islamu

asýrsky    
boh mesta  

Eridu

nemravník  
(pejor.)    

prudké na- 
padnutie

zvalím,    
zrútim

súhlas     
skratka  
limity

asto   
letoval

zna ka   
chrómu    
zn. pre  

centipond

silne   
vo ajúca

2. as     
tajni ky

Osloví opilec policajta otázkou:
- Je to urážka verejného inite a, ke  
poviem policajtovi, že je vôl?...
- Samozrejme, že je to urážka!...
- A je to urážka, ke  poviem volovi,        
že je policajt?...
- No, to nie je urážka!...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 42
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Krížovky s úsmevom

skratka   
odborného 

u iliš a

rozt kaj,    
rozbíjaj

obarová 
polievka

lalok      
(v med.)

Staro-   
germán

3. as     
tajni ky

skratka    
oddelenia  
technickej  
kontroly

vydržalo   
nátlak     

záhada

Pomôcky: 
lobus, ka-  
lid, sapo,   
Alaman

navliekla,  
nastokla

druh      
lietadla    
kokaín,    

po esky
Slovenská  

komora    
architek-   

tov

stávka     
o všetko   

druh   
rastliny    

1. as     
tajni ky

druh  
liehoviny   

vä ší      
úlomok

4. as     
tajni ky

druh    
vežových  

hodín

kopaním 
skypria    
pôdu

mydlo     
(v med.)   
znížený    

tón A

ženské    
meno

ponáraj    
ženské    
meno

lesklo sa 

skratka    
klavíra     
driema    
(expr.)

mužské    
meno

malátne    
pohrebná  
hostina

Pomôcky: 
amín, al-   
paka, epi-  

lit, meš

Ivor   
(dom.)

skr. štátu   
Vermont   
2. as     
tajni ky

napomínaj  
(kniž.)     

kalmár,    
po esky

Izidor      
(dom.)

mikronéz-  
sky totem  
brit. jedn.   

mletia

ma arské  
mužské   
meno

skratka   
violy

Mária     
(dom.)     
Aurélia    
(dom.)

obtrel

zlú enina  
amoniaku  

Elemír    
(dom.)

h adajme   
výcho-     
disko

Klub es.   
turistov    
zna ka   

pre pieza

usadenina 
roztoku

druh      
zliatiny    

O ga    
(dom.)

 atím     
rozdelil

Malý chlapec je prvýkrát          
v ZOO a pri vchode sa pýta:
- Mami, to je opica?
- Nie, syn ek,...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 43
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Krížovky s úsmevom
hnojivo    

z organic-  
kých látok  
a zeminy

lámaním   
odde te

skratka 
ná elníka  

štábu

zna ka 
kosínusu

Emanuel   
(dom.)

1. as    
tajni ky

tempera-   
túra

prvé     
písomné   
spraco-    
vanie

oddudre taxík Ivona     
(dom.)

f aša      
so širo-    

kým dnom

rímske    
íslo 1050

nedôver i-  
vý lovek   
venovala   

popod

ohlávka    
(zried.)    

prefíkaná  
žena

haluci-     
nácia

druh ty o-  
vej ocele   
kilogramy  
(hovor.)

strakatá 
zmiešani-  
na farieb

ženské    
meno

fluorid     
draselný   

udrie     
nohou

Pomôcky: 
obelisk,    
Ur, Kaa,   

roxor

vysoký    
štíhly      
hranol

spletaním  
spájali     

pomerne   
málo

had z Kni-  
hy džunglí  
teplotou 

rozpúš aj

iná,       
inakšia

E V To-   
po ian    

nevrieskaj  
(expr.)

ligotavá kto lie i  
alopaticky

Anabela   
(dom.)

natiahla    
puzdro    
dýky

ženské  
meno

stával sa   
pevným    
Rudolf     
(dom.)

skratka    
leukocytu

slovesná  
predpona  
iba, len,    
po esky

túz       
citoslovce 
nespokoj-  

nosti

typ     
lietadla

zn. pre    
kilopond   
babylon-   

ské mesto

2. as   
tajni ky

kinemato-  
grafický    
prístroj

Príde chlapec po futbalovom 
zápase domov a hovorí:
- Oci, dal som dva góly.
- A ako to skon ilo? - spýtal 
sa otec.
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 44

Súťažná krížovka



46

Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 45

Pýta sa vnúčik babky:
- Babi, ten tvoj kohútik je chorý?
- Chorý?... A prečo Jožko?
- Odkedy sa na neho pozerám,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Šikmá krížovka

Doprava nadol: 1. Symetrála. – 2. Horí bez plameňa. – 3. Druhá časť tajničky. – 4. EČV Komárna 
– zemský pól (zastar.). – 5. Babylonský boh – nalievalo. – 6. Blanka ramenonožcov (zool.) – plaka-
lo (bás.). – 7. Tretia časť tajničky – ženské meno. – 8. Prial si – mláďa ošípanej. – 9. Kazia, nivočia 
– viatím odnieslo, odfúklo. – 10. Skratka datívu – podali alebo zachytili odlišne od skutočnosti. – 
11. Pokry rosou – piata časť tajničky. – 12. Trápiť, sužovať – začal tlieť. – 13. Štvrtá časť tajničky 
– dievčatá (slang.). – 14. Nečestne, hanebne – EČV Prešova. – 15. Na malú dĺžku. – 16. Sušilo sa. 
– 17. Prvá časť tajničky.

Doľava nadol: 8. Značka samária. – 9. Žľab, po česky. – 10. Neináč, jednako. – 11. Povrchný 
znalec, nedouk (pejor.). – 12. Prudko zaplesol (expr.) – skratka rádiotelefónu. – 13. Matilda (dom.) 
– ľudský organizmus. – 14. Ponáraj – judejský kráľ – nymfa premenená na kvet lotosu. – 15. Ústa-
mi, ústne – chvojina, čečina. – 16. Rúčka kosy – okaté dievča (expr.). – 17. Hnevať, zlostiť (expr.) 
– skratka rozhlasovej spoločnosti Portugalska – Alena (dom.). – 18. Uši, ušiská (expr.) – nebolo vo 
vare. – 19. Nažlto, dožlta – nasialo, vysialo. – 20. Skratka okultného krvácania – udrela sa (expr.). 
– 21. Obstarala, zadovážila. – 22. Zhlúplo (expr.). – 23. Snežný človek. – 24. Skratka leukocytu.

Pomôcky:  Asa, Baal, mantia, per os, RDP.

Dvojstrana pre fajnšmekrov

1

2

3

4
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24
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 46

Pýta sa učiteľka žiaka: Jožko, čo si robil cez prázdniny?
- Bol som pri mori s mamičkou a jej novým priateľom. Každé ráno ma brával 
loďkou päť míľ od pláže a ja som potom vždy plával k brehu.
- A vládal si toľko plávať?
- Plávanie bolo fajn, ale...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Doprava nadol: 1. Skratka pre okrem iného. – 2. Netkaná lisovaná textília zo živočíšneho vlásia. 
– 3. Štvrtá časť tajničky. – 4. Skratka klubu atlétov – ukazovacie zámeno. – 5. Predzvesť záchvatu 
– držať niečo a s tým sa pohybovať. – 6. Ozdobovať, okrášľovať – esencia, po česky. – 7. Tretia 
časť tajničky – myslené priamky. – 8. Druh priesvitnej olejovej farby – krpatelo (zried.). – 9. 
Koreň tropickej rastliny horčinka senegová – obliekla (kniž.). – 10. Zbije, ubije – podstata danej 
veci, súcnosť (fi loz.). – 11. Ťaví kríženec – prvá časť tajničky. – 12. Neoživni – premárni, zmárni 
(zried.). – 13. Cudzia zmenka – nosením opotrebuj. – 14. Umelé vlákno poľskej výroby – značka 
pre abfarad. – 15. Lákaním dostal niekam. – 16. Druhá časť tajničky. – 17. Citoslovce výsmechu.

Doľava nadol: 8. Skratka voľnej zostavy. – 9. Lýdia (dom.). – 10. Náturista. – 11. Neznázorni
vyobrazením. – 12. Nútením spôsobia prijatie – vzorec fosfi du vanádu. – 13. Brať isté množstvo 
– pohyblivá súčasť trlice. – 14. Vliecť, teperiť (expr.) – neexistuješ. – 15. Erik (dom.) – osobné 
zámeno – tečením sa dostať dolu. – 16. Ľahostajne, nevšímavo – veľká korytnačka. – 17. Blatom 
špinia (zried.) – kypri pôdu pluhom – túz. – 18. Otvor, ktorým prechádza nosová dutina do noso-
hltana (anat.) – jednota (zried.). – 19. Morský vták – miesením sformovať poddajnú látku. – 20. 
Skratka obchodnej akadémie – skrútili. – 21. Získavalo športovcov na iné miesto pôsobenia. – 22. 
Hrubá doska (hovor.) – 23. Snívajú (kniž.). – 24. Dvojhláska.   

Pomôcky:  aura, elana, entita, foršta, choána, kareta, lazúra, nar, senega, trata.

Šikmá krížovka

Dvojstrana pre fajnšmekrov

1
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 47

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Vodorovne: A. Prvá časť tajničky. – B. Druh liehoviny – člen starého národa – prudký jed z 
ľuľka používaný v očnom lekárstve. – C. Mužské meno – kočovný pastier dobytka v Mongolsku 
– močovina – Sidón (dom.). – D. Kto z niekoho pochádza v priamej línii – žitím sa prispôsobil, 
vpravil sa – krík. – E. Máličko, nepatrne (hovor.) – nástroj na zametanie – utvára. – F. Mužské 
meno – Ondrej (dom.) – vyvolajú nevraživosť, popudia. – G. Skratka Akadémie výtvarných umení 
– vydezinfi kuje sírovým dymom – človek chorý na maláriu. – H. Mačkovité šelmy – citoslovce 
samopašného smiechu – spodná časť niektorých húb – inštitúcia na premietanie fi lmov. – I. Kre-
sadlo (zastar.) – zaručal (expr.) – zvýšený tón E. – J. Tretia časť tajničky.

Zvisle: 1. Hospodárska rastlina – doslovný preklad slova z cudzej reči. – 2. Druh blanokrídleho 
hmyzu – predná strana mince. – 3. Elektróda tranzistora – vrstva očnej gule. – 4. Zosilnený súhlas 
– hrmot – skratka rozhlasovej spoločnosti Salvádora. – 5. Olympia (dom.) – nerast smaragdovej 
farby. – 6. Priekopa pri ceste – týkajúca sa osi. – 7. Liehový nápoj zo skvasenej ryže – mesto v 
Nemecku. – 8. Pästiarsky úder – kýbeľ – skratka závodného klubu. – 9. Skratka pre a dato – druhá 
časť tajničky – činnosti pre zábavu. – 10. Uvádzalo do varu – strojové zariadenie na mletie obilia. 
– 11. Ženské meno – poúča, učí. – 12. Rastom sa spájal do celku – zabávaj. – 13. Skratka irackých 
noriem – ale, no (kniž.) – značka pre svetelný rok (light year). – 14. Tvorca epických diel – obtrieš. 
– 15. Súčasť dámskej bielizne na stiahnutie drieku – navíja, ovíja. – 16. Ponára – šikmá plocha.

Pomôcky: Alarod, arat, IOS, kalk, lumok, malachit, míder, uvea, YSS.

Dvojstrana pre fajnšmekrov

Hlásková krížovka
Vo vlaku cestuje mladá mamička s bábätkom a starček. Matka sa pokúša dojčiť 
dieťa, ale to odvracia tvár a plače. Matka má toho už dosť, tak mu pohrozí:
- Keď nebudeš papať, dám cicík tomu starému ujovi!
Keď sa scéna niekoľko ráz dokola opakuje, starček sa ozve:
- Pani, už sa konečne rozhodnite,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 48

Dvojstrana pre fajnšmekrov

Vodorovne:  A. Tretia časť tajničky. – B. Viac, viacej – konský postroj (hovor.) – zarezanie. – C. 
Ondrej (dom.) – stúpenec parsizmu – nástroj na osievanie – skratka titulu doktor fi lozofi e. – D. Lyže 
(zastar.) – svetelný úkaz vznikajúci pri vniknutí kozmickej častice do atmosféry – súbor predmetov 
tvoriacich celok. – E. Cudzie ženské meno – mužské meno – radením pripoj, pričleň. – F. Adam 
(dom.) – rôsol – štát v južnej Ázii. – G. Prejavujú prepiatu úctu – vták z rodu piniek – skratka bróm-
sulftaleínu. – H. Zistenie vlastnosti niečoho hmatom – vykríknu „ich“  - obyčajové právo – drobné 
motýle. – I. Visenie – stáva sa miernym – kresaním opracoval. – J. Prvá časť tajničky. 

Zvisle: 1. Produkt včiel – balkánska objemová jednotka. – 2. Hermína (dom.) – Dominik (dom.). 
– 3. Názov japonského porcelánu – zlí duchovia, čerti. – 4. Skratka súhvezdia Škorpión – herec 
dobre ovládajúci mimiku – EČV Košíc. – 5. Hrubší zlisovaný tvrdý papier – Irena (dom.). – 6. 
Ochrankyňa ľúbostného básnictva – obschol, uschol. – 7. Kaplnka vystavaná podľa vzoru kaplnky 
v talianskom meste Lorete – pred (z lat.). – 8. Skratka akciovej spoločnosti – druhá časť tajničky – 
skratka ústavu národného zdravia. – 9. Že si (bás.) – malá rapina – asýrsky boh mesta Eridu. – 10. 
Starogrécka bohyňa sváru – rad písmen v rovnakej výške tvoriaci časť textu. – 11. Pohni sa smerom 
dozadu – vydáva zvuky „kvá“. – 12. Šachová fi gúra – pretrhnutie sa niečoho. – 13. Značka radónu 
– syn panovníka – produkt činnosti včiel. – 14. Mužské meno – neobutý. – 15. Ledvaže, sotva – 
mohamedánske náboženstvo. – 16. Dopusti sa zrady – výzva.

Pomôcky: adát, akov, Ea, Eris, mao, Sco, sersan, yaki.

Hlásková krížovka

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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Vráti sa osemdesiatročná babička z rande so svojím deväťdesiatročným milencom
a vnučka sa jej pýta:
- Tak čo, babi, aké to bolo?
- Ale, musela som ho trikrát vyzauškovať!
- To bol taký dotieravý?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 49

T Y 3

1 I

I

I Y I Í T
2 T T Ý

Í 4 T

Í

I T Í Y I Y

Y I

Dvojstrana pre fajnšmekrov

Krížovka s poprehadzovanou legendou

1. 4. mesiac v roku. - 2. Africký veľtok. - 3. Andrej (dom.). - 4. Antický mládenec, regrút. - 5. Anton 
(dom.). - 6. Básnik (kniž.). - 7. Citoslovce trúbenia. - 8. Dôverný pozdrav pri rozlúčke. - 9. EČV 
Ilavy. - 10. EČV Lučenca. - 11. EČV Tvrdošína. - 12. Hoci, po česky. - 13. Chytí (expr.). - 14. Káble 
(zdrob.). - 15. Krásne. - 16. Krátka fi lmová snímka. - 17. Kresaním pripravte isté množstvo. - 18. 
Mať na mysli. - 19. MPZ vozidiel Egypta. - 20. Neskrop, nepokrop. - 21. Nič, po česky. - 22. Od 
začiatku (hud.). - 23. Ohorok. - 24. Okovaný. - 25. Okrúť okolo niečoho. - 26. Opatrne preskú-
mala (hovor.). - 27. Počerní (zried.). - 28. Postupne ponavštevuje (hovor.). - 29. Programovací 
jazyk. - 30. Rímske číslo 1499. - 31. Ryby podobné úhorovi žijúce v bahnitých vodách. - 32. Rytím 
porušiť, rozrýpať. - 33. Sekajme. - 34. Skratka basklarinetu. - 35. Skratka leteckej spoločnosti USA
(Caribbean Atlantic Airlines). - 36. Skratka súhvezdia Hydra. - 37. Skratka vojenského termínu 
letecké krídlo. - 38. Slovenský lekár. - 39. Stávalo sa bielym. - 40. Stĺpovité opory. - 41. Strčia, 
drgnú (expr.). - 42. Svetská a duchovná hlava mohamedánov. - 43. Sypaním dookola pokry. - 44. 
Ťahania. - 45. Televízna spoločnosť Zambie. - 46. Tenisový úder. - 47. Trvajúci krátko, zbežný. - 48. 
Tuto. - 49. Učením doplň vedomosti. - 50. Určujúci. - 51. Veci zvinuté do valcovej podoby. - 52. 
Vydáva kovový zvuk. - 53. Vzorec hydridu rubídia. - 54. Vzorec oxidu cínatého. - 55. Zametaním 
odstráň z povrchu. - 56. Zaväzuje sa niesť následky za niečo. - 57. Zhotovovalo tkaninu. - 58. 
Značka jednotky yard. - 59. Značka prvku hliník. - 60. Ženské meno.

Lekár prikazuje pacientovi: 
- Zdvihnite ľavú nohu! 
Pacient zdvihne nohu.
- Dobre a teraz zdvihnite pravú nohu!
- To nepôjde pán doktor,... (Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)?

Pomôcky: da capo, eféb, SDL, Dérer, číky, EBU, CAA, ET, Hya, kalif, Bandi.
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 50

Dvojstrana pre fajnšmekrov

O O O
1 O O 2

O V O

O V 3

O V

V

O O V
4 O V O

O O

1. Blízko, tesne. - 2. Bóra (zastar.). - 3. Citoslovce zasyčania. - 4. Diel (zdrob.). - 5. Druh zliatiny. 
- 6. Drvina. - 7. Existuje. - 8. Farbivo (zried.). - 9. Hlavné jedlo dňa podávané na poludnie. - 10. 
Chorobná zúrivosť. - 11. Ihličnatý strom. - 12. Iskrí (bás.). - 13. Kerovať. - 14. Krajina, v ktorej žije 
väčšina slovenského národa. - 15. Malý kvietok (expr.). - 16. Monika (dom.). - 17. MPZ Rumun-
ska. - 18. Neodborník. - 19. Neskoro (v med.). - 20. Odborník v etike. - 21. Odhadoval výsledok. 
- 22. Ochranný oblek, kombinéza. - 23. Otáčam, točím. - 24. Podnecuj hnev, vzburu. - 25. Ponáraj 
(kniž.). - 26. Popolavo, šedivo. - 27. Predavačka korenia a liečivých bylín. - 28. Psychické alebo 
fyzické rozpoloženie. - 29. Robil čary, čaroval. - 30. Romuald (dom.). - 31. Rúbem. - 32. Rumunské 
platidlá. - 33. Semitský boh. - 34. Severský alkovitý vták. - 35. Skratka leukocytu. - 36. Skratka 
rádiotelefónu. - 37. Skratka švajčiarskych noriem. - 38. Skratka železničnej správy Iraku. - 39. 
Skutočnosť. - 40. Stopa po rypnutí, zárez. - 41. Šarlota (dom.). - 42. Tetin manžel, sváko. - 43. 
Ukazovateľ. - 44. Veľký stepný vták. - 45. Všestranne sa o niekoho postarala. - 46. Vydávať zvuk 
čvirik. - 47. Zákerné, ľstivé konanie. - 48. Zbavil prikovania. - 49. Zľahka udiera, plieska (expr.). - 50. 
Značka céria. - 51. Značka jednotky kilovolthodina. - 52. Značka prvku hliník. - 53. Značka prvku 
selén. - 54. Znepokoj, rozhorči. - 55. Zvyšok niečoho vyhoreného, opalok. - 56. Železné náradie
so zahnutým koncom na vešanie.

Krížovka s poprehadzovanou legendou

V nemocnici leží na smrteľnej posteli právnik a horúčkovito listuje v biblii. Spoluležiaci 
sa ho pýta:
- Čo robíte?
- Ale dokopy nič, len hľadám, či by som sa aj... 
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Pomôcky: drop, lund, IRR, boreas, sero, kovar, omorika, malivo, VSM, El.
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 51

2

5

1

4

3

8. DOVALILO, USTÁLILO.

7. ARABELA, BRÚSIME, FLIAČIK, OPILA SA, VODNATÁ, VOKATÍV.  
 
6. CVIKER, ERVÍNA, FINESA, CHABZDA, KOJILI, LÚSKAM, MIRIAM, NÁHODA, NIJAKO, OBERST,
    ODSALA, OTÁĽAL, POBIME, PRIZVE, SOVÍČA, ŤAHALO, VAČICA, VIAZLA. 

5. AKCIA, ELITA, CHACHOT, IASON, IMAGO, KLOTA, NASAL, OGABE, POVEL, RAPOT, ÚČASŤ,
    ÚSKOK, VZALO, ZLAPÁ. 

4. ADKO, AMON, DOMA, HLOD, LODE, OBOR, ORÝP, OSLA, PEÁN, PLAZ, RANÍ, REKU, RULA,
    SILO. 

3. ASA, BNA, ČRO, ERA, KRV, MMI, MVI, ŇUCH, OAT, ONÁ, SIN, SNM, SOĽ, TAP. 

2. AP, DO, EC, KÝ, NE, VE. 

Vyplňovačka

Dvojstrana pre fajnšmekrov

Zomrel boháč a notár číta poslednú vôľu:
- ... a Petrovi, ktorému som sľúbil, že...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 52

1

2

Vyplňovačka

11. BALANSOVALA, UNATRIASALI. 

7. EMINENS, EVOKUJE, IKEBANA, KLÁTITE, LOPÁRIK, MAKULÁT, NAMERAL, SELENIT,
    SKLENKA, VŠÍVALO. 

6. AKÚTNA, AMORET, DEKÁDA, DLABEM, ERÁRNA, ILOKAN, INULÍN, KAPAMA, KRITIK,
    KROTÍM, MAZALI, NABÁJI, NADALI, NEBULA, NEPILI, NEZÍDE, PAPULA, PLONÍK, SABÍNA,
    SEKANS, SLÁČIK, SPÚTAL, ULOŽIŤ, UMOČIA, UROBÍM, VLÁKAM. 

5. BROST, DODAJ, HATIA, KARIT, KLALO, KLANÁ, OKANE, OPILI, PRÁVE, REŽIM. 

4. ARIT, BLÍŽ, INUK, PLAT, PLUS, SALA, SNEM, TMOL. 

3. DNU, III, KST, LMI, VŠO, ZAŤ. 

2. AA, IO, LO, ML, RN, VA. 

Dvojstrana pre fajnšmekrov

Rozprávajú sa dvaja priatelia:
- Počul som, že svokra ti na Vianoce poslala kapra.
- To nie je pravda...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

Krížovka č. 53

Dvojstrana pre fajnšmekrov

Mozaiková krížovka
V električke hovorí jeden pán druhému:
- Dôverne vám prezradím, že cestujem načierno...
- Dôvera za dôveru! – hovorí oslovený pán.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Vodorovne:  A. Kovová forma na odlievanie ingotov – obliečka – bulharské jedlo – dezinfekčný 
prostriedok. – B. Keltská bohyňa koní a oslov – trhal, driapal (kniž.) – symetrála – šúchal sa, 
zadŕhal – utrmáca, utrasie (expr.). – C. Bol vystavený dažďu – kus dreva vzniknutý štiepaním – 
jedna z troch sudičiek – upozorňoval na nebezpečenstvo. – D. Tajnička. – E. Akým spôsobom – 
značka niklu – vykášalo – skratka pre a podobne – mohutný cudzokrajný listnatý strom – obyvateľ 
Írska – skratka Slovenskej akadémie vied. – F. Japonský strunový hudobný nástroj – nechaj istý čas 
variť – ozdobný izbový kvet – hrôza, zdesenie (v med.) – ostrov v Malých Sundách. – G. Protirečil 
istému názoru – puzdro – vyhynutý kočovník – natierala lakom.

Zvisle: 1. Udiera nohou – nejako, dajako – samostatná priekopa v teréne (voj.). – 2. Ikonodul 
(kniž.) – trváca rastlina. – 3. Súlad, poriadok (kniž.) – voľajako – poľovný pes. – 4. Klepaním zbav 
prachu – žrebovala. – 5. Ženské meno – pracuj. – 6. Usadenina roztoku – spevohra – ústna hláska. 
– 7. Dym, čmud (bás.) – pivnica, po česky – druh jedla. – 8. Robila apretáciu niečoho – škriepka, 
spor (zastar.). – 9. Živočíšny tuk – často vítala. – 10. Judejský kráľ – ublíži na cti – šelma z čeľade 
lasicovitých. – 11. Vyslov niečo – Miroslava (dom.). – 12. Hltavo pije – vývojové štádium hmyzu 
– kypril pôdu pluhom.

Pomôcky: Alor, Epona, kapama, Kloto, koto, pavor, saprol.
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Krížovky s úsmevom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

Krížovka č. 54

Dvojstrana pre fajnšmekrov

Mozaiková krížovka
Hovorí kamarát kamarátovi:
- Moja svokra, to je anjel!
- To máš šťastie...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Vodorovne:  A. Šťava prúdiaca v rastlinných cievach – analógia, podobnosť – auto značky Fiat 
(hovor.) – ručný nástroj s plochou časťou na naberanie sypkých hmôt. – B. Zaťala – značka gália – 
ukazovacie zámeno – prehla – budapeštiansky futbalový klub – EČV Žiliny – mužské meno. – C. 
Druh jašterice s tŕňmi – predná časť hrudníka – značka pre miliampér – storaká (bás.) – citoslovce 
chlácholenia. – D. Tajnička. – E. Horská kaukazská osada – udrelo (expr.) – zábavná miestnosť, 
v ktorej sa predtým spievali kabaretné pesničky – čierny vulkanizovaný kaučuk – avšak, no. – 
F. Mesto v Rumunsku – vnímal zrakom text – osobné zámeno – mesto v Nemecku – česadlom 
uhladím. – G. Obyvateľ Filipín – používateľ ekavského nárečia – kreslený seriál v časopise – na-
danie.

Zvisle: 1. Postavenia v zamestnaní, funkcie – mliaždili. – 2. S klapnutím zatvoril – oválny výrastok. 
– 3. Komický nápad vo fi lme – citoslovce radosti – medenka. – 4. Veľký nejedovatý juhoamerický 
had – malý trpaslík. – 5. Prinesieš – mládza. – 6. V absolútnej elektromagnetickej sústave jednotka 
pre odpor – obyvateľ Ghany – poľský básnik, aforista a satirik (Stanisław Jerzy). – 7. Vysoká 
voňavá záhradná rastlina – štáty, po česky – nápoj (expr.). – 8. Tamten – vzácna tropická živica. – 9. 
Chyba – križovanie sa odbleskov mnohých lesklých predmetov (bás.) – 10. Olympia (dom.) – ruský 
spisovateľ – bezvýznamnosť. – 11. Chronická psychická porucha – mesto v Poľsku. – 12. Jeden z 
ostrovov tvoriacich pás atolu – prvok, zložka.

Pomôcky: ail, atolon, Ašant, elemi, Galati, Ilokan, Koni, Melle, tapaja, Tešel.
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Krížovky s úsmevom

1. as     
tajni ky

druh   
nerastu

natiera     
mazivom

tenisový   
úder

vrtošivo,   
rozmarne

prospe-    
chár      

(zried.)

dovnútra   
(hovor.)

prístroj

znehodno- 
covali     
elán,     

nadšenie
Pomôcky: 
Ops, driv,  
Aal, ROL,  

selvas

staro-     
rímska     
bohy a    
úrody

platidlo    
v Laose

pri stavbe  
vsadil     

dôveroval

okrášli    
kvetmi     
(zried.)

rímske     
íslo 501   
hlbinná   
hornina

komická   
postava    

vo francúz. 
komédii

morský  
h bkomer   
semeno    

(bot.)    

sprvoti, 
spo iatku

sajúca,  
cicajúca   

darovaná  
vec

Pomôcky: 
apatit,     
kip, lot

poroba, 
otroctvo

dvoj-      
hláska     
odhalil

výzdoba,   
ozdoba    
2. as     
tajni ky    

rozhlasová 
spolo -    
nos  Ni-    
karaguy

Samuel    
(dom.)     

klepaním   
odstrá

tropický    
prales     

v porie í   
Amazonu

týkajúca   
sa Atiky

skratka    
pre a dato

podoprel   
sa        

zohrieva

vari,       
hádam    
(arch.)

nieto      
znížený    

tón E

dokr í

jodid      
tálny      

úhor, po   
nemecky

drhla sa,   
šúchala sa

rímske   
íslo 95    

rozrývaj

postupne 
všetko     
zjem

liehový    
nápoj zo   

skvasenej  
ryže

pooblepuj! ! plešivá

Po operácii hovorí lekár pacientovi:
- Tak pán Kramli ka, mám pre vás dve 
správy. Jednu dobrú a jednu zlú. Ktorou 
mám za a ?
- Tou zlou pán doktor.
- Tá noha, o sme operovali, už 
skuto ne nešla zachráni , museli sme 
ju amputova .
- A tá dobrá?...
- Pamätáte si tú krásnu sestri ku,           
o vám menila bažanta?

- Áno, pán doktor.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 55

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 

mineta,    
ononid,    
okolík

ostanem   
sám

1. as    
tajni ky prever ve mi      

sa tešil

druh    
glykozidu  

(biochem.)

strakatá    
(zried.)

citoslovce  
odporo-    
vania

tropická    
step

súdny     
prísediaci

staroslo-   
vanská    
bohy a    

smrti

Aurélia  
(dom.)

ženské    
meno

2. as     
tajni ky

strapcovi-  
té kve-   
tenstvo

rímske     
íslo 999

predloha   
opery     

osikový    
porast     

túz

malý diel,  
dielik      
Anna      

(dom.)

plytšia     
nádoba

nedosta-   
to ne     

ženské  
meno

Pomôcky: 
kalk, ul-    
na, aura

vyvretá    
hornina    

dal do pút,  
poviazal

otravné    
látky      

prejaví sa  
žiarením

podobná   
sy aniu,   

sipivá

nedobrí    
bývanie    

pre pastie- 
rov

psí       
zápach

doslovný   
preklad    
zvinutá   
látka

lak ová    
kos

citoslovce  
údivu      

ale, no

predzves   
záchvatu

Teodora   
(dom.)

Valéria    
(dom.)     

citoslovce  
nadšenia

skratka 
nášho le-   
topo tu

pošliapu   
skr. ú as-  
tinnej spo-  

lo nosti

ažúrka citoslovce  
odporu    

lesník     
(slang.)

opera     
G.Verdiho

Ide muž po ulici rozkro mo, naširoko. 
Za ním idú dvaja medici.
- o ten pán asi má? Ja tipujem,             
že má vlka.
Ten druhý hovorí:
- Ja to tipujem na hemoroidy. Neviem, 
spýtajme sa ho!
- Ujo, prosím vás, my sme medici           
a hádame sa, o máte, že tak široko 
chodíte. Ja hovorím hemoroidy a môj 
kamarát to tipuje na vlka.
- No chlapci, všetci traja                          
sme sa zmýlili.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 56
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Krížovky s úsmevom

majúca    
malú    

hrúbku

Ita        
(dom.)

vzorec     
oxidu      

chrómna-  
tého

zna ka    
iónia ro enka 1. as     

tajni ky
slezovitá   
rastlina

ženské    
meno     
básnik     
(kniž.)

Pomôcky: 
kamea,    

Ea, loco,   
ajbiš

zasypal

tekuté     
palivo     

3. as     
tajni ky

Zvonimír   
(dom.)

zn. pre    
milistilb    
rytina      
v skle   

druh      
palmy

zemito     
žltý       

plisova-    
nie

hace, za-   
držiava

š achtický 
sluha      
Ernest     
(dom.)

americká   
rozhlaso-   
vá spo-  
lo nos

mužské    
meno     

plápolajú   
(kniž.)

ovládol    
mocou

tu máš

prechod   
(zastar.)   
prínos 
(ekon.)

vzali si     
na sta-    

ros

ínske     
žen. meno  

iasto ne 
vypu a

zbavené   
kôry

skratka    
štátu      

Nebraska  
láme sa

Pomôcky: 
RCA, pli-   
sé, PTH

opä ,     
nanovo

osobné    
zámeno    
vrašti, 
mrašti

tlapy,      
dlaby      

zátoka

zovrú,    
vzkypia

spojil  
sponkou   

na mieste  
(z lat.)

skratka    
netto re-   
gistrova-   
nej tony

rozlamujú  
skratka    

parathor-   
mónu

as       
celku

prejav   
známky  
života

skratka 
obchodnej  
akadémie

malé pole  
asýrsky    

boh mesta  
Eridu

2. as     
tajni ky

dobera  si  
(hovor.)

Policajt zastaví cyklistu 
idúceho v protismere:
- A viete vôbec kam idete?
- To neviem, ale asi idem...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 57
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Krížovky s úsmevom

potup,   
poha

úplne 
vypime

E V      
Rož avy

znížený    
tón H

pitím 
nepohltila

Emerencia 
(dom.)

zis uje   
mieru

ute iem    
(hovor.)

robíme    
po vôli,    

vo káme

ozna enie 
lietadiel 
Etiópie

3. as     
tajni ky

omamo-   
va        

(expr.)

skratka    
pre a po-  

dobne

ukrutne    
(kniž.)     
úbezná   
(bás.)

1. as     
tajni ky

trocha     
stlm       
Aurel      

(dom.)

ihli natý   
strom

cit. nespo-  
kojnosti    
obyvate    
Tuniska    

stávala sa  
bielou

decht    
(hovor.)    
lietajúci    

tvor
Pomôcky: 

astrál,     
omorika,   

hoko,naos

hromadné  
umieranie  
od hladu

Slov. liga   
v Amerike  
kresaním 

opracovalo

Lucia    
(dom.)     
vlastníš

hrabavý    
vták

strieda     
tvrdo-    
hlavo

pla e      
(bás.)

zátinok    
šitím     
scelí

záklzomer  
(tech.)

zna ka 
argónu

za ne     
šústa      

2. as     
tajni ky

základná   
íslovka

cela    
(archit.)    
šedivo

zbavuješ   
vlhkosti

skr. netto   
registrova- 

nej tony    
klzisko

vlastník

obyvate    
Írska      

regula né  
miesto

poskytujú-  
ca olej

chumá e   
hmyzu

zmyl,  
odplavil    
(zried.)

Pacient sa pýta lekára:
- Pán doktor, je tá moja 
choroba zriedkavá?
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 58
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Krížovky s úsmevom

1. as    
tajni ky

trafika    
(zastar.)

Rozália    
(dom.)

týkajúca   
sa odvola-  

nia

had       
z Knihy  
džunglí

taroková   
karta

neprí-   
jemnos

stopa      
po rane    
grgne

jazva    
(zastar.)

znáša   
trest

hustejší    
tekutý   
pokrm

Aurel      
(dom.)     

rozmotajú,  
rozpletú    

kvalita

urovnala,  
usporia-   

dala

vydobila

ke        
kto upra-   

tuje       
za mzdu

výhodné,   
príleži-  
tostné

kobaltid    
uránu     

vyžarova-  
la teplo

chcime    
(zastar.)

úradná 
listina     

kto píše    
balady

Pomôcky: 
API, anol,  
Svarog,    
abalda

staro-     
slovanský  
boh oh a

skratka 
knokautu   

prídu  
bližšie

rúca       
(zried.)    
zn. kilo-   

pondmetra

pokazila   
(hovor.)

semeno 
ur ené    

na siatie
kadia ?

predložka  
so 6. pá-   

dom

úplata     
aroma-    

tická zlú-   
enina     

Adela     
(dom.)

žilo istým   
spôsobom  

tla . ag.   
Mexika

odkvapová 
rúra       

(hovor.)

cudzie   
muž.meno  

skratka 
leukocytu

oddelili    
nie o    

zapnuté

latinský    
pozdrav

2. as     
tajni ky

3. as     
tajni ky ?

Príde zaja ik do obchodu a pýta sa:
- Máte tonu hrášku?...
- Nie, nemáme.
Zaja ik príde na druhý de  a znova sa pýta:
- Máte tonu hrášku?...
- Nie, nemáme, - odpovedá predava  a pretože 
chce urobi  zaja ikovi rados , tak objedná tonu 
hrášku.
Zaja ik príde na tretí de  a znova sa pýta:
- Máte tonu hrášku?...
- Áno, máme, - s úsmevom odpovedá predava .    
Zaja ik sa usmeje a hovorí:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 59
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Krížovky s úsmevom

kopaním 
upravilo

1. as   
tajni ky

ázijská    
zavlažo-   

vacia    
priekopa

staro-     
zákonný   
prorok

zafarbi     
na belaso

Stanislav   
(dom.)

ve ká    
drevená   

lo

umyte

praskal meno     
Gibsona

kypri    
pôdu     

pluhom

malá      
kvaku a

Richard    
(dom.) somár

znížený    
tón A

v mokrom  
stave      

v priebehu  
asu

natieraj 
vápnom

podanie    
(zastar.)   

šarha    
(zastar.)

omrá il
3. as    
tajni ky   
malá os   

Pomôcky: 
ulster,     

NSU, tola,  
aryk       

zdola,     
zospodu

nasáva    
2. as    
tajni ky

vôkol      
(bás.)     

nepriaz-   
nivo

nenáro ná 
obilnina

zn. nemec- 
kých áut   

neón,     
po esky

vlnená     
látka

4. as     
tajni ky

ad, mud

nepokoj    
(kniž.)     
tlakom    
drobi     

skratka    
severo-  
západu

ve ké   
porážky    

hmot.jedn.  
v Indii     

petrolej    
(hovor.)

zn. pre  
apostilb    

po ova ka

dal nie o-  
mu správ-  

ny tvar

zna ka   
titánu     

solmiza -  
ná slabika

darovali bol       
rozpálený

od a , 
odseknú prever! !

Po ulici v Londýne sa prechádza starší lord            
a na hlave má namiesto klobúka natiahnutú starú 
topánku. Podíde k nemu policajt a pýta sa:
- Drahý lord, pre o sa tu prechádzate so starou 
topánkou natiahnutou na hlave?
- Pane! - odvetí lord. To my máme takúto tradíciu 
už nieko ko storo í. Každý utorok sa ideme 
poprechádza  so starou topánkou natiahnutou       
na hlave.
- Drahý lord, to iste chápem,                                   
ale dnes je pondelok.
- Ježišikriste, - zhíkne lord a okamžite si stiahne 
topánku z hlavy.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 60



62

Krížovky s úsmevom

zajakával  
sa        

(hovor.)

urobí 
udanie po íta ženské    

meno
3. as     
tajni ky

skratka  
obchodnej  
akadémie

palivo     
dno       

(zdrob.) 

v arab-    
ských    

menách    
syn

1. as     
tajni ky

dodanie    
spadne    
(hovor.)

ukazovate  
(odb.)

mesiac    
v roku

druh  
plochej    

iapky

Anna      
(dom.)     

urobené   
z kapra   

tak isto

skratka 
ampulky   
menšia    
dlaba

Pomôcky: 
Ate, ibn,   
Avesta,    

amid, ELI

miliardti-   
na faradu

skladisko   
tesaním 

opracová-  
valo

skratka  
erytrocytu  

odetá,   
oble ená

citoslovce  
pohrozenia

prináša    
plody      

odrody    
kreme a

grécka     
bohy a    
pomsty

odcudzo-   
val        

praskot    
(bás.)

zna ka 
neónu

eské     
muž.meno  

prudko  
mykám

Vladimír   
(dom.)

striekaním  
zne istila

zostupu-   
ješ do ba-  

ne

koralový 
ostrov     
derivát  

amoniaku
zborník    
staro-     

perzských  
textov

otec       
(hovor.)    

programo-  
vací jazyk

rapoceme

rímske     
íslo 499   
zna ka  
astátu

2. as     
tajni ky

fialová     
(hovor.)

budova,    
stavba     

na obýva-  
nie

vydavate

Stretne Jano Joža a hovorí mu:
- Ešte nikdy som nevidel to ko suchých 
húb ako v nede u.
- Nevrav a ty si bol v nede u v lese?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 61

Súťažná krížovka



63

Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 
amiant,hi-  
sakura,en- 
tita, Ariel

okrasa
moslim-    
ský svia-   

tok

skratka 
lesnej 
hliadky

bujak obhajo-    
vacia

so        
kyseliny    
mlie nej

zhlúpol    
(expr.)

4. as     
tajni ky varenie štvor ek   

(typ.)
1. as     
tajni ky

podstata   
veci,    

súcnos     
(filoz.)

skratka  
dobyt ej  
jednotky

kr íte      
(expr.)     
skleslo

zlato,      
po špa-   
nielsky

ná elník   
kozákov   
doska

kto pestu-  
je a spra-  
cúva ba-   

vlnu

E V    
Martina    
uvo nia   
poistku

amfibolový 
azbest

obkrú      
mesiac    
Urána

Pomôcky: 
bajram,    

adát, oro,  
lias, ANS

ozdobná   
ázijská    
ereš a

na stom   
mieste     
mihal    
o ami

oby ajové 
právo     
asové 

jednotky

para,      
opar

ažko rob  
(expr.)     

ohmatával

Izidor      
(dom.)

výlu ok    
z rany     

nasypeš   
dovnútra

2. as  
tajni ky

Estera     
(dom.)

existuješ
prudko    
vhodí     

prepáše

3. as     
tajni ky

oddiel     
jury       

týkajúca   
sa ôs

obuvnícka  
drevená   
forma

mimo     
ihriska     

skratka no- 
riem USA

topí sa     
v nie om   

(expr.)

vari, azda  
zna ka    
pre nit 

druh      
machu

mužské    
meno záduch

U ite  autoškoly hovorí mladej adeptke 
šoférskeho umenia:
- Tak a teraz zabo te na prvej po nej 
ceste do lesa!...
- Ale pre o práve tam?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 62



64

Krížovky s úsmevom

E V     
Svidníka koris poplach    

(hovor.) vlastníme 3. as    
tajni ky

spolok    
športových 

letcov

steblo     
slamy     

ohrani i    
plotom

Pomôcky: 
mesh,     
danub,    

ratio, Ate

stavba     
spájajúca  

brehy     
rieky

1. as    
tajni ky

optické   
sústavy    
skrótum,   
po esky

britská     
jednotka 
jemnosti 
mletia

ázijské    
pohorie    

napadnutie 

poškriabu

Rudolf     
(dom.)     

obyvate    
Írska

vytratím

okultné    
krvácanie  

asto      
menova    

mužské    
meno

rímske     
íslo 1045  
zákos

Pomôcky: 
radok,     

sykomora,  
yam

egyptský   
figovník

nervová  
porucha   

akate

vravím,    
hovorím   

fúkal

kutím   
pevne    
spoji

epocha    
pleisto-    
cénu      

zamýš alo

druh    
anglického 

tanca

hrajú na   
husliach   
(kniž.)     
rozum

plod pod-  
zemnice   
olejnej

mastili  
lojom

E V      
Komárna

skrúcal,    
zvinoval   

isto,   
neomylne

odtokové 
zariadenie

Karol      
(dom.)     
druh     

výšivky

zametala   
(arch.)

citoslovce  
nadšenia   
sluchové 
orgány

uvo nia    
nie o 

priviazané

zošívaj    
tam

2. as     
tajni ky

grécka  
bohy a    
pomsty

obriadi     
(hovor.)

Príde starenka do predajne s mäsom a 
pýta sa predava a:
- Prosím vás,... je ten mozog erstvý?
- Že váhate, - hovorí predava ...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 63



65

Krížovky s úsmevom

frknem,    
šplechnem

1. as   
tajni ky ke gibon 

bieloruký

ruské    
mužské    
meno

mokra

lyžiarske   
preteky

blúdilo     
o ami     
(kniž.)

hrubý     
povraz

Asociácia 
nemocníc  
Slovenska

3. as    
tajni ky

diel a    
výtvarného 

umelca

zna ka    
radónu

verejné    
odporú a-  
nie tovaru  

imanie 
skr. pre    

európsky   
pohár   

majstrov

druh    
munície    
oddiel     
silúru

vápencová 
oblas

v nádeji    
(kniž.)     

kresaním   
uberiete   

nezre-    
te ne

semitský   
boh       
erti, 

satanáši

Etela      
(dom.)

lyže      
(zried.)    

vstrebáva  
vlhkos

hnací      
stroj

saté       
obyvate ka 

Ríma

Pomôcky: 
lar, ski,    
Amos,     

IOS

dolu,      
nadol      

(zried.)

chirurg    
kopaním 
skyprím    

pôdu

lodenica
väz, tylo   
naplave-   

nina

4. as     
tajni ky

znížený    
tón E      
o dva      

poltóny

okultné  
krvácanie

nemenlivo  
Róbert     
(dom.)

dopo íta

iracké    
normy     

živo íšna  
mas

protivník   
v diskusii

cit. upo-    
zornenia   
zna ka 

molybdénu 

2. as     
tajni ky

ázijský     
nápoj     

biblické    
mužské    
meno

akým      
spôso-     
bom? ?

Pomôcky: 
kumys,    
in spe,     
salop

Rozprávajú sa dve priate ky:
- Vieš, že chlapi sú hlúpejší ako ženy?
- Nie!... Pre o si to myslíš?...
- No, videla si už nejakú ženu, ktorá sa 
vydala za muža...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 64



66

Krížovky s úsmevom

pokry     
rosou

2. as     
tajni ky

zna ka    
pre kilo-  

joule

zbaví 
tu noty sejba Imrich     

(dom.)

cudzie    
mužské    
meno

pokosil    
dookola    
vojenský   

útvar

otázka,    
po esky

chôdzou   
sa pre-  

miestnime  
ozruta

prilož
tropická 
rastlina    
kývlo

hudobné   
dielo

jedn. gén.  
mutácie    
3. as     
tajni ky   

1. as     
tajni ky

praje si,    
chce      

(zastar.)   
mal kaše

mužské    
meno

vyjadruje   
rozpaky    
citoslov-   

com ehm

citoslovce  
prekva- 
penia

zakývame  
miera, 

meradlo   

zašpiní,    
zababre   
(hovor.)

citoslovce  
hnevu     
autor      
drámy

Pomôcky: 
SAA,Akis,  
anis, taro,  

muton

nosením   
opotre-  
bovalo

krá alo    
balením    

ve mi  
naplním 

zn. pre    
dekalúmen 

žalostne  
plakala    

zaznievalo ker       
spevohra

natešená,  
rozrado-  

vaná

obkolesím obyvatelia  
Saska

epocha  
triasu      
(geol.)

Juhoaf-    
rická le-    

tecká spo-  
lo nos

druh      
krmiva     

zábavný  
podnik

rímske    
íslo 49

so  kyseli-  
ny boritej   
zna ka 
hektára

asto      
si líhali    

omám,  
omrá ! ! syn lesné-  

ho boha   
Fauna

Stretne Jano Joža a pýta sa 
ho:
- Máš rád sex v trojici?
- Samozrejme!
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 65



67

Krížovky s úsmevom

rozvoj     
(kniž.)

pokrýva    
sa dooko-  
la adom

skratka    
základnej  
organizá-  

cie

skratka   
odseku

1. as     
tajni ky

nevhodne,  
nenáležite

umelé   
vlákno   
po skej    
výroby

rozpojí     
nie o      

zapnuté

stal sa     
bodrým

skratka 
nukleo-    
vých ky-   

selín

spôsobo-   
vali tika-   

nie

mužské    
meno

E V      
Zlatých    

Moraviec

se nica    
(geom.)    

doširoka,   
naširoko

ukladaj    
do výšky,  
hroma

druh      
bambusu   

sklad,  
skladisko

ženské    
meno

klub   
atlétov     
druh      
adi a

rezaním 
nahromadí

porážka    
v šachu    
nakoval

Pomôcky: 
elana,ton-  
kin,uranit,  

mijakit

obostrelo

urobilo     
krajším    
2. as     
tajni ky

malé oje,   
ojce

zatajoval   
ruda ob-   
sahujúca   

urán

vzorec    
oxidu      

bárnatého

Una       
(dom.)     

pretekár   
v plávaní

3. as    
tajni ky prikry

E V    
Spišskej   
Novej Vsi

legiti-      
mácia     
Svorad    
(dom.)

tískala, 
tla ila

iara      
na ihrisku  

krajina

odplata    
(hovor.)

nervová 
porucha   

Elektrárne  
Nováky

do tvaru   
písme-    
na S,      

esovito

eská     
republika   
zna ka    
pre skot

týkajúci    
sa lorety

obkrú ,    
omotaj

ma  preja-  
vy za úbe-  

ného      
(pren.)

Po milovaní muž hovorí:
- Ani ka, bolo to skvelé!...
- Bolo by to lepšie, keby si 
držal hubu.
- Pre o?
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 66



68

Krížovky s úsmevom

horel      
bez pla-    
me a

1. as     
tajni ky

citoslovce  
prekva-   
penia

vec       
(z lat.)

pevninská  
šija       

(geogr.)

výrobcovia 
lán

utváral     
ve ký 
krajec

Pomôcky: 
rimur, ka-  
talpa, ist-   
mus, eurit

škára,     
štrbina     

(zastar.)

balil       
(hovor.)

opuchne   
(expr.)     
urob   

otužilým

vyznanie   
hriechov

Slov.tech.  
normy     

systém se- 
baobrany

cudzo-     
krajný     
strom

vlastní     
žila is-     

tým spô-   
sobom     

ukoval

islandská  
básnická  

forma     
ude ujeme

klamstvo
nejaká,    
dajaká     
priletí

rímske     
íslo 4

hrdúsil,    
škrtil      
asto     

pieklo

vulkanická  
bázická    
alkalická   
hornina

nahadzo-  
valo       

omietku

nazna o-   
valo

alelo-      
morfa     
(gen.)

základná   
íslovka   

2. as     
tajni ky

Pomôcky: 
Asa, alela,  
Yun, aiki-  
do,leucitit

šašo
kemping   
vlh ite  
rosou

jodid      
zlatný     

kórejsky   
skladate

sope né  
otvory

zna ka    
céria      

Romuald   
(dom.)

po uje

iný názov  
pre felsit   
rímske     
íslo 151

judejský   
krá

cnos      
(zastar.)   
zn. elek-   
trónvoltu   

zotlelo     
(zried.)

rímske     
íslo 1049

neokrú ! ! mužské    
meno

Chlapec je s otcom na futbalovom 
zápase a pýta sa:
- Oci, pre o všetci nadávajú tomu 
pánovi ved a nás?
- Pretože hodil po rozhodcovi kame .
- Ale ve  ho netrafil.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 67



69

Krížovky s úsmevom

odstr enie  
(bás.)

bujne      
rástol

skratka    
receptu

Alena     
(dom.)

2. as  
tajni ky oteplil sa

pooberalo

druh      
zvä šova-  
cieho skla

vykriko-    
vanie

nuž, teda   
(hovor.)

lámaním  
oddelíš

Jana      
(dom.)

železni ná 
správa     

Švédska

násilne    
zaber     

premietací 
prístroj

seká,      
rúbe

vyprala    
zväz,    

združenie

len re-  
publikán-   
skej stra-   

ny

malý    
klinec

rímske     
íslo 1001  

neplodne

Pomôcky: 
duplet,     

SJ, anon,  
periant

sladkovod- 
ná kapro-  
vitá ryba

zasieval   
tropický    
párnoko-   

pytník     

iba, len,    
po esky   

Kalixt     
(dom.)

syn boha   
Hefaista

polotuhé   
jedlo      

kvetný     
obal

tropický    
plod

zna ka    
auto-      

svie ok    
pál ivá

re        
(lingv.)

pasca     
(zastar.)

televízna  
spolo -    

nos  Por-  
tugalska

syn       
Tantala    
kto rád    

pije pivo

skratka    
pre a iné

triedil po   
dvojiciach  

rozdrv

vypúš ali   
slzy

zlato, po   
španielsky  
rumunské  

platidlá
Pomôcky: 
Kakos, epi- 
skop,RTP,  

union

viatím  
odniesol   
zna ka    
pre sten   

primát     
zna ka  
hliníka

1. as     
tajni ky

reemi-     
grant

Študentka medicíny je na skúške            
z anatómie, profesor jej ukazuje              
kostru a pýta sa:
- Povedzte mi, kolegy a, aké                  
pohlavné orgány boli v tejto panve?
- Mužské?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 68



70

Krížovky s úsmevom
zvyšok    
nie oho    
obhryze-   

ného

stred,     
vnútro     
(pren.)

obvatelia   
Írska

3. as     
tajni ky

stala sa    
úplnou     
(zried.)

oblížu

pretekár,   
športovec  

kovový 
prvok

praskot    
(bás.)

1. as     
tajni ky

rímske     
íslo 55

pod ahne  
hnilobe    
zn. rus.   
hodiniek

cudzie 
mužské    
meno

semitský   
boh       

veštec     
(expr.)

nížiny
pniaky     
inak, 

inakšie

zna ka   
astátu

oraním    
rozryl      
trocha  
nakloní

túžobné 
želanie

úžitková 
rastlina    
hrubý  
povraz

zna ka   
kiloka-     
lórie

Karol      
(dom.)     

napustil 
moridlom 

ob ažkám  
vešaním

Pomôcky: 
odorit,     

Palmiro,   
RO, Chan

tekuté     
sódne     
mydlo

í an     
2. as     
tajni ky

kruh      
malý šál

ohýbaš

pohyb     
kyvadla    

pou enie,  
inštruktáž  

slávnostný 
mužský    
kabát      

ku kroju

od        
(z lat.)     
kýva

obkrú

poolamu-  
ješ        

skr. pneu-  
motoraxu

MPZ      
Rumunska

priláka     
citoslovce  
nezáujmu  

stúpenci   
irenizmu,   

irenici     
(zried.)

utíchal
skratka    

pre deka-  
lúmen

Príde u ite  do triedy a hovorí:
- Tak deti, táto miestnos  má 25 m2, slnie ko sem 
svieti pod uhlom 20 stup ov a povedzte mi, ko ko 
mám rokov?...
Udivené deti otvoria ústa dokorán a nevedia. 
Prihlási sa Móricko a hovorí:
- 48.
- A ako si na to prišiel?
- Mám doma bratranca, ktorý má 24...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 69



71

Krížovky s úsmevom

rozlož     
okolo

1. as     
tajni ky

rozhlasová 
spolo -    
nos  In-    
donézie

naozaj,    
vskutku

klobúk     
(hovor.)

rab

výmenný   
obchod

vyslovo-   
val kliatby chy

vyp ul     
sliny      

na nie o
viacej 3. as     

tajni ky

krytý      
výklenok   

na budove

skratka    
leukocytu

jalovica    
údený     

ov í syr    

Jozef      
(dom.)

doklad     
(hovor.)    

majstrov-   
stvo    

zazna u-   
jú re       

písmom

p askot    
syn lesné-  
ho boha   
Fauna

Pomôcky: 
kamža, ar- 
kier, evoe,  
Akis, RRI

oš ahnú    
(expr.)

temnota   
2. as     
tajni ky

prejav     
úctu       

kopaním   
kypri

upiekol    
na povrchu

zna ka    
neónu     

žiadajme,  
požadujme

prenika-   
nie

po ná   
burina     
proti,  
oproti

vz ahujú-  
ci sa      

na lápis

dymivá 
kyselina   
sírová     

(chem.)

biele li-    
turgické    

oble enie

radostný   
výkrik     

bakchan-   
tiek

menší     
vodný tok  
Monika    
(dom.)

skratka    
Slovenskej 
národnej   
knižnice

namá ala  
prístavné  
zariadenie

zna ka 
niklu

ukon ím  
vitie       

skr. pre   
long play

uklone-    
nie sa     

(zastar.)

4. as     
tajni ky

pot apká-  
va

Emanuela  
(dom.)

Ide diev atko s mamou na cintorín navštívi  hrob 
starej mamy. Ke  sa už vracajú spä ,                     
tak diev atko sa pýta mamy:
- Mami, a môžu pochova  aj dvoch udí                  
do jedného hrobu?
- Samozrejme, že nie!... Pre o si to myslíš?
- Lebo na jednom hrobe bolo napísané, že...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 70

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom

zna ka    
pre knot

Adam     
(dom.)

žnú       
kosou

atóm,     
po esky

1. as     
tajni ky

uviedli     
do súladu  

(zried.)

druh      
papagája   
mužské    
meno

Pomôcky: 
imid,      

union,     
ara

namáha ,  
pre ažova  

(hovor.)

st kala,    
zbíjala

výstelka   
ciev       

vo svojom  
byte      

titul   
doktora   
teológie

udská   
bytos      
zväz,     

združenie

3. as     
tajni ky

sekundár-  
ny amid    
klobúk     

(hovor.)

Romana   
(dom.)

rímske     
íslo 51    

drobíme,  
mrvíme    

oblejú  
vriacou   
vodou

vlastnil    
hra,       

zábavka   
(arch.)

rímske   
íslo 6

dokon í 
lie enie    
lámaním   
poškodí

vzorec     
oxidu 

hlinatého

nachýlilo   
tamtá

spájalo,    
zlu ovalo  

(odb.)

sekalo,    
rúbalo

výborne    
(hovor.)    
oce ova    
(zried.)

Pomôcky: 
unit,      

Ena, ave,  
amid

spevavý   
vták

súhlas     
viatím 

zasiahol

derivát     
amoniaku  
jednotka  
penicilínu

2. as     
tajni ky

Erik       
(dom.)     

Abovská   
stolica

trhá      
(kniž.)

španielske 
žen. meno  

latinský 
pozdrav

okresný    
výbor      
pestrý 

papagáj

skratka    
pre okrem  

iného

rozprávko- 
vá postava 

zošívaj

zaštebo-   
tal, zašve-  

holil

spo íva    
(kniž.)

Valér      
(dom.)

Mami ka sa pýta syn eka:
- Jožko, pre o si si nalepil oteckovu 
fotku do zošita?
Janko odpovedá:
- Pani u ite ka by rada videla toho...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 71
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 
netata,ate- 
róm, sella,  
Vel, felah

druh  
borievky

odborný  
znalec,   
poradca

vlastní MPZ      
Mali

aero-      
sólová     
úprava

1. as     
tajni ky

nemrav-   
nos       

(kniž.)

skúška    
(zastar.)

skratka  
súhvezdia  

Plachty

skratka    
eských   
dráh

alumí-     
niová    
fólia

ru ný      
nástroj

skratka    
tympanu

m au al   
dával     

niekam,    
schovával

progra-    
movací    
jazyk

stalo sa    
šedým     
liehový   
nápoj

lomcoval

primát     
staršie 
mužské    
meno

cysta      
mazovej   

ž azy

zn. pre    
megabarye  

arabský 
ro ník

Pomôcky: 
skulptor,   
AED, oro,  

RMM

sochár    
(zried.)

umelý     
násyp     

2. as     
tajni ky

zn. auto- 
mobilov    

solmiza -  
ná slabika

naopak    
(zastar.)

antická    
stoli ka    

fintí       
(hovor.)    

usadenina  
roztoku

napoly,   
iasto ne  
kývala

hravo 3. as    
tajni ky

vzorec    
nitridu 
uránu

lovek     
chorý na   
maláriu    
odbo uj

doktor
citoslovce  
smiechu   

kme , rod  

plavý      
kô        

(hovor.)

nepúš aj   
zlato,      

po špa-  
nielsky

tára ,     
táraj      

(expr.)

skr. pre    
a dato     
osobné 
zámeno

vz ahujúci  
sa na oku- 

liare

párenie 
vysokej    

zveri

citoslovce  
pohroze-   

nia !

Vrcholí manželská hádka a manželka 
hovorí:
- Prosím a, ve  ty sa nevieš ani 
poriadne milova !...
- Ako to myslíš? Kto sa vie milova  
lepšie ako ja?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 72
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Krížovky s úsmevom

fáza      
pri istom   
postupe

druh      
anglického 

tanca

iasto ne  
udusi

stúpenec   
rasizmu

3. as     
tajni ky nalieval

robil   
kyprejším

zlí        
duchovia   
špi kový   
(z angl.)

Pomôcky: 
malm,     

ROL, diol,  
dust

Róbert     
(dom.)

1. as     
tajni ky

stúpenec   
tomizmu   
odieraj

zákos

dvojmocný 
alkohol    
ukon i     

vitie

pooblepuj

ajový     
prach     

a drvina    
ve mi zbil

druhý     
názov     
lutitu

chytaj     
do rúk

maximálna 
výška letu  

lietadla    
dohotov    

rímske     
íslo 999

prestane   
viaza      
druh      
jedla      

vypo íta-   
va  náso-  

bením

semitský   
boh       

ohryzok    
(zried.)    

omámi ,   
omrá i     
(expr.)

myslené   
priamky    

druh   
hlodavca

Pomôcky: 
pelit,      

Asa, yam,  
paka

zja alo    
(expr.)

rozhl.spol.  
Nikaraguy  
2. as     
tajni ky

jednotka   
zn. ph     

vymazáva

básnická   
stopa

vrchný od-  
diel jury    
grécke  

písmeno

zužoval

judejský   
krá

kopaním   
zakryjú    
purpur    
(kniž.)

zna ka    
pre kilo-    

pond

nezastav   
zna ka 
plutónia

ru ný   
nástroj obkrú

uchaním  
zisti ,      

o ucha

základná   
as       

lodnej     
kostry

Rozprávajú sa dvaja kamaráti:
- Ja mám rád sex najradšej ve er.          
Po celodennej drine sa príjemne 
dorazím a zaspím.
- To ja ho mám radšej hne  ráno.
- Ale cho ! Ve  to je ešte rozospatá, 
spotená, z pusy jej cíti ...
- To nevadí, ...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 73
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 
sumach,   
oka, alka,  

arba

mäkký     
a ohybný   
polyvinyl-  

chlorid

2. as     
tajni ky

ženské    
meno dáta skutok morský    

vták

prikazuje

potrel   
medom

hra o celý  
vklad

španielsky  
tenista     

(Rafael)

kartársky   
výraz

semenom 
pokryla,    
posiala

ahaním 
nahroma-  

di

maz avá  
kvapalina

mužské    
meno     
mí a      

(hovor.)

balík      
(zastar.)

ázijský     
vozík      
vonná     
živica

ženské    
meno

3. as     
tajni ky    

zn. rumun- 
ských áut

mesto     
v echách

prichytia   
prudko    
hodí,      
vrhne   

stal sa     
tmavším

skr. pre    
ako hos    
ohmatali   
(hovor.)

tretia      
trieda     

gymnázia

Olympia   
(dom.)     
zožínal

Pomôcky: 
aloa,      

mumps,    
Alda

šitím      
vloži       
zápal      

príušníc

zotrva     
v spánku   
Alexander  

(dom.)

vo avá    
lú na  

rastlina

akáže     
vdýchnutie

plynný   
prvok      
zn. Ne

americký 
herec     
(Alan)

vyu uje

tvárna     
juhoame-  

rická   
plodina

skratka    
materskej  

školy

1. as    
tajni ky   
zn. pre    

nanometer 

lesné  
spevavé 

vtáky
alódium 

stromovitá  
rastlina

iara      
na ihrisku  

(šport.)

Pani u ite ka vraví v škole žiakom:
- Nezabudli ste na s ub, ktorý ste mi 
dali, že v sobotu a v nede u urobíte 
niekomu ve kú rados ?
Janko sa prihlási:
- Ja som nezabudol! V sobotu som išiel 
k babke a mala ve kú rados .
- A v nede u?...
- V nede u som...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 74
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Krížovky s úsmevom

E V      
Banskej    
Bystrice

morský 
h bkomer

africká     
antilopa

3. as     
tajni ky

pokryjú    
rosou

Blažej     
(dom.)     

lámaním 
poško

hydro-     
meter epos

ak ný     
rádius     
lietadla

trocha     
zoder     

organická  
zlú enina

2. as     
tajni ky

otec      
(hypok.)   

dravý      
vták

obsluha    
opony     

v divadle

obyvate    
Saska     
skica,  

ná rtok
starý     

vojenský   
kabát      

(zastar.)

rímske  
íslo 1001  

opä ,     
nanovo

zna ka    
automo-  

bilov

energická  
v priebehu

skratka    
metio-     
nínu

za ne     
drobný    

ierny    
chrobák

ženské    
meno

citoslovce  
obdivu

katastrofa  
ženy, kto-  
ré nie o    
dávajú    

zara o-    
vací   

prístroj

obli aj     
hrabavý    

vták

Pomôcky: 
lot, hoko,   
maar, ka-  

mel

územie    
na Slo-    
vensku

mohame-  
dánsky boh 

vodný     
hlodavec

nitrid      
hliníka     
Karol      

(dom.)

malý    
obrus

zna ka   
iónia      

typ sopky

druh    
cukríkov

mäkká   
tkanina    

obyvate    
Galie

1. as     
tajni ky

mužské    
meno     

cit. zvuku  
somára

šíri vô u Katarína   
(dom.)

vymedze-  
ná as     
územia

kypri      
pôdu   

pluhom! !
Pomôcky: 

enol, pi-    
lús, rároh,  

adas

Pani rodí doma. Je pri nej doktor a vypadne prúd. 
Zavolá teda pä ro ného syn eka, aby svietil 
baterkou. Pôrod sa podarí, doktor buchne 
bábätko po zado ku a syn povie:
- Správne!... A ešte druhú po hube,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 75
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 
perlík, ra-  
dok,eremi- 
ta, keloid

stratil     
vedomie

láka       
športovcov 

(hovor.)

ozna enie  
lietadiel    

Salvádora

produkt    
v iel

3. as     
tajni ky

sídlo      
staro-    

gréckych   
bohov

kvantový   
zosil o-    

va

letohrá-    
dok       

(zried.)

Irena      
(dom.)

rímske   
íslo 550

natieralo   
vápnom

v minulos-  
ti správny  

celok      
(admin.)

skratka    
delta-     

amplitúdy

o delí,    
rozde uje  
zhrubnutá 

jazva

nálev,     
po esky

ková ske  
kladivo    

vyrobený   
(z angl.)

pustovník  
(kniž.)

eská 
republika   

narobia sa  
(expr.)    

fialovo     
(hovor.)

vzorec     
sulfidu ni-  
kelnatého  
zdanlivo

Pomôcky: 
Maor, YS,  
AED, ilme- 
nit, maser

pastva, 
pasienok

odpudilo   
neposlal

tý i sa     
(zried.)

zákos     
bavlnená   
tkanina

progra-    
movací    
jazyk

obyvate    
N.Zélandu  

kolenná    
kos

1. as     
tajni ky

hralo      
(bás.)

skratka    
severo-    
západu

podplatí    
2. as     
tajni ky    

bil, š ahal  
(expr.)

úžitok,    
prospech   
pobrežná  

hrádza

sotil   
dovnútra

Armáda    
Slov. rep.  
neisto sa   
pohybuj

ierny 
nerast

zn. pre    
lambert    
rímske     

íslo 6

hlodaním 
na ínal

ozdobný  
izbový     
kvet

omámilo   
alkoholom

Hovorí staršia pani okoloidúcemu mužovi:
- Aké pekné deti máte a to sú všetky vaše?
- Áno,... všetky štyri. A piate je na ceste.
- A kedy ho akáte?
- Tak asi o pol hodiny...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 76
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Krížovky s úsmevom

zn. pre   
pascal

tla ová  
agentúra   
Albánska

zne istený 
uhlík,      
sadza     

(zastar.)

podoprel 1. as     
tajni ky

robíš    
tetovanie

chlpatá    
rastlina    
opije sa    
(hovor.)  

Pomôcky: 
ATA, teju,  
YK,mahat- 
ma, kopt

zbavil    
prikovania

3. as     
tajni ky

zaplavme  
krikom     
uml al     
(zried.)

vô a,      
zápach    
(v med.)

apreta ná  
látka      

pyšná žena 
(pren.)

prikúp

druh    
jašterice   
zvolanie   
na vola

z prútov 
upletený   

bi

vylievaj    
menšia    

plachtová  
lo        

asto      
u íš

E V      
Senice    
vábilo

ma uj sa
rascový 

likér       
krík

Pomôcky: 
epulis,    
pakost,    
šarpia     

zavesme   
na vidite -  
nom mies-  

te

skr. pre    
ad acta    
zbavil     

konárov    

citoslovce  
zvuku     
vrán      

vystrekuje

mas ,     
omasta    
(zastar.)

estný     
titul       

v Indii

skratka    
pre volu-   

me

šeptom,    
šepky     
nútia

ozna enie  
lietadiel    

Sýrie

rovno,     
priamo    

osobitný  
druh trhu

zbil, nabil

mohame-  
dánsky    

boh       
skrze, cez

nádor     
na asne

blanokríd-  
ly hmyz    

skr. abbas- 
samenta

prudko    
vyteká

E V     
Trnavy    

na tomto   
mieste

2. as     
tajni ky

ženské    
meno

slovanské  
písmo

U ite ka hovorí matke neposlušného 
žiaka:
- Madam, musím vám poveda , že váš 
syn sa ve mi neslušne správa.
- A o robí?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 77
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Krížovky s úsmevom

bolo      
vystavené  

daž u

stúpenec   
orfizmu    
(filoz.)

zna ka    
pre new-   
tonmeter

skratka    
súhvezdia  
Povozník

2. as     
tajni ky

vä šie   
oddelenia 
inštitúcie

knie-      
žatstvo    

v Európe

staro-     
perzský    

boh svetla  
a dobra

aha, h a
predložka  
s 2. pá-    

dom

práca,  
námaha   
(v med.)

bahniako-  
vitý vták

vzorec     
fluoridu    
drasel-    
ného

infek ná   
choroba   

akademic-  
ký titul

skratka   
limity

kiežby     
(zastar.)   

Lazár     
(dom.)

sú iastky   
optického  
prístroja

zosilnený  
súhlas     
Jozef      
(dom.)     

Pomôcky: 
diner, aja-  
ja, Pelops,  
šora, akja

prevoz,    
doprava

darované  
veci       
plot, 

ohrada

citoslovce  
obdivu     

obliekajú

neúplné   
umelecké  

dielo

pani       
v Dalmácii  

druh 
narkotika

skratka    
receptu

osviež,    
ob erstvi   
výložka,   

náplecník

3. as     
tajni ky

pä mocný  
alkohol

1. as     
tajni ky

pe ažný   
základ     
máli ko    
(hovor.)

uzlík      
v tkanine

hlavné     
jedlo d a   
tla . ag.    
Mexika    

kanál

druh saní  
Eskimákov 
a Laponcov 

slá ik     

syn      
Tantala

skratka  
odborného 

pestrý 
papagáj

urobila   
niekoho  
oneme-    

ným

ozn. liet.   
Írska      

štvor ek   
(typ.)

ženské    
meno

žalár,     
väzenie    
(zastar.)   

tropický    
strom, tík   
(zastar.)

kamže? ?
Pomôcky: 
Ormuzd,   
API, Aur,   
EI, arabit

Manželský párik leží v posteli a on 
hovorí:
- Drahá, pomilujme sa.
- Nie,... teraz som bola v sprche              
a zajtra idem ku gynekológovi...
Po chvíle ticha sa on pýta:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 78
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Krížovky s úsmevom

žlto-       
ierny     
vták

prijímam   
potravu    
ústami

zna ka    
ruských 
lietadiel    

(Antonov)

3. as     
tajni ky

dokon il   
oranie

vojdenie  
motorovým 
vozidlom

pomaly    
(hud.)     

odovzdaná 
správa

o sa tý-   
ka hlasu,   
hlasovo

2. as     
tajni ky

obyvate    
Írska

nemecký   
fyzik      

zn. rus-    
kých áut

predložka  
so 6. pád.  

vnorte

píska

poh ad    
(bás.)     
dusíš,     
škrtíš

lyrický     
básnik

umelý     
jazyk      
lákaj

zna ka    
astátu

druh jem-  
nej látky   
múzejná   
budova

skratka    
Svetovej   

rady      
mieru

šlajer      
rigorózum  

(slang.)

útok na    
život z po-  
litických    

pohnútok

ohrom,   
omrá

choroba   
vína      

rímske     
íslo 51

vozidlom   
dopravo-   

val

krajina     
vedome    
hovorí 

nepravdu

skladate    
elégií

aha, h a   
druh      

tkaniny

Pomôcky: 
lavábel,    
Ofir, ma-   
ra, armco

nasávala

oxid      
uránatý    
bájna      

zem zlata

ínske     
žen. meno  

dedina     
(z rus.)

zna ka    
radónu    

druh     
hlodavca

1. as     
tajni ky

stupe      
neogénu   

no ná     
doba

zna ka    
pre ab-    
farad

postaršia   
zna ka    
nano-     
metra

technika   
rytia ob-   
razu do    
linolea

technicky  
isté      

železo
tu máš! !

Pomôcky: 
lento, da-  
ja, birza,   
sarmat

Hádajú sa dvaja záhradkári, ktorý z nich                 
má krajší kaleráb. Po nieko kých minútach to už 
jeden z nich nevydrží, na chví u odbehne pre ,      
a ke  sa vráti, v ruke má vytrhnutý kaleráb.            
Ke  to druhý vidí, hovorí mu:
- Ha!... To má by  kaleráb?... Však to je len 
nejaká vyschnutá paby ka, že sa nehanbíš             
ju tu ukazova ?
- Áno, tú vyschnutú paby ku...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 79
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Krížovky s úsmevom

namyslený 
lovek,    

nafúkanec

1. as     
tajni ky

bytová     
jednotka

derivát     
amoniaku

no ný     
vták

schytával  
(expr.)

umyme

druh    
titánovej   

rudy
vábim

kypri      
pluhom    
pôdu

zvinutá    
látka

vápenná   
schránka   
mäkkýšov

2. as     
tajni ky

znížený    
tón E

petarda    
(hovor.)    
b abota

africký     
ve tok

karhalo    
(kniž.)     
kali ,      

po esky

ohmat     
(hovor.)

mikronéz-  
sky totem  
druh sta-   
rej pušky   

spôsobi    
roz aro-   

vanie

zna ka    
titánu      

jazda dolu

Pomôcky: 
rula,      

volum,     
lelek

objem     
(odb.)     

plastická   
hmota

dcérin     
manžel    
obkrú

spievaš,   
pospevu-   

ješ

citoslovce  
žia u      

olovená    
ceruza 

líder,      
vodca

3. as     
tajni ky

oplotila 
latkami

spletaním  
zhotovo-   

va

mužské    
meno     

Alžbeta    
(dom.)

skratka    
obrnené-   
ho trans-   
portéra

toto,      
po rusky   
zn. auto-   
svie ok

odovzdaj   
ln        

na Rýne

na pravú   
stranu,    
vpravo

ruský      
súhlas     

od        
(z lat.)

zašpi ,    
zamaž kadia ? ?

metamor-  
fovaná     
hornina

hnedožltá  
farba

Pomôcky: 
rutil, ka-    
lid, amid,   
PAL, aak

Príde manželský pár do manželskej poradne, 
pretože v manželstve to za ína škrípa .                  
Po analýze problému poradca hovorí:
- Ukážem vám, o vaša žena potrebuje.
Potom ju položí na gau  a pomiluje                         
ju vo všetkých možných polohách.                          
Ke  je hotový, hovorí:
- Tak, toto potrebuje vaša žena každý de .
Manžel na neho pozrie a pýta sa:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 80



82

Krížovky s úsmevom

ohodnotil   
bodovaním

železni ná 
správa     
Po ska

syn krá a   
Tróa

urobil pr-   
vú fázu    
istej in-   

nosti

druh      
nerastu

2. as     
tajni ky

štvor ek   
(typ.)

obopíname 
eské     

mužské    
meno

skratka    
laboratória

pokrývam  
dookola    

nemecká   
tla . ag.    

éra
polotuhá   
látka na    

istenie

skratka    
pre a po-   

dobne

h uzy     
vstava ov  

ve a      
zober     

druh oší-   
paných

listnatý    
strom     
hltavo     

pil
Pomôcky: 
salep, ba-  
kon, AFR,  
UPP, lutit

pálenka    
(hovor.)

záruka     
(práv.)     

1. as     
tajni ky

chumá     
trávy      

nalepova   

poškriabal

ozn. liet.   
Etiópie    
vnútro,    

po esky

skratka    
pre Nor-   
ton Utility

legendár-  
na osoba   
hrdinovia   

(bás.)     
francúzska 

letecká    
spolo -    

nos

rýchlik     
(dopr.)     

obliekalo

nový      
odsek     
v knihe

lis        
(hovor.)

Litovská   
republika   
iný názov  

pelitu

zatínal
na ieral    
žatevný  
robotník

Pomôcky: 
EPA, Ílos,  

alinea,ade- 
lit, PKP

tla ová    
agentúra   
Pakistanu

urob      
otužilým   

citoslovce  
hlasu žaby

skr.súhvez- 
dia Orión   
Elektrárne  

Vojany

rozkvitne   
(zried.)

zn. rus.    
lietadiel    
zn. pre    
abvolt

liatím    
pridávame

dávni     
predkovia

Hovorí syn svojim rodi om:
- Tak, mami, oci,... rozhodol 
som sa osamostatni .
- No kone ne!... To je ve mi 
dobre.
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 81
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Krížovky s úsmevom

trocha    
zhrbilo     
chrbát

1. as     
tajni ky

babylon-   
ská bohy-  

a zeme
obidve týkajúca   

sa textu

vz ahujú-  
ca sa      
na alt

vyskytujú-  
ca sa      

v jarnom   
období

nakrú

ženské    
meno

zna ka    
zlata

3. as     
tajni ky

krútenie    
(tech.)

zna ka    
hélia

vý ažok,   
esencia    
miesia

vzorec     
hydridu    
rubídia

topilo sa   
(kniž.)     
prievoz

týkajúca   
sa buniek

zna ka    
irídia      

dužinaté   
plody

vz ahujú-  
ca sa      

na ideu

predložka  
s 2. pád.   
le ošilo    
(bás.)     

trvajúca    
krátko,     

prchavá

Šarlota    
(dom.)     
lesný      
park

odstrá     
šupu

kostra     
hlavy      

výskumný  
ústav

citoslovce  
zasy ania

hlavná     
ulica      

cysta ma-  
zovej ž azy  

Emil      
(dom.)

skr. Ama-  
térskej     

atletickej   
asociácie

naliehavo  
(zastar.)   
ženské    
meno

Pomôcky: 
oleum,     
torzia,     

Ma

posúvajú

zna ka    
titánu      

2. as     
tajni ky

éterický    
olej       

semitský   
boh

kruto,  
ukrutne    
(kniž.)

rímske     
íslo 501   

švaj iar-   
ske normy

uterákom  
zbavila    
vlhkosti

spletaním  
spájal     

skr. pre    
ad acta

vzácny    
plynný     
prvok      
zn. Ne

Rastislav   
(dom.)

ujma,      
po esky

ktorým     
smerom? ?

Pomôcky: 
avenue,    
ateróm,    

VSM

Manželka hovorí manželovi:
- Drahý, chcela by som ís       
do ZOO.
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 82
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Krížovky s úsmevom

dokon ím  
mletie

ženské    
meno

cukornatá  
š ava in, úkon 3. as     

tajni ky
kto sa     

kor u uje

vzorko-    
vaná      

tkanina

iná , onak  
(hovor.)

mravo-    
kárca      

epocha    
triasu

Pomôcky: 
LAI, men-  
tor, keta,   
karn, imid

prejavila   
známky    
života

1. as     
tajni ky

lososovitá  
ryba      

skratka    
štátu Iowa

skratka    
jednotné-  
ho ísla    
schúli sa   

viatím   
zasiahla,   
ovanula

sova      
(zastar.)   

zosilnené  
ale

vydáva    
žiaru

koralový   
ostrov     

zlá vec,    
zlý in

dvoj-      
hláska

neodlúpi   
labilne

skratka   
lie ebnej  
telesnej    
výchovy

dial sa     
(expr.)     

ovos, po   
anglicky

lietadlo    
(hovor.)

vystav     
žiareniu    
dedinskí   
bohá i

Pomôcky: 
mana, oat, 
knajp, ar-  
char, uhu

špeciálny  
obuvnícky  

nôž

takým     
spôsobom  
divá ovca

znížený    
tón E      

latinský    
pozdrav

po ujem obláme

ostnatá  
rastlina

oxid      
hlinatý     

sekundár-  
ny amid

latinská    
skratka    

ísla

talianska   
let. spol.   
vyhynutý   

statok     

otravné    
látky      

zrakové  
orgány

citoslovce  
bolesti

vyrobená   
z talmi     
zna ka    
telúru

2. as     
tajni ky

zriedime

Neskoro ve er prechádza cez park 
osamelá žena, ke  sa z tmy ozve:
- Stá !
Žena sa zastaví.
- ahni!
Žena si ahne.
- Plaz sa!
Žena je vystrašená, a tak sa za ne 
plazi . Po chvíli sa k nej niekto skloní      
a pýta sa jej:
- Pani, je vám zle?... Mám vám zavola  
lekára?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 83

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom

stal sa     
sivým

1. as     
tajni ky

pravo-     
slávny     
k az

hnedožltá  
farba

jasanie,   
plesanie

drobná    
nenáro ná 

skladba    
(hud.)

zaradia    
do prúdo-  
vého ob-   

vodu

eské     
mužské    
meno

padá      
prúdom

rímske     
íslo 4

pracuj     
mužské    
meno

juho-      
americká   
plodina

skratka    
da ového  

úradu

3. as     
tajni ky rohožka

varenie

mužské    
meno     
kope      

(expr.)

mužské    
meno

málo,     
slabo      

opytovacie 
zámeno

Karolína   
(dom.)

cit. hnevu  
lovek     

tmavšej    
pleti

Pomôcky: 
YR,       

kreol,      
SPK

rozpaky

ženské    
meno     

hrabaním  
odstráni

ktože      
tla ová    

ag. Kam-   
bodže   

tanec      
v dvoj-     

štvr ovom  
takte

zrnitý      
sneh      

saláma,    
po esky

dá,       
odovzdá   
(zastar.)

smeruj     
(kniž.)     

pri ahuješ

skladba    
pre sólo-   
vý spev

zna ka    
pre reci-   
pro ný     
ohm

skúpa     
dáva      

do obalu

ozna enie  
lietadiel    

Rumunska

ples       
(hovor.)    
ro né     

obdobie

skr.súhvez- 
dia Lýra    
zaru uj    

sa

kto pestu-  
je kaja-    
kárstvo

zošívaj    
ukazova-   
cie záme-  

no

oklamú,    
obaláchajú 

(expr.)

2. as     
tajni ky ože? ?

Pomôcky: 
srež,      

arabeska,  
oka

Myš sa topí vo víne a tu zrazu sa tam 
zjaví ma ka. Myš jej hovorí:
- Ma ka, pomôž mi!... Ak ma zachrániš, 
môžeš ma zjes !
Ma ka sa zamyslí, zachráni myš             
a potom jej hovorí:
- Tak a teraz sa priprav,                          
že a zjem!
- A pre o by si to robila?
- Ve  si mi povedala, že ke  a 
zachránim, tak a môžem zjes !
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 84
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Krížovky s úsmevom

zatína
tla ová    

agentúra   
Kene

zna ka    
pre ab-    
tesla

2. as    
tajni ky

pri apnú,   
prirazia

boj. trofej   
Indiánov   

rod       
stromov

Pomôcky: 
kata, lumi-  
typ, kidus,  
em,sebum

hovoríš    
nosom     
(expr.)

nerastná   
zložka    

fosfátov

citoslovce  
odporu

stredný    
úto ník    

skuto né   
prostredie

továre     
(hovor.)

trestaj     
bitkou     

zaplavu-   
jem    

sústrede-  
ná na istú  

vec,       
uprená

zazri,   
zbadaj     

kríženec   
šeliem     

3. as     
tajni ky

vždyzele-  
ný krík     
robíme    
masáž

zna ka    
pre nit

sádzací    
stroj       

sultánsky  
palác

zvýšený   
tón E

usádza sa  
tuhé    

palivo

štekot

týkajúca   
sa supov   
okrasné    
erešne

Pomôcky: 
apatit,     
serail,     

KNA, Eol

pe iem    
na povrchu

pokrýva    
sa rosou   

trojitá      
(zastar.)

druh 
nerastu

zamieša,   
primieša

eské   
mužské    
meno

rímske     
íslo 1505  
kožný     

maz, loj    

mužské    
meno

štvor ek   
(typ.)      
plytšia    
nádoba

staro-     
grécky     

boh vetrov

zajem si   
(zried.)    

oxid    
platnatý

zna ka    
pre kilo-   

joule

úderom    
prerazme  
otravné    

látky

1. as     
tajni ky

malé      
množstvo

Emanuela  
(dom.)

Po Štefanskej zábave budí mama syna:
- Vstávaj do kostola!
- Mama, ja nejdem!
- Hovorím ti, vstávaj!
- Joj, mamo, mne sa nechce,... kamaráti nejdú       
a ja musím?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 85



87

Krížovky s úsmevom

tkaním  
zhotovilo

výro ný    
trh

E V      
Dolného   
Kubína

austrálsky  
pštros

malá      
miska

rýchlym    
pohybom   
sa vzdia-   

lim

1. as     
tajni ky

snežný  
leopard

Jarmila    
(dom.)

Edita      
(dom.)

3. as     
tajni ky

mužské    
meno

zna ka    
kryptónu

šitím      
zhotovíte   
re ami 
utrápila

skratka    
Akadémie  
múzických  

umení

kupec,   
obchodník  

cloní    

rozprávko- 
vá bytos

okríknu    
(zried.)

zna ka    
ampér-    
závitu     

všelikto    
Pomôcky: 
Aser, u-   
ra, irbis,    

elana

sten i  sa
sušienka   
2. as     
tajni ky

tla . ag.    
Indonézie  

Arnold     
(dom.)

Stanislava  
(dom.)

muž.meno  
so žblnka-  
vým zvu-   

kom       

nežne     
pritíska

strá ,     
svah      

zápisník

umelé     
vlákno     
po skej    
výroby

nemecká  
tla ová  

agentúra

chránené  
pevné     
kryty      

bedlila

ale, avšak

klokotal    
(expr.)     

izraelský   
kme

dopúš al   
sa kráde-  

že

žrde na    
vozoch    
rímske     
íslo 54

sekaním  
pripravil

E V      
Tren ína   
zna ka    

niklu

životné  
okolnosti,  

osud

nealkoho-  
lický ná-   

poj

druh      
jedla      

(z rus.)
obkrú ! !

Pomôcky: 
KNI, tra-   

der, EPA,  
Erazim

Hovorí zamestnanec šéfovi:
- Prosím vás, nedá sa s tou ve ernou poradou 
nie o spravi ? Hráme hokej a rád by som to videl.
- Dá,... môžete si to pozrie  zo záznamu,... nie?
- akujem!...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 86
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Krížovky s úsmevom
tekutý     

výlu ok    
žliaz      

v ústach

nežní,     
láskaví

vzorec     
silicidu    
uránu

E V      
Trnavy

2. as     
tajni ky osekajte

smutne    
Kristián    
(dom.)

Pomôcky: 
Uni, klis-   
ter, Odin,   
lek, sept

druh   
kau uku

1. as     
tajni ky

lyžiarsky   
vosk      

prepáš

uchádzali  
sa o ná-   
klonnos    

ženy

okresný    
úrad      

posluchá   
medicíny

zašpiní

zn. pre    
milistilb    
klesal     
na dno    

tvorí sa,    
utvára sa   

(bás.)

kme .obec  
v Írsku     

obkladala  
panelom

kovová 
mriežka    

v sporáku

oslovenie  
k aza     

pravosláv-  
ny kostol

zna ka   
hliníka

správne    
vložia     

chovate    
králikov

ožiarim

albánske   
platidlo

onak      
(hovor.)    

raj

Pomôcky: 
Sém, dut-  
ral, sobor,  

padre

utopil sa   
(kniž.)

buri       
3. as     
tajni ky

znížený    
tón E      

mužské    
meno

intuitívne   
zistil,      

vytušil

rímske     
íslo 1505  
dôveruj 

ur ovali    
toleran-    

ciu

najvyšší   
germán-   
sky boh

presne,    
doslova    
potom,    

po esky

nikto
parketová  

dlážka     
zošívaj

niesol,    
odnášal

etruská    
bohy a    

latinského  
pôvodu

citovos ,   
poetickos

jeden     
z Noemo-  
vých sy-   

nov

Po svadobnom obrade na Luníku IX 
hovorí nevesta farárovi:
- Pán farár a dáte mi aj nejaké 
potvrdenie?
- Aké potvrdenie a na o?
- Aby som nemala...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 87



89

Krížovky s úsmevom

rukami     
obopäl

1. as     
tajni ky

skratka    
Univerzi-   

ty Komen-  
ského

potom,    
po esky

neú in-    
nos , ne-   
platnos    
(zried.)

slúžiaci    
na láma-   

nie

zbavil   
ostrosti

špinavá    
(det.)

ženské    
meno

MPZ      
Rumunska

prejavova-  
la rados    
cit. ujú     

nevial     
(kniž.)

skratka    
okultné-    
ho krvá-   

cania

štát       
v Afrike    

neslušne

vzorec     
oxidu 

mangá-    
natého

2. as     
tajni ky   

orientálny  
likér

malá      
poduška   
(hovor.)

ústredný   
výbor      

pretekár   
na 100 m

vráti,      
vynahradí  
(hovor.)

Slovenská  
komora    

architektov 
spopred

Líza      
(dom.)

šiator      
stretávalo

Pomôcky: 
etol,      

spleen,    
inanita

krá ali     
druh      
tanca

pohro-     
made     

strihanie

opytova-   
cie záme-  

no

zotrval     
(bás.)     

melanchó-  
lia

zna ka    
pre abvolt

vystriek-   
nutie      
oblo

3. as     
tajni ky

pohonná   
zmes

postupne   
všetko     

predáme

alkalická  
hlbinná    

vyvrelina

pera      
koris  

prekonal   
behom    

istú       
cestu

ale, avšak  
požívaj    
tekutinu

pichá   
rohmi

hlu ne     
spadol     
(expr.)

biblické    
mužské    
meno

omám     
alkoholom! !

Pomôcky: 
Amon, ijo-  

lit, raki,    
karioka

Za úbený chlapec vyznáva diev a u 
lásku:
- Milujem a tak, že by som na svoj         
dom napísal tvoje meno...
- Ak ma miluješ,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 88
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Krížovky s úsmevom

ro a umyla Panova    
píš ala

2. as     
tajni ky

napokon,   
naostatok

posunutie

vodou sa   
opláchni

lyrický     
básnik     

spôsobil   
cinknutie

Pomôcky: 
Danae, ku- 
rent, lund,  
STS, skar

spadol,  
klesol     
(expr.)

1. as     
tajni ky

skratka    
súhvezdia  
Eridanus

zace ovalo 
tropický    
strom     

(zastar.)   

drobný    
odpad

tropický    
plod       
celý       

(v med.)

gotické    
kurzívové  

písmo

rímske     
íslo 16    

pomaly    
(hud.)

vnikol     
do sypkej  

látky

zna ka    
neónu     
vodná     
rastlina    

skratka    
apendek-  

tómie

kutica     
(expr.)     

nazýval sa 

rímske     
íslo 155

severský 
alkovitý    

vták       
kozmos

3. as     
tajni ky

prezývka   
Ameri ana

okované   
vedro

štichy     
(hovor.)    
tla . ag.    

Indonézie

no ný vták
osliatko    
Oldrich    
(dom.)

Pomôcky: 
syrinx,     

anon, KNI, 
lelek

sliznicovi-  
té tkanivo  
televíz.sp.  
Sudánu

nitrid      
tantalu     

ln        
na Rýne

stíšila

E V Dol.  
Kubína    

cit. nespo-  
kojnosti

rýchlym    
pohybom   
vy ahuje   

me

matka     
hrdinu     
Persea

kvapalný   
vosk

ve ké o i   
(expr.)

Študent príde na skúšku, potiahne lístok                 
s otázkou, pre íta si ju, nahodí zhrozený výraz       
a pýta sa:
- Pán profesor, môžem si vytiahnu  inú otázku?
- No tak dobre! – hovorí profesor.
Toto sa opakovalo nieko kokrát, až nakoniec 
profesora prešla trpezlivos  a hovorí:
- Dajte sem index! - a zapísal mu za tri.
Ke  študent celý š astný odišiel, asistent               
sa pýta:
- Pre o ste mu to dali? Ve  ni  nevedel.
- Nie o vedie ...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 89
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 
Izis, Ajas,  

inhalol,    
TAROM

vlastenec  
(kniž.)

2. as     
tajni ky poolamuj

ceremo-  
niálne     
rúcho     

sudcov

zdravotne  
upravuje-  

me

núdza,     
bieda      
(expr.)

kniha máp

citoslovce  
radosti

prozaické  
slovesné   

dielo

vždyzele-  
ný krík

žr        
na voze

zna ka    
pre peck

medzi     
(kniž.)

sem       
(hovor.)

rímske     
íslo 999

písmo     
písané     
rukou     

alegória

zrakové  
orgány

vykríkne   
jaj        

egyptská   
bohy a

plávate    
(kniž.)

tohto     
mesiaca   

lámal

Pomôcky: 
inotaj,     

lek, bej,    
kata

Kozmas   
(dom.)     

špi  sa,    
papri sa

albánske   
platidlo    
zves ,     
novina

jestvo-     
vanie

3. as     
tajni ky   

rumunská  
let. spol.

syn krá a   
Telamóna

tím,       
po esky   

druh      
ceniny  

etnikum,   
národnos

omámi,   
omrá i     
(expr.)

turecký    
vyšší      

úradník

Karol      
(dom.)     
vinutím    
namotaj

ro nícke   
družstvo

ponáraj    
skratka    

hrani né-  
ho pásma  

odlamuj    
severský   
cicavec

inhala ný  
prostrie-   

dok

zna ka    
rádia      
tam

pomocný   
motor     
(tech.)

rôsol 1. as     
tajni ky

V parku uprostred mesta pracujú dve blondínky. 
Jedna vždy vyh bi jamu a druhá, ktorá ide              
za ou, ju zase zasype. Pracujú tak s vervou celý 
de  bez odpo inku, jedna vykopáva diery, druhá 
ich zase zasypáva. Okoloidúcemu pánovi               
to nedá a po chvíli im hovorí:
- Sle ny, oce ujem vašu usilovnos , ale boli by 
ste také láskavé a vysvetlili by ste mi, aký zmysel 
má vaša práca?
Tá prvá sa zastaví, utrie si pot z ela a hovorí:
- Viete, normálne pracujeme v trojici, ale 
kolegy a, ktorá...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 90
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Krížovky s úsmevom

prepásal stoh ozubec dedina,    
po esky

zna ka    
argónu doska orabuj

okulo

4. as     
tajni ky   
udieral     
(expr.)  

Pomôcky: 
Rázus,    
senega,    
kment

nosením   
opotre-    

bujú

slovenský  
spisovate   
1. as     
tajni ky

citoslovce  
trúbenia   

asto      
leje       

mnoho-    
násobne   
zvä ši

chy       
ažký      
kov

dopustil,   
aby sa     
nie o      
stalo

okrem     
iného     
vä ší      
plástik

3. as     
tajni ky

ve mi      
jemná,     

bavlnená   
tkanina

ve ký      
odkrojený  

kus       
chleba

pleskot    
oskoro,   

onedlho

výstuž ob-  
rubujúca   
palubné    
otvory

skrátka    
severský   
škriatok

dvoj-      
hláska

asto   
tkáme     

opiofág    
(lek.)

úbostne   
(hud.)

zna ka    
cínu       

postrkový  
ruše

Pomôcky: 
troll, sil,    

amoroso,  
dosis

otrasenie

portské    
víno       

2. as     
tajni ky

remíza    
(šach.)    

predložka  
so 4. pád.

omámilo   
alkoho-    

lom

E V    
Prešova   

ve ký pes

5. as     
tajni ky zasieval

zn. pre    
troland

dávka    
lieku      

skratka    
röntgenu

obruba   
obrazu

atím      
rozde      
zna ka    
neónu

skupina    
priekop-   
níkov,     

predvoj

kore      
hor inky   

senegovej

druh     
zeleniny

Po autonehode policajt 
vyšetruje, o sa stalo a pýta 
sa vodi a:
- Tak, pán vodi , o sa 
vlastne stalo,... kto tú nehodu 
zaprí inil?...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 91
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Krížovky s úsmevom

osem      
stoviek

1. as     
tajni ky

E V      
Lu enca

dub,      
po an-     
glicky

lepením    
vlož

preh al   
vlasy

odborník   
na výrobu  

masla

prihovo-   
rím sa     

niekomu   
otázkou

sácal sa,   
strkal sa

štvor ek   
(typ.)

sušienka   
prepúš a   
cez sito

programo-  
vací jazyk

3. as     
tajni ky

tlakom     
poškodí

vzorec     
oxidu      

mangá-    
natého

Pavol     
(dom.)     

ostrovný   
štát

obyvate-   
lia Saska

ur ená   
medza     
Matilda    
(dom.)

spolo en-  
ský tanec  
v rýchlom  

tempe

výzva     
skratka    

autonóm-  
nej oblasti

odborník   
pri výro-   
be ocele

zvolanie   
na vola    

biely kô ,  
belá

brblal      
(expr.)

Valér      
(dom.)     

tvorila sa   
(bás.)

vyhýbaj    
sa        
iba

stanovište  
(hovor.)

naliepa    
nijaká

ke

stávalo    
sa dúžim   
2. as     
tajni ky

staro-     
grécka     
bohy a    
osudu

klam,    
mámemie  

(kniž.)

plynulo sa  
pohybujú   

sútok

rumunská
krá ali     
MPZ      
Kene

tamtým    
smerom

znížený    
tón A      

predložka  
so 7. pád.

iste, ne-    
pochybne

Anastázia  
(dom.)     

neodbor-   
ník

akým      
spôso-     
bom? ?

Pomôcky: 
IMP, oak,  
štand, em,  
Aisa, EAK

Zamilované diev a píše 
svojmu milá ikovi SMS-ku:
- Ak spíš, pošli mi tvoje sny. 
Ak sa smeješ, pošli mi tvoj 
úsmev. Ak pla eš, pošli mi 
tvoje slzy.
Romantický milá ik jej 
odpísal:
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 92

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom

zna ka 
neónu

epocha    
kriedy oblie ka

draním    
zbavi      
kože

islamský   
sudca

1. as     
tajni ky

liatím   
naplnil

nakoniec,  
naostatok  
nárazmi    
neut kol    

rozmotá,   
rozpletie

nedáva    
do ruky    
3. as     
tajni ky

trhá       
(kniž.)

stával sa   
tvrdším    

vznášal sa

okoval

neodbor-   
níci       

ukrajinský  
tanec

zabehnú

dvoj-      
hláska     
nemilo-    
srdná

mžik,      
mihnutie   

(bás.)

druh    
zeleniny   

ukry ,  
schova     

odde      
nie o      

zlepené

zna ka    
stroncia    
blaznie    
(hovor.)

2. as    
tajni ky

písomné   
spracova-  
nie témy

zna ka    
céria

špásuje    
(expr.)     
chytka     
(expr.)

citoslovce  
mrzutosti

združenie 
podnikov   
sú as     
trlice

Pomôcky: 
svor, kádi,  
trlo, bilis,   

apt, hopak

saním   
od erpal

E V      
Martina    
4. as     
tajni ky

druh     
enzýmu    

žl         
(v med.)

zafarbi ,   
zama o-   

va

zna ka  
decibelu   

jazva      
(zastar.)

prestane   
tlie

oxid       
strontnatý  

tl enie     
(bás.)

crkol

vonkajšia  
podoba    
zna ka    
hélia

japonská  
lovky a    
perloro-    

diek

vz ahujú-  
ca sa na   

ihly

cestuj 
lietadlom

hustejšia   
tekutina    
tvorená    
ž azami

Manželka vy íta manželovi:
- Pre o piješ to ko tej 
slivovice?
- Kvôli zdraviu,... doktor mi 
povedal, že...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 93
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Krížovky s úsmevom

otupne,    
clivo

3. as     
tajni ky okoval

vstrebá-   
va  vlh-    

kos

skratka    
klavíra

sú        
na osoh

ohrani ený 
pozemok

ušné     
zrkadlo    
(lek.)

dotýkal sa
nepríveti-  

vo, ne-    
v údne

spodný    
stupe      

strednej    
jury

mu í,      
trýzni

požu , 
užuva

liturgické   
rúcho     

babylon-   
ské mesto

zn. pre    
poundal

2. as     
tajni ky   

poukážka 

zna ka    
neónu

stredná    
miera     

epocha    
triasu

Ondrej     
(dom.)

ženské    
meno     

namá am

Pomôcky: 
Naum, ar-  
ma, inia,   

karn

staršie     
muž.meno  

stále,      
ím alej

zna ka   
hliníka     

vnímaš zra-
kom text   

1. as     
tajni ky

motaním   
odvinulo

druh      
lú nej     

a lesnej    
byliny

farba      
na vají ka  
by  m kvy  

(zried.)

urobím    
zna ku

študent-   
ský domov 

biblické 
muž.meno

skratka    
pre regu-   

la né      
miesto

tl ením   
vrážam    
ohromí,   
omrá i

vzorec     
oxidu   

hlinatého

poloopica  
rodu lemur 

znak      
zemana

pálenie    
v pažerá-  

ku

sviš anie   
tla ová  

agentúra   
Austrálie

Pomôcky: 
álen,      

Ur, AUP,   
erká

dlhšia turis- 
tická cesta  
zn. bulhar.  

cigariet

druh rodu  
delfínovcov  

osobné   
zámeno

ude uje    
sviatos     
birmova-   

nia

rímske     
íslo 1050

tára ,     
trepa      
(expr.)

skratka    
autonóm-  
nej oblasti

Aranka hovorí Dežkovi:
- Deži,... ty ma už 
nemiluješ!...
- A pre o si to myslíš, 
Aranka?
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 94
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Krížovky s úsmevom

latinský 
pozdrav

novorode-  
niatko     

(hovor.)

súzvuk   
viacerých  

tónov

vydalo  
pukavý    

zvuk

premýš a   
(kniž.)

závere né  
slovo    

modlitieb

trafika     
(zastar.)

vzducho-   
prázdno   
fialovo     

Pomôcky: 
APH, anis, 
arat, abal-  
da, sopor

krátky     
vý ah     

z obsahu   
lánku

1. as     
tajni ky

2. as     
tajni ky    
Terézia    
(dom.)

predpona  
proti

ni ivá   
víchrica    

dar na cir-  
kevné ciele

nabielo
rímske     
íslo 550   

poolamujú

3. as    
tajni ky

pastier     
dobytka    

v Mongol-  
sku

Serafín    
(dom.)

Otília      
(dom.)     
po ula,    
za ula

stávalo    
sa tmav-   

ším

kypri  
pluhom    
ženské    
meno

rozrývaj

oranisko   
francúzsky 

kalvín     
(hist.)

tla ová    
agentúra   

Hondurasu

ochranný 
prívesok   
ženské    
meno

klubov a

lovom     
získaj     

sladkovod- 
ná ryba

porucha   
vedomia   

(lek.)

pletivo     
na ženské  

klobúky

epocha    
triasu      

egyptský   
boh slnka

Pomôcky: 
tagal, na-  
dir, Aton,   
hugenot

jemne    
vlnia      

skr. pre  
takzvaný

Adam     
(dom.)     
ženské    
meno

plávate    
(kniž.)

európsky   
pohár     

skratka    
pre a dato

splnomoc-  
ovalo

pou ka    
(odb.)

podnožník  
(astron.)

Príde riadite  do triedy a tam sa 
polovica triedy smeje a polovica pla e. 
Udivene sa pýta:
- o sa tak rehocete?
- Pani u ite ka vysko ila z okna.
Riadite  sa zhrozí a opýta sa tých,          
o pla ú:

- A vám je pani u ite ky úto, však?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 95
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Krížovky s úsmevom

poh adom  
preskú-    

maš

2. as     
tajni ky

zlato,      
po špa-   
nielsky

oblizujú
stane sa   
sirotou     

(zastar.)

nerast,    
chlorid     

ortutnatý

okraj,      
obvod     
(zried.)

rúca sa,    
zosúva sa

pripojil     
roznožené  

nohy      
k sebe

túžil       
(bás.)

rímske     
íslo 49 láme sa

zbavi     
jasného    
vedomia

solmiza -  
ná slabika

vyronilo    
odseknem  

Štefan     
(dom.)

neúmy-    
selne      
dravý      
vták

vnútorná   
výstelka   

ciev       
(biol.)

vlastní     
mihol      
o ami     
(bás.)

obmedzo-  
val spotre-  

bu

antický    
herec     

vojenský   
jazdec

Pomôcky: 
skarn,     

kalomel,   
ulán

holandský  
filozof

biblický  
stavite     
korábu    
riekol

1. as     
tajni ky   

uskuto ní  
vo bu     

smeroval   
(kniž.)

liatím    
spoji       

chladia,    
studenia   

skratka    
polyoxy- 
metylénu

ujko       
metamor-  

fovaná    
hornina

4. as     
tajni ky výzva

rímske     
íslo 4

figliar,   
huncút     

uchmatni   
(expr.)

neukoval

koris      
vzorec     
nitridu     

molybdénu 

odhovorím 
od úmyslu

zna ka   
berýlia     

klub       
atlétov

3. as    
tajni ky

obil       
kovom

ženské    
meno tu máš! !

Pomôcky: 
Spinoza,   
endotel,    

oro

Dežko a Irenka sedia na posteli              
a Irenka mu hovorí:
- Deži, povedz mi, že ma máš rád!
- Mám a rád!
- A teraz mi povedz, že ma miluješ!
- Milujem a!
- A teraz mi povedz nie o sám                
od seba!
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 96
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Krížovky s úsmevom

kme ová   
obec      

v Írsku
spriadala prinášalo   

plody
ženské    
meno

zna ka  
hektára

rýdzos     
mince

sekala,    
rúbala

vypúš al   
slzy

1. as     
tajni ky

2. as     
tajni ky   

regula né  
miesto     

striekala

osvet o-    
vacie      
teleso     
(kniž.)

otravné    
látky      

Katarína   
(dom.)

skratka    
závodného 

klubu

jodid      
tálny      
ierny     

chrobák

zn. auto-   
mobilov    
Oskár     
(dom.)

programo-  
vací jazyk

južná   
rastlina    

kokosový  
orech

3. as     
tajni ky

lekársky   
prístroj

neodborník
naostro    
do šírky,   

široko

Pomôcky: 
pilús,    

optometer, 
aloi

zviera     
s chobo-   

tom       
obsial

rýpaním   
odstrá     

úbilo

okukávam

osem, po   
nemecky   

nekone ná 
(mat.) 

skupina    
sôch tvo-   

riacich     
celok

ínske     
žen. meno  

dvoj-      
hláska

MPZ     
Islandu

stávam sa  
silnejším   
literárny    

druh

grécka     
bohy a   
pomsty

krúti sa,    
otá a sa   
krtkovia

obsahujú-  
ca lepok

skratka   
pre štátny  

maj       
v úcte

skr. firmy   
Hewlett    
Packard

Irena      
(dom.)     

semitský   
boh

žel. správa 
Írska      

skratka   
pre ibidem

jednotka   
merania   
kvapalín

hra,       
po an-    
glicky

otl ! !
Pomôcky: 
IMP, Ate,   
aloa, CIE,  

sept

Kaderník hovorí zákazníkovi:
- Pomaly vám za ínajú šedivie  vlasy...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 97



Riešenia krížoviek
1.  Z NIČOHO NIČ!
2.  JA SOM JEJ KÚPIL ZLATÝ NÁHRDELNÍK.
3.  NO, VEĎ AJ JA!
4.  TAK TO JE DOBRE!
5.  TVOJMU OTCOVI, MAME A BRATOVI.
6.  ALE KDEŽE VELEBNOSŤ, NEZABIJEŠ!
7.  HEJ, CHALANI, MÔŽETE HO DONIESŤ!
8.  CHCELA ÍSŤ ZA KAŽDÚ CENU SO MNOU.
9.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA

10.  ÁNO, BUDEME PÁLIŤ SLIVOVICU. 
11.  SADNI SI K NÁM DO PREDSEDNÍCTVA.
12.  TO NIE, LEBO ON JE ĽAVÁK.
13.  NÁŠHO VLČIAKA A ON HO NEZMEŠKAL.
14.  VEĽMI ŤAŽKO, ALE KAMARÁTI MI
       POMOHLI.
15.  MOHOL POVEDAŤ, ŽE SOM HO CHYTIL.
16.  ÁNO, ALE KEĎ DNES NIKTO NEZOMREL.
17.  VÁŠ SYNOVEC JE UŽ VEDÚCIM
       ODDELENIA.
18.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
19.  A TY, MAMA, SI MA TIEŽ DOBRE
       NAHNEVALA!
20.  DNES NA MŇA VŠETKY DOHOVORILI?
21.  TAKMER VÔBEC NEPOTREBUJE BENZÍN.
22.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
23.  ZAHRAJTE MU NEJAKÚ PEKNÚ PESNIČKU.
24.  TRI HODINY SA MI OSPRAVEDLŇOVAL.
25.  BUDEME MUSIEŤ MENEJ JESŤ!
26.  AUTO NIE, ALE PRIATEĽKU!
27.  SOM SI ŽELAL, ABY SOM BOL PLEŠATÝ.
28.  KOSÍM TRÁVU NA CINTORÍNE.
29.  SADNE SI K NEMU A ZAČNE PLAKAŤ TIEŽ.
30.  OBCHODY A VRÁTILA SA SPÄŤ DOMOV.
31.  PIESKU MÁME DOSŤ!
32.  V TVOJOM VEKU UŽ BOL PREZIDENTOM.
33.  MÁM LEN JEDNO PRIANIE, ALE TRIKRÁT.
34.  A TAKTO OPUCHNUTÝ JE UŽ DVA TÝŽDNE.
35.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
36.  NEBUĎTE LAKOMCI A NALEJTE AJ MNE!
37.  PÁN MAJSTER A MÁM NATRIEŤ AJ RÁMY?
38.  JA SOM ZA TREST HUBY NEDOSTALA.
39.  MÔJ MUŽ TAM IDE UŽ TRETÍ RAZ.
40.  A MYSLÍŠ, ŽE HO TO ROZVESELÍ?
41.  NEVADÍ, VSTANEME O HODINU SKÔR.
42.  TAK VÁM ĎAKUJEM PÁN POLICAJT.
43.  TO JE ZATIAĽ LEN POKLADNÍČKA.
44.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
45.  UŽ TRETIA SLIEPKA HO NESIE NA CHRBTE.
46.  NAJHORŠIE BOLO VYMOTAŤ SA Z VRECA.
47.  LEBO JA SA VEZIEM UŽ TRI ZASTÁVKY
       NAVYŠE.
48.  NIE, ALE ZAKAŽDÝM SOM SI MYSLELA, ŽE
       UMREL.

49.  NA ČOM BUDEM POTOM STÁŤ?
50.  Z TOHO NEVEDEL NEJAKO VYKRÚTIŤ.
51.  SI NAŇHO V ZÁVETE SPOMENIEM, TÝMTO
       POSIELAM SRDEČNÝ POZDRAV.
52.  IBA RAZ MI POSLALA HUS, A AJ S TOU SOM
       SA OŽENIL.
53.  JA SOM REVÍZOR.
54.  MOJA EŠTE ŽIJE.
55.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
56.  JA SOM SI MYSLEL, ŽE TO BOL LEN PRD.
57.  NESKORO, LEBO VŠETCI SA UŽ VRACAJÚ.
58.  NIE, SÚ JEJ PLNÉ CINTORÍNY.
59.  TO JE ALE GULIEK, ČO?
60.  TO MUSÍM VYZERAŤ AKO DEBIL!
61.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
62.  TAM VÁS NAUČÍM, AKO SA ZAHÝBA.
63.  EŠTE RÁNO LÚŠTIL KRÍŽOVKU.
64.  LEN PRETO, LEBO MÁ PEKNÉ NOHY?
65.  TAK BEŽ RÝCHLO DOMOV!
66.  PRETOŽE JA NIE SOM ANIČKA.
67.  VEĎ PRÁVE PRETO!
68.  SPRÁVNE, ALE LEN OBČAS.
69.  A OTEC HOVORÍ, ŽE JE NAPOLY DEBIL.
70.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
71.  DEBILA, ČO MI ROBIL DOMÁCU ÚLOHU.
72.  V NAŠOM PANELÁKU KAŽDÝ!
73.  ALE MÁM ASPOŇ ISTOTU, ŽE SOM PRVÝ.
74.  ODIŠIEL A MALA EŠTE VÄČŠIU RADOSŤ. 
75.  ABY VEDEL, ŽE TAM NEMÁ LIEZŤ!
76.  POSLAL SOM HO PRE PIVO.
77.  SMEJE SA MI ZA CHRBTOM DO OČÍ.
78.  ALE K ZUBÁROVI NEJDEŠ?
79.  SOM VYTRHOL Z TVOJEJ ZÁHRADY!
80.  A MUSÍM KVÔLI TOMU CHODIŤ AJ JA? 
81.  KUFRE MÁTE PRED DVERAMI.
82.  A NEBUDEŠ SA V TEJ KLIETKE NUDIŤ?
83.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
84.  A TY VARI VERÍŠ OPITEJ MYŠI? 
85.  ÁNO, TY MUSÍŠ, LEBO TY SI FARÁR.
86.  TAK MI TÚ PORADU TEDA NAHRAJTE!
87.  V ŠKOLE NEOSPRAVEDLNENÉ HODINY.
88.  TAK NAPÍŠ TVOJ DOM NA MOJE MENO!
89.  MUSEL, KEĎ TAK USILOVNE HĽADAL.
90.  SADÍ STROMČEKY, JE DNES CHORÁ.
91.  NEVIEM, PRÁVE SOM SA POZERAL INDE.
92.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
93.  OVOCIE JE ZDRAVÉ V KAŽDEJ FORME.
94.  VŠAK SI MA UŽ CELÝ TÝŽDEŇ NEZMLÁTIL.
95.  NIE, MY PLAČEME, LEBO SME TO NEVIDELI.
96.  UŽ SI KONEČNE ZAVRI HUBU!
97.  TAK MA SKÚSTE STRIHAŤ RÝCHLEJŠIE!
Krížovka zo zadnej strany - A TO NESTAČÍ?

Pridajte sa k nám na:
www.facebook.com/krizovkysusmevom

www.scalpermedia.sk
a získajte viac.



Krížovky s úsmevom
ďalšie číslo vyjde 3.1. 2014 

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

Súťaž o fi nančné výhry.
Správne riešenia krížoviek.

z ahka  
plieskate Tajni ka vykášaný slonie     

zuby

skratka    
pre okrem 

iného

hrôzo-    
strašné capne

archa    
nerozvi-   

ruje

televízna  
spolo -

nos  Su-  
dánu

pôrodnos  
chytajú sa 

(expr.)

zaslepe-  
nosti

skratka    
receptu   
zlámali,   
polámali

ktorý  
vznikol   
tavením

mužské   
meno    

odbo oval

zotrvávate 
v spánku

košíky    
kilogram   
(hovor.)

Pomôcky:
alni, kalo-  
mel, STS,  
lién, Tai

jemne   
kresali    

vták drop  
(zastar.)

meno    
Delona

ínske 
jazero

prázdna  
dlhá re    

pichá     
rohmi

citoslovce 
prekva-  
penia

druh 
nerastu   

pokolenie

zvyšovala  
o úroky

posype    
so ou

liaty mag- 
neticky    
tvrdý     

materiál

kadia ? ? slezina    
(v med.)

Pýta sa syn otca:
- Ocko, pre o sa musím u i
angli tinu?
- Vieš, syn ek, po anglicky 
dnes hovorí pol sveta.
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Scalper Media
  www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom


