
aživo,    

stiesnene  

(kniž.)

šomral,   

frflal      

rezaním   

utvorilo

prívesok   

na zmen-  

ke

1. as    

tajni ky    

3. as    

tajni ky   

nádejalo   

sa

á 
a

prvok     

zn. Au    

dáva rady

rská    

yba

udovít    

(dom.)     

zn. pre   

light year

pokrylo   

vrstvou    

hliny

drvil     

na prach

postihnit

aram

atý 10 ro

žena podvádza. 

ástli parohy?...

tak hovorí,    
       

       

parohy nenarastú.

som si myslel,...

orí tajni ku krížovky.)

p
n

vá
a

r
ry

hli

O

h
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m

h
atý 10 ro

žena podvádza.

rá
ta
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1,49 €

s úsmevom
júl-august-september 3/20155. 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 v minulosti, 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  

poštovné
okrem     
toho,      

navyše

nórsky    
prozaik    
(Jonas)

skratka  
obchod-   
nej aka-    
démie

prezliekol
špiritis-    

tická      
schôdzka

syn       
Tantala    
1. as     
tajni ky

Pomôcky: 
Lie,zonda,  
etol, urbs,  
Pelops,Ea

trepaním   
rozmiešal zohrievala

ohrady    
pre ovce   
argentín-   
sky vietor

oraním    
rozryte

asýrsky    
boh mesta  

Eridu      
bralnatá

holením 
odstrá te  

chlpy

pe ažná   
poukážka  
2. as     
tajni ky

zrnie ko

staroveký  
Rím       

listnatý    
strom

Tivadar    
(dom.)

pohá ala  
vznikajúca  

trením

matka     
Romula    
a Rema

šúchali,    
drhli       
finta,      
úskok

mólo,      
po esky

zna ka    
elektrón-   

voltu

lomcujem  
po ný  

hostinec   
v Turecku

ohnište,    
pahrebište

meno     
Delona

pohonná   
zmes pre   
výbušné   
motory

tenké laná malé     
množstvo

Stretne Gejza Deža a pýta sa ho:
- Tak o, Deži, ako si spokojný                
v novej firme?
- Dobre, nes ažujem sa!...
- A ko ko berieš?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovky s úsmevom
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Krížovky s úsmevom

dva skoky  
za sebou

1. as     
tajni ky

zna ka    
pre gill vazal mužské    

meno chápal

ženské    
meno

liatím      
dostalo    

dovnútra,  
nalialo

Adam     
(dom.)

rímske     
íslo 1049

2. as     
tajni ky

Vratislav   
(dom.)

zn. pre    
oersted

nepomrv   
irídiové    

zlato      
(miner.)

dojmi      
(bás.)

klamár     
(hovor.)    
vrecko     
(bot.)

horná     
as       

vysokej    
obuvi

úž abina   
(hovor.)    

predpona  
superlatívu

mykneš,  
trhneš

skratka    
pre štátny  

ostrý   
výsmech

opatrne    
preskúmal

seknutie   
opä ,      
znova

odbo uj    
(hovor.)

zajac      
(det.)      

kartová    
hra

Pomôcky: 
kanasta,   

man, abd,  
alka, sot

osirote-    
nos       

(zried.)

MPZ     
Islandu    

asto    
oral

zna ka    
pre katal   
prináša

vábila
lovom    
získaj,     
chy !

pästiarsky  
úder

násilne    
Galina     
(dom.)

zna ka  
irídia

vojenská 
hodnos    

tla ,       
po esky

po íta sa

3. as     
tajni ky   
sluha,   
otrok

obkrútili    
sa

skratka    
pre audio-  
vizuálny   

ke

4. as     
tajni ky !
morský    

vták
Adela     
(dom.)

Pomôcky: 
mulda,     
iraurit,     
askus

Manželka vy íta manželovi:
- Ty ma vôbec nemáš rád! Ve  ty máš 
radšej futbal ako m a!...
- Áno,... 
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 2
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 3

mužské    
meno

1. as     
tajni ky

skratka    
súhvezdia  

Delfín

vynakla-   
dám úsilie

staršia  
jednotka   

tepla
papu a

kotva     
(elektr.)    
trasením 
nahusti

vzorec     
sulfidu     

zino na-   
tého

ovos,      
po an-    
glicky

miesením  
utvoril     

prostrie-   
dok

stre bou   
zrazila     
z výšky

potri! !
kame-     

olom     
gibon      

bieloruký

obava

lodný   
otvor      

údatne    
(zastar.) 

Pomôcky: 
luka, saja,  
komuz,RI,  
indukt,Eos

kirgizský   
udový     

hudobný   
nástroj

znížený    
tón E      

Blažena   
(dom.)

mlie ny    
nápoj     

oslavuje

obliec      
(kniž.)

zna ka    
kilobaudu

zotrelo     
(bás.)     
pytliak

skratka    
pre otrav-  
né látky

Olympia   
(dom.)     
rímske     
íslo 405

spôsob   
kmitania   
grécka     
bohy a

jemne     
ohmatá-   

vate

MPZ      
Indonézie  
nukleové 
kyseliny

2. as     
tajni ky

za a      
vrieska

Stojí Zuza pred zrkadlom, krúti sa           
na všetky strany a s obdivom sa 
prezerá. Ke  k nej príde Jano, hovorí 
mu:
- Janko, že nevyzerám                            
na tridsa pä ?...
(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

daj       
ako dar,   

venuj
podpera neomdlie   

(hovor.)
2. as     
tajni ky

vzorec   
nitridu  
hliníka

kabát      
z mužské-  
ho obleku

donecká   
panva

snem      
v staro-    
vekej      

Sparte

druh      
kuku ky

Pomôcky: 
apella,     

Saul, ani,  
kames

driemaním 
strávia

plašením  
rozohnal

Rozína    
(dom.)

skratka   
pravej ruky 

spodok    
nádoby

spôsob    
urážku

Ondrej     
(dom.)     
zna ka  

amerícia

jamô ka

cudzie     
ženské    
meno     

ohrievanie

podajú     
opis

zn. prá ok  
bohémsky  

žijúci      
lovek     

oktylde-    
cylftalát    

kuže ovité  
nánosy

otl ! !
hokejový   

klub       
tý il sa    
(kniž.)

skr. rádio-  
lokátora    
Cecília    
(dom.)

americký   
spisovate   
a básnik

ur ená    
na pranie  

žr        
na voze

citoslovce  
hnevu

stratíš     
re        

zna ka    
francia   

1. as     
tajni ky

zomrel
biblické    
mužské    
meno

Letí k az lietadlom a letuška sa ho 
pýta:
- Ot e, dáte si nejaký aperitív?...
- A v akej výške letíme, dcéra moja?...
- Desa tisíc metrov, ot e.
- Oh, tak potom ni ,...
(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 10.10. 2015. Mená výhercov zverejníme na 
našej webovej stránke www.scalpermedia.sk a následne v časopise 
Krížovky s úsmevom 1/2016. 

KUPÓN KSÚ 3/2015
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 5

nasávala
zn. pre    

recipro -   
ný ohm

zna ka    
erbia

1. as     
tajni ky

obsia      
(zried.)

smejko    
zaklep,    
poklop

figliarka 2. as     
tajni ky

vlhký   
listnatý    
nížinný    

les

hrabaním  
zakry      

poh ad    
(bás.)

liezlo      
kolmo     
nahor

predložka  
so 7. pád.  

vôkol,     
dookola

Irena      
(dom.)

uchový 
orgán     

stisnutie

pretekal    
v bežeckej 
disciplíne

osamotení  
oxid       

strontnatý

mesto     
v echách

splnia     
s úbené   
skolilo     
(kniž.)

preš prikova    
vpíjajú

sušienka

Oskár     
(dom.)     

pomenu-   
jete

tesaním    
opracu-    

jeme

varením   
priprav!

cudzie   
mužské    
meno

úklon     
(tel.)      

poskytol   
(kniž.)

jednotka 
kmito tu   
zn. Hz

syn krá a   
Telamóna  

Andrej     
(dom.)

Otília    
(dom.)     

okrasná    
rastlina

konárik,  
vetvi ka

zn. elek-   
trónvoltu   

vä ší      
úlomok

skr. pre    
Elektrárne  

Nováky

zbavuje 
vlhkosti    

lyže     
(zastar.)

ro nícke  
družstvo

osadník    
skratka    
Armády    
spásy

3. as     
tajni ky !

posielame  
dolu

Pomôcky: 
settler,     

ski, mho,   
Ajas

Príde Jano za predsedom družstva a hovorí mu:
- Predseda, ja som vašu dcéru Zuzu, nóó,... 
hm,... to...
- Nuž, ke  sa to už stalo, teraz si ju musíš zobra  
za manželku!...
- Jáj, to nie!...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 6

zápasí,    
bije sa    
(expr.)

1. as     
tajni ky

E V      
Šale

colný      
poplatok

vírusové   
ochorenie

druh      
koreniny

vzali,  
zobrali   

(zastar.)

strážny    
ov iarsky  

pes

majetok    
štátu      

(hovor.)
existujem

udrel    
ažkým   

predme-   
tom

mastila   
lojom

skratka  
výkonného 

výboru

odlomil    
(expr.)     

básnická  
ozdoba

staro-     
grécky     

boh vetrov

kruto, ne-  
milosrdne  

relácia,  
proporcia

šikmý     
vý ah     

(slang.)

3. as     
tajni ky   

kolovrátok

turistický 
autobus

rímske     
íslo 51    

Salcho-    
wov skok

Pomôcky: 
skip,      

Lys, Eol,   
Sion

lezením    
sa dosta-   

nem

trocha     
namo      
2. as     
tajni ky

výstuž 
palubných  

otvorov    
vavrín

ate ,     
po esky

citoslovce  
radosti     
lie ivá   
bylina

preskú-    
maval

4. as     
tajni ky

Líza      
(dom.)

skratka    
lyzínu

rýchlo     
str il      

sploštene

skratka 
európske-  
ho pohára

prepracuje 
vrch       

v Jeruza-   
leme

odoslal

vrznutie    
vzorec   
oxidu      

hlinatého

idiotizmus
ke        

inšpek ná 
prehliadka

mužské    
meno

Alžbeta    
(dom.)

názov, po-  
menovanie

motykou  
kypri      
zem! !

Pomôcky: 
Enoch,    
litotes,     
sil, laur

Zavolala babka opravára televízorov a s ažuje sa 
mu:
- Synak, v era, práve ke  som si trošku špárala 
sirkou v uchu, mi vypadol zvuk!...
- Viete o babka, pošpárajte si trošku...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 7

2. as     
tajni ky

Ivan      
(dom.)

prúd,   
ronenie    
(bás.)

zna ka    
elektrón-   

voltu

hlavná 
zložka    
kaolínu

rozde-     
ujeme    

do tried 

práve,  
akurát     

tropické    
drevo

dedina,    
po esky

skratka    
inozíntri-   
fosfátu

prístroj    
na varenie  

kávy      
cit.radosti

organická  
látka v po-  
travinách

okrem     
iného      
za ala    

tlie

obyvate    
Etrúrie

nedobre   
druh      

borovice

spojí      
do páru

titul      
vladára    
vzal si

Pomôcky: 
latus,      

asána,     
kauri

upravoval  
bronzovou  

farbou

rímske   
íslo 51    

1. as     
tajni ky

odsekni    
drvili      

na prach

tla ová    
agentúra   
Afganis-   

tanu

mohame-  
dán       

podieva    
(zastar.)

solmiza -  
ná slabika

štuchnete  
(expr.)     

dva razy

obšucho-   
val

3. as   
tajni ky

zotrváva-   
la v spán-  

ku

kratší      
prozaický  

epický     
útvar

skr.súhvez- 
dia Rajka  

zjavne     
(expr.)

zvestovalo

primát     
staršia  
po ná     
miera

nástroj     
pri pluhu

záhuba,    
zánik      

obyvate    
Saska

dôveruj

presakoval 
(kraj.)     
Norton     
Utility

telesný    
cvik       

v jogizme

Terézia    
(dom.)

bok       
(v med.)

kypri      
pôdu      

pluhom! !
Pomôcky: 
BNA, Aps,  

kaolinit,    
otka, said

Jankovi sa pá i nová u ite ka a preto 
robí všetko, aby sa jej zapá il. U ite ka 
to vidí a nechce sa Janka dotknú ,          
tak mu hovorí:
- Janko, vieš ja nemám rada deti!...
- Pani u ite ka,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 8

bystrý     
rozum     
(zried.)

1. as     
tajni ky

skratka  
Britského  

múzea

otrok      
(kniž.)

oslovuje-   
me záme-  
nom oni

prázdno,   
zbyto ne

vyzbroj

asketický   
pútnik     
v Indii

Irena      
(dom.)

zna ka  
ruských  
lietadiel  

(Antonov)

elektrický  
odporník

ženské    
meno

zna ka    
terbia

spolo en-  
ská hra    
vokálna   
skladba

druh  
liehoviny

rohovka  
(anat.)     

iara      
na ihrisku

vzdoruje

osobné    
zámeno    
odštiklo    
(expr.)     

koncom 
mesiaca   
(obch.)

silicid      
uránu     

háremový  
strážca

sladko-    
vodné ryby

3. as     
tajni ky    
gu ovitá  
baktéria

Pomôcky: 
ultimo,     

samana,   
kornea

zaobíde sa
tam       

2. as     
tajni ky

hrabal     
(expr.)     
bujne

Jozef      
(dom.)

stupe      
akosti     
Karin      

(dom.)

zna ka    
berýlia

cit. zvuku  
kuku ky   
udieral    
nohou

4. as     
tajni ky

stupe      
písma     

ve kosti    
5 bodov

preh aj   
vlasy

muž       
Lívia      

(dom.)

prestal     
ora

žr        
na voze    
hydroxid   
draselný

stúpenec   
empirizmu

skratka   
juniora     

vojenská   
akadémia

ur oval,    
vymedzo-  

val

slávnostná 
sie pozri, h a! !

Pomôcky: 
reostat, 

perl, rab,   
moteto

Cez prestávku si nadávajú dvaja žiaci:
- Ty si somár!
- A ty si ešte vä ší!...
U ite , ktorý po uje ich krik, príde           
k ním a hovorí im:
- No, tak o je?... Zrejme ste...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 9

klam,   
mámenie   

(kniž.)

inak,    
inakšie

kazil,      
nivo il

vták       
z rodu     
piniek

televízna   
spolo -    

nos       
Etiópie

novozé-    
landský    

pštrosovi-  
tý vták

utratím

3. as     
tajni ky    

upäto     
(kniž.)

klepla
bez uváže- 
nia, nasle-  

po

zamá a    
sa        

2. as     
tajni ky

citoslovce 
kvapnutia

citoslovce  
štebotania  
posielalo   

(bás.)

4. as     
tajni ky

otcov      
brat

stará      
francúzska 

minca     
(hist.)

šošovka   
(v med.)   
zbavia     
kôry   

pobudlo
emócia    

omámila 
alkoholom

prišívalo   
záplaty

eská     
republika   
tropická   
živica

skratka 
leukocytu

okradnutý,  
ozbíjaný   
zbelaseli

otec      
(hovor.)

pijan,  
alkoholik   

hladní

Pomôcky: 
akov, ele-  
mi, moa,   

trias

krídlo     
vä šej 
budovy

E V Star.  
ubovne   

stuhnutos  
(v med.)

lepením   
zhotov     

malé sito

Romuald   
(dom.)

najstarší   
útvar  

druhohôr

rímsky     
boh lásky  
balkánska  
objem.jed.

štrngajú,   
štrngocú

Štefan     
(dom.)     
latinský 
pozdrav

špiónka
rozum     
zna ka  
argónu

vyzna o-   
valo ko-    

líkmi

1. as     
tajni ky

prever,    
verifikuj! !

Pomôcky: 
louis, ri-    

gor, lens,   
ikavec

Stretnú sa dvaja páni a jeden hovorí:      
- Viete, rád by som kúpil tento dom 
oproti, ale chcem sa vás spýta ,              
i je v tejto lokalite dostato ne tichý 

život...
- Samozrejme, je tu perfektné ticho! 
Minulý týžde  tu zastrelili dvoch 
chlapov, znásilnili dve ženy, ukradli...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 10

ve ký sud 2. as     
tajni ky preš

stupe   
kambria    
(geol.)

náme-     
sa níci druh višní

úderom    
zabila     
(kniž.)

unikátny   
jav

ženské    
meno

Otília     
(dom.)

skratka    
vojenské-  
ho u iliš a

1. as     
tajni ky

ladne, har- 
monicky

rímske     
íslo 999

dal       
ako dar    
plnos      
(bás.)

cudzo-    
krajný     
dravý      
vták

mrkvovitá  
rastlina    

previnenie

aroma-    
tické      

jablko

zna ka   
kadmia    
utratím

vä šia   
ojni ka

tla ová    
agentúra   
Egypta    
chlapi

Pomôcky: 
MEN,kalvi- 
la,tetucha,  
lampons

pijanské  
piesne

osobné    
zámeno    

tajne      
pripravoval

Michal     
(dom.)     

rubelán,   
po esky

Šarlota    
(dom.)

panika     
na burze   

dáva      
do rámu

široká 
ve ko- 

mestská   
ulica

kadia ?

judejský   
krá

ružovkastý 
zemiak    

obvi ujem

zna ka    
mangánu

asto      
vábi       

stará žena  
(hovor.)

porozbí-   
jajme

produkt    
v iel      

zrakové 
orgány

ovialo     
(kniž.)

zna ka   
neónu     

zn. kilo-    
coulombu

3. as    
tajni ky ?
nádoby    

zo slamy

Pomôcky: 
akad,ama- 
rela, Asa,  
avenue

Manželka hovorí manželovi:
- Jožko, už viem, o by som si priala       
k narodeninám.
- A o by to malo by ?
- Ten najnovší mobil!
- A nemôžeš si pria  nie o lacnejšie        
a jednoduchšie?
- No, možno by mi sta ilo, keby si 
prestal chodi  do kr my!...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 11

základná   
organi-    
zácia

vzorec     
fosfidu     
arzénu

hlien,      
po esky

hrabal,   
kutral      
(expr.)

3. as     
tajni ky

žiak       
7. triedy

zašpi      
(hovor.)    
mykalo    
(expr.)

dovnútra vykastro-   
vaný býk

prestane   
slúži       

stala sa    
živšou

dvor ek

vypierajte  
vzorec     
hydridu    

india

1. as     
tajni ky

ázijská    
rastlina    
zhruba,    
zvä ša

Juliana    
(dom.)

obruba    
omotal,   
obkrútil

Pomôcky: 
etol, EI,    

NAN, oka

dokon ím  
stavbu

vlh ina    
2. as     
tajni ky

tam       
zaparím

fúkalo

druh      
trávy      

vlastnou   
rukou

juho-      
americká   
plodina

žart       
pohládzalo 

4. as     
tajni ky

chu       
do jedenia  

(lek.)

zosilnený  
súhlas

kostnato   
stal sa     
šedým

ženský    
ú es

kuriér,     
po esky   
tla ová    

ag. Nigérie

mužské    
meno

oblizuje    
ro né     

obdobie

po troche  
jedol

rímske     
íslo 1510  
vrko ,     

po esky

jednotlivec

ozna enie  
lietadiel    

Írska      
vari, azda

pohonná   
zmes pre   
výbušné   
motory

zemský    
pól        

(zastar.)

Melichar   
(dom.)

omám     
alkoho-    

lom! !
Pomôcky: 

ovsík,     
orexia,     
nard

Sudca hovorí obžalovanému:
- Tak poznávate ten nôž?...
- Áno!...
- No, kone ne ste sa priznali!...
- Dovo te, aké priznanie? Ve  ten...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

staro-     
egyptský   
boh slnka

primát
sfarbovalo  
sa do zla-  

ta
zvislo

v lotérii    
výhra      

na dve     
ísla

3. as     
tajni ky

príkaz,     
nariadenie

istota    
(kniž.) cloni

z ava      
z ceny     
tovaru

blano-     
krídly      
hmyz

zna ka    
pre sabin

Pomôcky: 
tanan, fez,  
avans, dia- 
kon, ambo

duchovný  
v evanje-   

lickej    
cirkvi

morský    
vták       

šklbaním 
odstráni

dovle ú sa 
(hovor.)

krá alo

balkánske  
jedlo      

š achtic    
(kniž.)

akým      
spôso-     
bom

deviatok   
(hist.)     

motorové  
vozidlo

stalo sa    
lenivým,  
zlenivelo

rozkníšem

skratka   
klavíra

menšia vo- 
jenská lo   

udrel     
zobákom

zobaním   
odstráni    
z povrchu  
dookola

ínske     
žen. meno  
tyran z Ak- 

ragantu

neomám   
alkoholom! !

druh     
iapky     

objem.jed.  
v Thajsku

Pomôcky: 
nóna,Fala- 
ris,kebab,  
aplomb

preddavok

belos      
(bás.)     

dodávkový 
automobil

bojové  
vozidlo    
stoka

skratka    
pre a po-   

dobne

mútil      
rigorózum  

(slang.)

spletaním  
zhotovo-   

val

pokrytá    
ranami    
rímske     

íslo 1499

ke

veža     
mešity     
zna ka    
vápnika

narozprá-  
vali cigán-  

stva

1. as     
tajni ky

2. as     
tajni ky

V divadle leží lovek rozvalený               
na troch sedadlách. Príde k nemu 
uvádza ka a pýta sa:
- Preboha, to o má znamena ?... Kde 
ste to videli?... To odkia  ste prišli?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 12
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 13

neobutá omnoho
oddelenie 
karbónu   
(geol.)

3. as     
tajni ky

opuchli    
(expr.)

ulo,   
bystro

ofúkal

senza ný  
(slang.)    
poorala

súzvuky  
viacerých  

tónov

bublal     
(expr.)

1. as     
tajni ky

záplava,  
hromada   
Terézia    
(dom.)

od uda-    
ného d a  

(z lat.)

aromatická  
zlú enina  

Anton     
(dom.)

sto ený    
pramienok  

vlasov,    
br ka

rúb, sekaj  
cenný     
papier     

(pe až.)

zápachová 
zložka

znížený    
tón E      

vyžaroval  
teplo

skratka    
rádiolo-    
kátora

spevák s   
alt.hlasom  

neza ni    
lovi

mužské    
meno

pomedzný  
rozhodca   
upravený 
moridlom

menšia    
kefa

praplazma

prírodná   
živica     

zlí        
duchovia

Pomôcky: 
skip,      

ylem, dan,  
anol

výklopný   
kor ek

olivovitá   
krmovina   

staršia     
jedn. tlaku

oberá  
rafá om   

vábi       

ostarieval  
(zried.)

vzorec     
fluoridu    
lítneho     
365 dní

spevavý   
s ahovavý  

vták

letecké   
krídlo      

predložka  
so 6. pád.

ironici     
(zastar.)

2. as     
tajni ky

akým      
spôso-     
bom? ?

Pomôcky: 
titer,      

dinant,     
šelak

Ke  prišiel Nikita Sergejevi  Chruš ov                    
do Londýna na oficiálnu návštevu, lord Norton 
práve obedoval. Zrazu sa ozvala delová salva. 
Mykol sa a hovorí:
- James, o je to vonku za rámus?...
- Pane, prišiel k nám na návštevu sovietsky politik 
Nikita Sergejevi  Chruš ov.
- Aha, akujem!
Jedol alej a vtom alšia salva.
- James, o je to vonku zase za rámus?...
- Pane, ve  som vám vravel, že k nám prišiel         
na návštevu sovietsky politik Nikita Sergejevi   
Chruš ov.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 14

Pomôcky: 
intima,     

karabela,   
Ari, ave

reprodu- 
kujeme    
spevom

1. as     
tajni ky

kyprite   
pôdu      

pluhom

parazi-    
tická   

rastlina

krivá     
tenká    
šab a

stúpenec   
stoicizmu

mesto     
v sever-    
nom Ta-   
liansku

žlta ka    
(lek.)

ženské    
meno

rímske     
íslo 61

skratka  
európske-  
ho pohára

pritíska 2. as     
tajni ky

druh lite-   
rárneho    
útvaru

predložka  
so 6. pá-   

dom

lepením 
pokryte    
štádiá    
vývinu

latinský 
pozdrav

dia kový   
rýchlik     
Anna      

(dom.)

strašili,    
mátožili

krá a      
popolavo

Emanuela  
(dom.)

zataj      
stával sa 
meravým

Pomôcky: 
mukor,    
Ant, IS,    

ikter

objím
zn. pre    
pascal     

mumlem

rímske     
íslo 1049  

vozí,      
priváža 

oficiálna   
slávnostná 

hostina

vnútorný   
obal       

(anat.)

opláchni

neláka     
rod       

pravých    
plesní     

citoslovce 
odporu

obyvate    
Maroka    
Lazár     
(dom.)

ospravedl-  
nenie,     

po esky

mravec,po  
anglicky   

skr.súhvez- 
dia Baran

asto     
pla e

jodid     
draselný   

MPZ 
Islandu

3. as     
tajni ky

stúpenec   
imora-     
lizmu

Cestuje chlap v preplnenom autobuse a pred ním 
stojí žena. Vtom ju chlap osloví a hovorí jej:
- Prepá te pani, to nie je to, o si myslíte. Ja mám 
hrozne malú výplatu a dostávam ju v minciach       
zabalených do val eka. A ten som si dal                 
pred cestou do vrecka...
Na alšej stanici sa tá žena oto í k chlapovi           
a hovorí mu:
- Vážený pane, to, že máte malú výplatu, to vám 
verím! To, že ju dostávate v minciach, to vám 
taktiež verím, ale to, že vám medzi Nivami             
a Šafárikovým námestím pridali...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)



16

Krížovky s úsmevom

1. as     
tajni ky

vyvíjaš    
zvýšenú   

innos

sníva      
(kniž.)

zna ka  
neónu

Italikovia   
(zastar.)

kamenný 
meteorit   
(geol.)

vyjas ujú  
(zried.)    
ruský  
maliar

staro-    
grécky     

boh južné-  
ho vetra

atestácia

zja íte     
(expr.)     
zna ka  

kryptónu

navarí     
(hovor.)

autonómna  
republika   
zne is u-   

jem

rabi

krá alo    
staroškan-  
dinávsky   
praobor

zna ka   
telúru

nepreglgol  
tekutinu    

monolitná  
tuhá guma

Organizá-  
cia Spoje-  
ných ná-  

rodov

udia    
ovládajúci  

mimiku    
nylón

bolestný   
vzdych

nadhlavník 
(astron.)   
darovaná  

vec
Pomôcky: 

Ymer,     
Notos,     
zenit

nadúvalo
vyženie    
2. as    
tajni ky

3. as     
tajni ky

nepod-    
ahol

zví az     
nad nie-   
ím, pre-  
konaj

oxid man-  
gánatý     
statív,  

podstavec

španielske 
ženské    
meno

obrnená   
divízia     
Alžbeta    
(dom.)

efekt     
(zastar.)

Štefan     
(dom.)     
týkajúci    
sa orlov

mužské    
meno

posypal  
so ou     
mys

zna ka  
astátu

štát       
zna ka   

pre pascal

chytal úto isko,   
útulok

ohúri,  
omámi     
(hovor.)

tu máš! !
Pomôcky: 

novolit,    
Juon, kap,  

aerolit

Na premiére novej divadelnej hry            
sa ozve hlas z balkóna:
- Zhasnite svetlá na javisku! Chcem        
si pospa !...
- V žiadnom prípade, - oponuje hlas       
z prvého radu.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 15
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Krížovky s úsmevom

vláda,     
nadvláda

1. as     
tajni ky

zna ka   
tangensu

rohový     
kop       

(hovor.)
sprav súvisiace   

s Hanákmi

dravá     
ryba

angorská   
vlna

týkajúca   
sa ôs

Slovenské  
národné 

povstanie

3. as    
tajni ky

elektro-    
nická      
pošta

zna ka   
niklu

prepy-     
chovo     
druh  

zeleniny

seknutie

skladám   
básne     

obyvate    
Lotyšska

spriadal

sliepka    
(expr.)     
trávi       
život

epoleta, 
náplecník

rímske     
íslo 501   

utvárajú

zameta-   
ním odstrá- 

ni z po-    
vrchu

sie ovaná  
tkanina    
zarev

Pomôcky: 
drops,     
sierra

silne      
zvetraná   

pôda

rozrýva    
2. as     
tajni ky

E V      
Zvolena    

odohráva-  
li sa    

4. as     
tajni ky

mužské    
meno

pla eš     
(bás.)

tvrdé 
bonbóny   

ston  
(zried.)

skratka 
antibiotík

pohorie    
(geogr.)    

zacielenia

E V      
Topo ian

budujem   
druh     

ú esu    
(slang.)

stratil 
nakrátko   

re

Akadémia  
výt.umení  
športové   
ná inie

trúsil      
semeno

od        
(z lat.)     

ale, avšak

omam, ha- 
lucinácia posúval

ve ké      
plochy     

polí

akým      
spôso-     
bom? ?

Pomôcky: 
eman,     
latosol,    
cipka

S ažuje sa suseda susede:
- Už ma nebaví diskutova                       
s manželom!...
- Pre o?...
- Prosím a,... ože sa dá diskutova ...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 16
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Krížovky s úsmevom

severský   
parohatý 
kopytník

perzský  
básnik

dymia,     
mudia

oslovenie  
muža      

v Turecku

1. as     
tajni ky

semitský   
boh

sociame,   
drgáme

otrhal, 
ošarpal    
hlásate    
irenizmu

2. as     
tajni ky

majster    
vo svojom  

obore     
(expr.)

tamže    
(kniž.)     

kumulén   
(chem.)

zašomre   
(bás.)

spor,      
hádka     
(kniž.)

koniec     
(z lat.)     
pípol,     
mukol

chlípny    
lovek,    
vilník      
(kniž.)

Adam     
(dom.)     
súdny 

praktikant

mužské    
meno

Izidor    
(dom.)     

me anie

národné   
spolo en-  

stvo

zna ka 
nanometra 

za al

na tomto   
mieste

zelinkár,  
bylinkár    
lezením    

sa dosta   

elektricky 
nabitý     
atóm

vábime    
oblúkovi-   
té kosti

mužské    
meno

cvik       
na hrazde  
dve žrde   
na voze

druh      
machu otl !

Pomôcky: 
ión, eolit,   

Eol, snice,  
álen, jurát

otupenie  
zmyslov,   

klam

hora      
väz, tylo

tropická 
rastlina    
jemne,     
štíhlo

šibnutím 
zasiahnu

tenisový   
úder      

grécky    
boh vetrov

cielite

jodid      
draselný   
zna ka  

niklu

3. as     
tajni ky !

matka

najstaršie  
obdobie   

kamennej  
doby

Pomôcky: 
Árif,efen-   
di,ibidem,  
taro,rokyt

Janko z obýva ky kri í na mami ku, 
ktorá v kuchyni pe ie kolá e:
- Mami, horí nám strom ek!...
- Janko, nehovorí sa, horí nám 
strom ek, ale svieti nám strom ek!...
Janko je chví u ticho, ale potom znova 
kri í na mami ku:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 17
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Krížovky s úsmevom

o iernilo, 
oklebetilo

dogazdo-  
val        

(hovor.)

prešte-    
poval

rytmický   
prízvuk    

na slabike  
vo verši

vzorec  
nitridu 

molybdénu

za iato -   
ník v istej  

innosti

pitím   
uberme

stával sa  
horkým

ur ené    
na obe

hrá       
(bás.)

drobná    
krí kovitá  
rastlina

365 dní ženské    
meno

1. as     
tajni ky

2. as     
tajni ky   
arbavý    
lovek

o isti

slovenská  
rieka      
vä ší      

dvor ek
rozhlasová 

spolo -    
nos  Ni-    
karaguy

Adriána    
(dom.)     
prísny     
lovek

rímske    
íslo 4

ak ný     
film       

hodnota   
(pe až.)

4. as     
tajni ky

asto   
spôsobuje  

rados

umývadlo  
v sakristii

osem, po   
nemecky   
štadión    

zmrza í    
(expr.)

zna ka    
céria      

veja ka    
(hovor.)

Pomôcky: 
ROL, raj-   
tár, iktus,   

valor

ažký      
kov

nálev,     
po esky   
3. as     
tajni ky

nadávaj    
ažko rob  
(expr.)

rozprávko- 
vá bytos

odierali    
bitkár,     

po esky

skratka    
súhvezdia  

Lýra

akceptuje  
tla ením   
nap a

symetrála

zastav,  
zadrž      

skr. pra-   
vej ruky

vstr í Katarína   
(dom.)     

úderom    
do hlavy   
zbav ve- 
domia

kypri    
pôdu   

pluhom! !
Pomôcky: 

erika,      
lavabo,    
kazár

Idú tri mníšky autom a minie sa im 
benzín. V dia ke zbadajú benzínovú 
pumpu, ale nemajú bandasku. Ke  
preh adajú celé auto, nájdu no ník. 
Vyberú sa na pumpu, natankujú              
do no níka a idú naspä . Ako tak lejú 
benzín do auta, ide okolo farár a ke  to 
vidí, krúti hlavou a hovorí:
- No, teda sestry,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 18

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom
skratka    

obrneného 
transpor-   

téra

pán       
(zo špan.)

maz avá   
kvapalina kýval

odborný   
posudzo-   

vate

stane sa   
erstvým

ohrani o-  
va

k ú om   
otvoril     

odvážlivec

ohorok,    
opalok     
(zried.)

robí  
stolárske   

práce     
zlostilo

jednotka   
elektrické-  
ho odporu  

zn. 

1. as     
tajni ky   
susedko

2. as     
tajni ky

rozjatruj    
mužské    
meno

Helena    
(dom.)

písomná   
správa     
vábim

zvesil,  
opustil

ktože      
meravejú

racemická  
zmes

výkonný   
výbor      
drvilo      

na prach

skratka    
pre otrav-  
né látky

prik mia    
ozdobná  
kovová    
nádoba

gu ovitá 
baktéria

pletením   
vyrob      

acetylova-  
ná bavlna

Pomôcky: 
emitor,    

racemát,   
salop

Želmíra    
(dom.)

ke        
mužské    
meno

mädlí      
(kniž.)     

bystrina,   
riava

udská    
bytos

pripravuj   
varom!

oddiel     
silúru

lovom 
získaj     
grgá

elektróda   
tranzistora

blanokríd-  
ly hmyz    
skratka  

pre arcus

pochlebujú

kypri    
pluhom    

ozna enie 
liet. Írska

3. as     
tajni ky

4. as     
tajni ky !

zna ka 
ruských   
lietadiel 

(Antonov)

tropický    
strom

Pomôcky: 
Selma,    
kotopa,    
akácia

Stretne Jano Joža a pýta sa 
ho:
- Komu nesieš tú kyticu?
- Susede.
- No, tá sa isto poteší...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 19
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Krížovky s úsmevom

strýko
sedacia    
poloha     

tela

Adriána    
(dom.)

súvisiaca   
s dnou

manželka  
krá a      

Tyndarea

citoslovce  
hnevu

okolo      
(bás.)

usídlenec

2. as     
tajni ky

kolínska 
voda   

(zastar.)

zložil      
dolu

druh      
cicavca

odpadlík,   
odrodilec   
(zastar.)

francúz-   
ska rieka   
nekovový  

prvok
Pomôcky: 
oktavon,   

odekolon,  
fiera, Kea

zmizne,   
stratí sa

mužské    
meno     

1. as     
tajni ky

3. as    
tajni ky    
nulový     
vodi

tkaním    
urobí      

nejaké     
tkanivo

trójsky  
hrdina     

svetový    
rekord

novozé-   
landský    
papagáj

ozvala sa  
(expr.)     

trh v Chor- 
vátsku

mesto     
v echách

Florián    
(dom.)     
rímsky     

boh

pracovník  
v ovocinár- 

stve

4. as     
tajni ky

citoslovce  
volania    

na sliepky

ž ab,   
válovec    

pitím      
nepohltila

cudzie     
ženské    
meno

kovové    
látky      

Alojzia     
(dom.)

Pomôcky: 
Léda, Pla-  
cid, Loss,  

Eneas

mužské    
meno     

ochrnutie   
asti tela

bájny vták  
lovom     
získaj

miešanec  
(antrop.)

civilná     
ochrana   

úplne      
(zastar.)

skratka    
súhvezdia  

Pastier

mužské    
meno     
šero      

(bás.)

E V      
Rož avy

blázniví,   
pomätení  

E V      
Martina

nános     
(zastar.)

lámaním   
poško

záhradná 
rastlina dôveruj! !

Hovorí šéf zamestnancovi:
- Je mi ve mi úto, že ste dali 
výpove .
- Naozaj?
- Áno, ve mi som sa...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 20
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Krížovky s úsmevom

kanóny
rieka,      

po špa- 
nielsky

MPZ     
Islandu

farebná 
tekutina    

na písanie

2. as     
tajni ky

škriab     
nafúkal

lakomec   
(pejor)

1. as     
tajni ky

pestrý 
papagáj

váhavá    
starý    

taliansky   
peniaz

vypásalo

E V Rim.  
Soboty    
druh    
adi a

týkajúca   
sa kôry

matka     
žul

ubrali      
(zastar.)

bu me    
živí       

optický    
dia komer  

skratka 
horskej    
divízie

ozna uješ  
dátumom  

zahla   
dovnútra

vzorec   
fosfidu     
rénia

stupe    
neogénu   

koná   
(arch.)

trocha  
namo

asti  
rukávov    

vo ve er-   
nom ase

stávali sa  
šedivými separuj citoslovce 

pohrozenia

Pomôcky: 
levant,     

mako, Tin,  
skuhroš

otvorený   
ú et       

v banke

pohnem   
vymedze-  
ný správ-   
ny celok

etruský    
boh neba  
stával sa   
kyslým

malý      
kolík

predložka  
s 2. pád.   
egyptská   
bavlna  

obidva
etymón,    
po esky   

ktože

zna ka   
pre nano-  

volt

vykresá-   
valo       

zna ka    
hektolitra   

3. as     
tajni ky !
lámaním   
odde ,     
ulom

slovenský  
herec     
(Juraj)

Pomôcky: 
mijakit,    

telemeter,  
rio, sold

Dcéra s matkou ítajú noviny a dcéra 
poznamená:
- Mami, pod a toho, o tu ítam, tak domácnos  
budúceho desa ro ia bude pravdepodobne 
vegetariánska.
- A pod a toho, o tu ítam ja, si myslím, že sa...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 21
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Krížovky s úsmevom

ozdobné   
elenky

3. as     
tajni ky

skratka   
štátu    

Virgínia

citoslovce  
prasknutia muž

vonkajšia  
as , von- 
kajšok

kozácky   
kapitán

crkne,    
chlipne

tkanivo    
z bavlne-   
nej pria-   

dze

otl 2. as     
tajni ky

da     
nie omu 
správny    

tvar

skratka 
receptu

jemne     
(hud.)     

dopravia   
cez nie o

znášaj 
utrpenie

prebúraj,   
preraz     
u  sa      
(expr.)

anglická   
d žková 
miera

Klement   
(dom.)     

skr. súhv.  
Oktant

Pomôcky: 
pastoso,   
vola, tela,  

device

talianske   
mesto     

Drahomír  
(dom.)

skr. stred-  
ných v n   

asto      
sála

prístroj,    
po an-     
glicky

Svätý     
(z tal.)     
mólo,      

po esky

vodná 
rastlina    
(zastar.)

straší, 
mátoží     
soli i

americký 
herec     
(Alan)

prisá a     
mužské    
meno

pohnú

dla        
(v med.)   
škripot     
(bás.)

kuracie mesiac  
Urána

skratka   
pre okrem  

iného

doska na   
debnenie  
priú ajme

cvakli

skr. súhv.  
Povozník   
stravu-    
ješ sa

Pomôcky: 
Ariel,      

rdest, RI,   
asaul, Aur

E V    
Žiliny

rob rty    
zna ka 
hliníka

MPZ      
Indonézie  

zna ka  
niklu

zacielenie

1. as     
tajni ky

Vlk ide okolo jamy a spadne dolu. Neskôr ide 
okolo zajac a ke  vidí bezmocného vlka, za ne 
sa mu posmieva  a hádza  do neho kamene.         
Ke  však hodí posledný kame , šmykne sa           
a spadne k vlkovi. Hne  ako dopadne hovorí:
- Po uj, vlk, ty mi neuveríš,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 22

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom

teraz, mo-  
mentálne

mužské    
meno

smerom   
z vnútra

skratka    
hokejové-  
ho klubu

1. as     
tajni ky

dobehne   
(expr.)

v nevhod-  
nom ase  
vozením  

nahroma
Pomôcky: 
ATA, nar,  
kohorta,   
adinola

posunutie 3. as     
tajni ky

v mokrom  
stave      

rímske    
íslo 54

palatín,    
po esky

televíz.sp.  
Grenady   
prudko    

šliapnete

stal sa     
sivým

darovaná  
vec       

poorme

vytvor

Zuzana    
(dom.)     
zn. pre    

kilohertz

rozum
zahrabme  
riskovali   
(hovor.)

aví    
kríženec

hrnutím    
dal dolu    
mólo,      

po esky   
Pomôcky: 

kenel,     
komodor,  
holomok

desatina   
légie      
(hist.)

rímske     
íslo 999   
chudák,   
neborák

zmieša-    
niny       

vojenský   
velite

kúštik

ozna enie  
lietadiel    
Etiópie    

porozbíja

pribúdanie upravená 
mykaním

rozlož     
okolo

európsky   
pohár     

majstrov   
druh uhlia

katov    
pomocník  
(zastar.)

rozrývaj    
Adolf      

(dom.)

prejav     
známky    
života

obed      
(zdrob.)    
tla . ag.    

Albánska
skratka    
štátu      

Rhode     
Island

druh   
horniny    

skr. krát-   
kych v n

2. as  
tajni ky

ma ovaná 
technikou 
akvarelu

Príde roz arovaná žena od lekára          
a vraví manželovi:
- Starý, mám pre teba zlú správu!           
To, o om sme si celý život mysleli,        
že je...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 23
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Krížovky s úsmevom

po ahuj,   
mykaj

2. as     
tajni ky

skratka    
rádiote- 
lefónu

kovová  
látka

skratka    
pre a po-   

dobne
lalotanie

štrkotal,    
hrkal

acetylo-    
vaná      

bavlna
mo ovina Hermína   

(dom.)
3. as     
tajni ky

zoralo    
isté    

množstvo

skratka    
pre long   

play

volúmen,   
po esky   

poberaj sa

strukovina

Dorota     
(dom.)     

podzemná  
železnica

Pomôcky: 
Oph, jerv,  
EAK, koto- 
pa, agama

prijímam   
potravu    

nitroceluló- 
zový tmel

takýto     
nalievalo

úderom  
zasiahol

star. po -   
ná miera   

cnos      
(zastar.)

miešanec  
belocha    

s Indiánom

obetný     
oltár      
smer      

vývinu
spevavý   

vták       
žijúci      

v Afrike

zna ka 
hliníka     

slovesný   
tvar

E V      
Košíc

španielske 
víno       

stal sa     
bielym

Izidor      
(dom.)

otiepka    
ustanovia

druh  
jaštera

stará  
d žková   
miera

posvätný   
zákaz

ma arské  
mužské    
meno     

gratulácia
Pomôcky: 
amarant,   

umakit,op-  
tatív, ara

lasicovité  
zviera     

skr. súhv.  
Hadonos

Dagmar    
(dom.)     

MPZ Kene

údermi  
poškodí

1. as     
tajni ky    

ože      

urobíme   
iným,      

zmeníme   
(hovor.)

zahá a , 
le oši      
(expr.)

Manželia sa vracajú z kina a žena 
hovorí mužovi:
- Milá ik, tak to bol perfektný film!           
Skoro som zomrela od smiechu!...
- Skuto ne milá ik?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 24
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Krížovky s úsmevom

ukazovate  
smeru

usadenina  
roztoku

ústie      
rieky

medzi     
(z lat.)

logické    
zovšeobec- 
nenie skú-  

seností

3. as     
tajni ky

citoslovce  
veselosti

prekvita    
(kniž.)

strácajú    
lesk       

trochu na-  
hnevajme 

skratka  
obvodného

skupina    
cyklistov   
2. as     
tajni ky

kovaním   
zhotovilo,  
skovalo

vô a      
(kniž.)

rohovka    
(v med.)   

had z Kni-  
hy džunglí

zaja í     
trus

riskovanie  
(hovor.)    

maškrtná   
(kniž.)

pchám   
dovnútra

Akadémia  
výt. umení  

mlá a     
opice

Pomôcky: 
inter,      

RI, Kaa,   
odor

vrážalo    
(expr.)     

jednotka   
zn. G

otravné    
látky      

mužské    
meno

grécke 
písmeno

spá       
(zried.)    

posmrká-  
vajú

avšak, no

zložia     
dolu       

zasvietiš,   
rozsvietiš

aerobiont

citoslovce 
bujnosti

zamo í sa  
trocha   

nakloní,    
nachýli

druh   
sušeného 

mlieka

pred      
(z lat.)     
zna ka  
hliníka

ažko, 
namáhavo

dar ek     
skratka  

antibiotík

E V      
Pezinka

pohá ala   
kypri      
pôdu      

pluhom

grécke  
písmeno   

MPZ      
Indonézie

1. as   
tajni ky

hraj       
na trúbe

vykresá-   
vajú

trestaj     
bitkou! !

Pomôcky: 
gauss, an-  
te, keras,   
Amand

Stretnú sa dvaja kamaráti       
a jeden hovorí:
- Vieš o tom, že viagra            
má aj ved ajšie ú inky?...
- No, tak to som ešte 
nepo ul!...
- Ale áno! Predstav si, že ja 
som...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 25
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 
kont,MEN,  
meru, ovo- 
da, orlon

rajón 3. as     
tajni ky odlamuj

tón E      
znížený    

o dva pol-  
tóny

chlieb     
(v med.) opuchlo asto      

lieta

stratil      
zrak

prudko    
mykali

súbor     
reme ov,  
remene

africký     
jazyk

2. as     
tajni ky

skleslo,    
chabo

zna ka    
pre stat-   

tesla

osivo      
(zastar.)   
cherubín

Olympia   
(dom.)

lovek sla- 
bej vôle    
taroková   

karta

druh      
ženského  

ú esu

úvoda,     
škôlka     

iara      
(zastar.)

Pomôcky: 
Jericho,    
marcato,   
Keb, ibo

vzal si     
na staros   

pooral

skratka    
Ve kej     

Británie    
poludník   

s dôverou  
odovzdajú  
do opatery

tla ová    
ag. Egypta 

výrazne    
(hud.)

druh che-  
mického   
vlákna

štyridsa    
(zastar.)   

meno    
Gibsona

zna ka    
ruténia

druh,    
priate      

nosnos    
v tonách

in, úkon
biblické    
mesto     

zošívalo

Leo       
(dom.)

druh 
displeja    

egyptský   
boh zeme

rímske     
íslo 551 nasáva

skratka    
severo-    
západu

nikto      
tam

vírusové   
ochorenie  
Slovenská 
republika

1. as     
tajni ky

poprosi ,   
zaprosi   
(expr.)

Rozprávajú sa dvaja 
kamaráti:
- Po uj a je tá tvoja žena 
pracovitá?...
- Že i!... V era som sa vrátil 
o tretej nadránom a ona 
ešte...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 26
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 27

ukazova-   
cie záme-  

no

skratka    
Akadémie  
výtvarných 

umení

vstúp mužské    
meno

Valéria    
(dom.)

pokry      
rosou

taviaca   
prísada    
pružné   
vlákno

usadenina 
roztoku

1. as     
tajni ky

prístroj    
na varenie  

kávy      
sedliak

formálne   
cvi enie   
v karate

ubralo     
(zastar.)   

prvok      
zn. Ta

osved e-   
nie

3. as    
tajni ky   

riad      
(zdrob.)

udia, kto-  
rí sa lyžu-  

jú

MPZ      
Indonézie  

dohotovme

Pomôcky: 
mors, la-   
pák, alni,   

težak

dostihová  
dráha

liaty      
materiál    

sú lakomí  
na da o

darova     
väzenie    
(slang.)

robilo     
tlkot 

4. as     
tajni ky

oblieklo    
sa

skratka 
umeleckej  
agentúry

darmo,    
zbyto ne   
priniesol   
prospech

skratka  
rukopisu

organická  
látka      

opotrebú-  
val sa

americký 
herec     

(Harrison)

kábliky    
slnce, po   
anglicky

smr       
(v med.)   

snemov a

zn. pre 
kilomól    
školák

2. as     
tajni ky

Elektrárne  
Vojany    

skr. štátu   
Alabama

urobia     
plným

znížený    
tón A      

štvor ek   
(typ.)

tón E      
znížený    

o dva pol-  
tóny

alelo-      
morfa     
(gen.)

vlastnila kamže? ?
Pomôcky: 
RI, kata,   
sun, turf,   

lipoid

Manželka sa pýta svojho manžela:
- Budeš chcie  ve eru, alebo sa 
milova ?
- Ty si zase nevarila? - vykríkne 
manžel.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom
staršia     

jednotka   
rádiového 
žiarenia

Jakub     
(dom.)

ofrfla ,     
ošomra

pendant,   
náproti-    

vok       
(odb.)

zbadám,   
spozoru-   

jem

zna ka    
pre lam-   

bert

sko il     
(hovor.)

tuhos      
(kniž.)

zrakový 
orgán

aká       
(hovor.)

prejavil  
známky    
života

ledaže

druh   
afrického   

dreva

vôkol      
(bás.)     

okresalo

2. as     
tajni ky

Pomôcky: 
etol, stat,   

Anat, Kaa,  
idant

apli,      
udreli      
(expr.)

nástroj na  
dlabanie   
1. as     
tajni ky    

rímske     
íslo 499   
škvrnito    
(hovor.)   

meníme,   
vymie a-   

me       
(hovor.)

skr. štátu   
Florida    

kopaním   
skyprí

kananej-   
ská bohy-  

a úrody

minerálna  
látka      

predložka  
s 2. pád.

3. as     
tajni ky

úžina, 
ties ava

glganím    
prijíma     
tekutinu

zaniknú    
(expr.)     

motaním  
spletalo

skratka  
pre iteretur

metaloid   
(zastar.)   
nadišiel,   
za al sa

Leokádia   
(dom.)

obluda,  
ozruta     
tamten

jednotka 
dedi nosti

pohonná   
zmes      

zborová 
tane nica

ty ová     
oce       

mastná    
látka

omám     
alkoholom  
had z Kni-  
hy džunglí

chorý      
na tetanus  

zna ka    
pre inch    

E V  
Stropkova

od al,  
odsekol

Rastislava  
(dom.)

strata     
na hmot-   
nosti to-    

varu

chy ! !
Pomôcky: 

abura,     
korelát,    

isteg

Pýta sa malá dcérka otca:
- Tatinko, pre o si sa oženil                     
s maminkou?...
Muž sa obráti k žene a hovorí:
- Vidíš,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 28
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Krížovky s úsmevom

1. as     
tajni ky

kypril     
pôdu      

pluhom

no ný     
vták ke zna ka    

rádia

toliar,      
po esky

druh      
palmy     
trápna   

situácia

vymazávali vizigótsky  
krá

2. as     
tajni ky

spriadal    
druh      

ú esu     
(slang.)

4. as  
tajni ky stíši

ma ,      
matka

šošovka   
(v med.)   

pradením  
pred žil

Staroger-  
mán

zna ka    
pre katal   

eský  
maliar

zanikol,    
zmizol

MPZ      
Po ska    
jasnos

zna ka    
argónu

získam    
dojením    

spolo en-  
ský tanec

skratka 
libreta

na aká, 
vystraší    

obor,      
po esky

vykríklo    
ich        

nesplnená  
úloha     
zachy      

do mapy

vysokým   
teplom   

rozpúš aj,  
roztápaj

Pomôcky: 
eman, Lo-  
lek, Alán,   
Alarich

crkal,      
chlípal

ujdeš     
(expr.)     

3. as     
tajni ky

výlu ok    
sam ích   
pohlav-    

ných žliaz

dub, po    
anglicky   

sarmatský 
jazdec

etiópsky 
hodnostár

Adela     
(dom.)     
ženské    
meno

skr. juho-   
východu   
grécke    

písmeno

E V      
Komárna

výložka    
Univerzita  

Komenské- 
ho

zásobník   
elektrickej  

energie

š achtický  
sluha      

v livreji
tu máš! !

Pomôcky: 
lens, oak,  
lelek, rás,  
Alaman

Príde zástupca pois ovne k cigánom a pýta sa:
- Tak o všetko vám pobrala tá povode ?...
- Napíšte si: LCD televízor so 106 cm 
uhloprie kou, úspornú prá ku, suši ku,                  
umýva ku riadu, po íta , chladni ku, mrazni ku, 
notebook,...
- Ale pani, ve  vy nemáte ani elektriku!...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 29
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Krížovky s úsmevom

to ovka 3. as     
tajni ky pracuj oby ajové  

právo
šafárilo    
(expr.)

nákazlivá  
kožná     

choroba

plodiny,    
ktoré sa    
urodili

svadobný  
obrad existovalo O ga      

(dom.)
citoslovce  
gágnutia

2. as     
tajni ky

pochybná  
(kniž.)

zna ka  
terbia

k za ka.   
šmýka ka  
dekoltáž

pokolenie

nejaké,    
vo ajaké   
cvi enie   
v karate

bežala

okultné    
krvácanie  

uznal      
(zried.)

stonalo,  
vzdychalo  

(expr.)

skatka     
súhvezdia  
Ve ký voz  

puzdro
Pomôcky: 
UMa, aul,  
lampons,   
kata, adát

pijanské   
piesne

mužské    
meno     

kto robí 
akrobacie

obkrútil    
strašne    
ohromu-   

júco

citoslovce  
radosti

obíde     
(expr.)     
nátrium

dejstvo

nie mlado  
as  mos-  
limského   

domu

nosením   
trocha    
zoder,     

obšúchaj

skratka    
pre minu-  
lého roka

mimo-     
riadne     

usilovne   
neobutý

nutká,     
podnecuje

tenisový   
úder      

kaukazská 
osada

osopí sa   
(expr.)

ro nícke   
družstvo   

tohto    
mesiaca

na atie    
seknutím

1. as    
tajni ky

mužské    
meno

Muž hovorí sle ne vo verejnom dome:
- Prosím vás, stiahnite si nohavi ky!...
- Sle na si stiahne nohavi ky, muž k nej pristúpi    
a dôkladne si ju prezerá. Potom pozerá                  
do zrkadla a znova si ju prezerá... Ke  to takto 
trvá asi hodinu, znepokojená sle na sa ho pýta:
- o vlastne chcete?...
- Viete, ve mi ma zaujíma, o mám spolo né...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 30
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Krížovky s úsmevom

poník tamtá
citoslovce  

zvuku     
sovy

3. as    
tajni ky

prostrie-   
dok proti   
mo om

nekres an  
(expr.)     
kovové    
platidlo

odbudol 1. as     
tajni ky

Irena      
(dom.)

ponúknutie 
vrchný   
oddiel    
jury

preziabnu- 
tá

zn. pre    
nanofarad  
opuchla,   
spuchla

samce     
oviec

nie,       
po rusky   

lipnú      
(kniž.)

zobrali     
(zastar.)

dlaba,     
tlapa      

nalietaval

E V      
Detvy

as  omšo- 
vého rúcha 

sorta      
hrozna

zlato,      
po špa-    
nielsky

odoženie   
územno-   
správna  
jednotka

starší   
po ský     

futbalista   
(Grzegorz)

lišajník    
(bot.)      

prenasle-  
dovalo

Pomôcky: 
iroko,      

malm, oro, 
Lato

primknú    
sa

zasial,     
posial     

2. as     
tajni ky

4. as     
tajni ky

mlá a     
opice

tesne     
zapnete

otec      
(hovor.)    
africký     

tík

citovo    
hlboko     
prežije

skratka   
receptu    

vyhynutý   
ko ovník

africký     
ve tok

šramotí    
(expr.)     

rad       
(hovor.)

kon atina

kto robí  
debnenie  

skr. kontra- 
basu

za al      
do nie oho

Katarína   
(dom.)

Ambróz    
(dom.)

kypri      
pôdu      

pluhom! !
Pomôcky: 

lichen,     
manipul,   
otonel

Mládenec píše svojej milej:
- Milá ik, milujem a tak, že by som pre teba 
sko il do najvä šieho oh a na svete, preplával by 
som najvä ší oceán na svete a sko il by som aj 
do najhlbšej studne na svete!...
Na záver ešte dopísal:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 31
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 

mélika,    
tonikum,   
ianitor

otrok      
pri bráne   

(hist.)

2. as     
tajni ky

ozna enie 
lietadiel   

Írska

skratka    
pre tele-   

fón

izraelský   
kme

ženské    
meno

jed a      
(bot.)

prichy ,    
pristihni

politické   
úto isko

zna ka    
kilopond-   
sekundy

1. as     
tajni ky

ohlas,   
ozvena    
(kniž.)

skratka    
štátu      

New York

hocikto    
(zried.)    
pozva     

na poradu

skratka    
inozíntri-   
fosfátu

rozpadnu-  
tie        

o akávaj

cie        
pri stre be

kô        
s lysinou   

pocta      
Bohu

ve mi    
chladil

E V Nov.  
Zámkov    

melodická 
stránka

kopaním   
rozry,     

rozhrab

žel. správa 
Ma arska  

otroci      
(bás.)

Pomôcky: 
Aser, EI,   
MÁV, ré-   
ma, abies

strá ,     
úbo       

uzavrú     
na zámok

jadro vety  
(lingv.)     
privo-  

niavate

držal      
v tajnosti,  
zatajoval

3. as   
tajni ky

trením     
obrusuje

dcérin  
manžel

porozbíjalo 
spôsobila  
tiknutie

zna ka   
ruských    
lietadiel    

(Antonov)

posil ujú-  
ci liek     
úplne     
vypi

posluchá i 
medicíny

približne   
rímske     
íslo 59

gargari-    
zoval

zna ka   
telúru     
E V   

Trnavy

kto sústav- 
ne neplatí  
poplatky

spojenie   
štátov

osobitne,   
oddelene

Žena vyhadzuje novú vá andu na smetisko            
a kamarátke vysvet uje:
- V era som bola na nej manželovi neverná,          
tak nechcem, aby mi to pripomínala!...
- Nebu  hlúpa!... Keby som sa ja mala týmto 
riadi ,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 32
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Krížovky s úsmevom

1. as     
tajni ky

ženské    
meno polia Ivan      

(dom.)

behom    
zdolám is-  
tú vzdiale-  

nos

obije     
latami     

plemeno   
oviec

zlu oval   
(odb.)     
lesklá   

tkanina
Pomôcky: 
asaul, ha-  
ras, hepa-  

titída

búraním 
odstrániš

týkajúca   
sa piesta,  
piestová

hnitie      
druh  

obilniny

pražením 
upravte,   
osmažte

ozn. liet.   
Etiópie    
za ína     

nie o robi

hna ka    
(lek.)

cit. húka-   
nia sovy   
podáva    
správu

utekal

citoslovce 
bolesti     
za ažili    
da ami

skratka 
ú astinnej  

spolo -    
nosti

úderom  
zrazíme    
jemný 

medovník

skratka  
rotmajstra

poskyt-    
nem údaje  

kutím     
spájalo

krádežou   
získal,     

odcudzil

upila si,  
glgla si    
(expr.)

druh      
a radca    

Mohame-  
da

kozácky   
kapitán    
2. as     
tajni ky

ve ký   
šarkan

Pomôcky: 
Anas, dia-  
rea, Eros,  

merino

súra,      
chvat

previeva, 
preosieva  

sklad,   
skladisko

skratka    
arginínu   
otiepka

stalo sa    
divým

zna ka  
hliníka     

obyvatelia 
Írska

žlta ka    
(lek.)

spáli      
na povrchu

staro-     
grécky     

boh lásky

citoslovce  
pohrozenia ! požívali    

tekutinu

Pýta sa kamarát kamaráta                      
na dovolenku:
- Tak o, ako si sa mal pri mori?...
- Ale, ani sa nepýtaj!
- A o, nie o nevyšlo?
- Nie, ale mal som so sebou úplne 
zbyto né veci...
- A o napríklad?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 33
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 
digit, Ala-  
man, vela-  
na, epulis

huspenina
staršie 
mužské    
meno

vzorec   
silicidu   
uránu

sekám,   
rúbem Tajni ka otrha

neveselo

tla íš,   
tískaš

nalieva    
(zried.)

priestor    
mimo      
ihriska

skratka    
pre nášho  
letopo tu

íslicový   
znak      

v dajakej   
sústave

záduch

solmiza -  
ná slabika

ženské    
meno     
zrazu,     
náhle

Erik       
(dom.)

nádor     
na asne  

robí     
dohady

uchopenie  
náradia  
zhora     
(odb.)

zna ka    
Grand     

Tourismo  
štiepate

vyrás , 
vyspie

kórejské   
muž.meno  

Alojzia   
(dom.)

Pomôcky: 
Kim, kera-  
lit, etamín,  
eminent

neudus, 
nezahas   
(hovor.)

Adam     
(dom.)     

vynikajúci  
žiak

pláta      
biolitický   
rohovec

oto ením   
k ú a      

v zámke 
neuzavrel

zavesí     
na nie o

Staroger-  
mán

austrálsky  
pštros

syntetické  
vlákno     
zabijak

skratka   
pre základ- 
né imanie

vstr il,     
vopchal    

starám sa

ženské   
meno

ženské  
meno     
Elena     
(dom.)

ve ké   
porážky

štvor ek   
(typ.)      

zna ka  
amerícia

prenáhlila  
sa, nepre-  
myslela si

skratka 
strepto-    
mycínu

tenká polo- 
priesvitná  
tkanina

Na špiritistickej seanse volá žena 
muža, ktorý je na druhom svete:
- Po uješ ma, milá ik?
- Áno, po ujem.
- Máš sa tam dobre?
- Áno, ve mi dobre.
- Je ti tam lepšie ako u m a?
- Áno, ove a lepšie.
- A ako je tam hore, v nebi?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 34
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Krížovky s úsmevom

Valéria    
(dom.)

Erik       
(dom.)

zna ka   
decimetra

2. as     
tajni ky

nezaoba-  
lene

spolo ne   
sú as      

mexického 
odevu     

Pomôcky: 
Abiron,    

galeona,   
oleum

zjavne,   
nápadne   
(expr.)

1. as     
tajni ky

osem,     
po ne-    
mecky

stupe     
neogénu   
(geol.)     

vlastníme

opustene

skratka 
televízie   
otrhávali   
ovocie

odborníci   
na prípra-  
vu jedál

farba      
na vají ka  
omámili    

alkoholom

záduch
rozprávko- 
vá bytos    

obložil

zna ka 
telúru

eposy     
ženská   
bytos      
(expr.)

skratka 
odseku

Mojžišov   
odporca   
cudzie     

muž.meno
Pomôcky: 

sarmat, 
Iola, ovo,   
serapa

zvyšok

zna ka    
tália       

4. as     
tajni ky

luže,      
cigáni     

asto    
tkáme

objasnil,  
vyložil

3. as     
tajni ky

mliaždi,    
dlávi

majúca    
ve a o í    
(expr.)

skr. pre    
inžinier    
éterický   

olej

mohutný 
vzdušný   

vír

osobné   
zámeno    

dcéra krá-  
a Euryta

skratka    
štátu      

Alabama

udia, kto-  
rí volia     
nitrid     
gália

ukazova-   
cie záme-  

no

stredoveká 
plachetnica  

zn. pre    
long ton

vedome 
povedz 

nepravdu

lovom    
získaj,     
chy

mníšske   
rúcha

oslovenie  
matky

Riadite  istej firmy sa vráti domov zo služobnej 
cesty a manželka na neho vo dverách máva 
dámskymi nohavi kami:
- Nepatria náhodou tvojej sekretárke?
- Preboha, kde si ich našla?
- Ja nie, ale...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 35

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 
ab ovo, al-  
mea, aloa,  
oat, iroko

natrafí,   
na abí

trasením   
odstrá     

z nie oho

MPZ      
Rumunska

farba      
na vají ka

2. as     
tajni ky

lasicovitá   
šelma,     
norka

celkom    
od za iat-  

ku        
(pren.)

delilo      
na kusy    
(slang.)

vzorec 
jodidu  

irídneho

E V    
Spišskej   
Novej Vsi

týkajúca   
sa termi-   
nátora

orientálna  
tane nica  
a spevá -  

ka

skratka   
rádiote- 
lefónu

stúpenec   
orfizmu    
pilotná    
kabína

skratka    
štátu      

Arkansas

stával sa   
ierným    

slovenský  
spisovate

zaopatrili   
obuv,      
obuli

regula né  
miesto     

oslavovalo

preh alo  
vlasy

existujeme 
mužské    
meno

Pomôcky: 
kokpit,     

RO, ovo,   
alán

obšírne,   
naširoko

valením    
obrátia    

krádežami  
získal

spôsob    
skazu

hydrid     
hlinitý     

(chem.)    
šetrite

tvorivý     
pracovník  
poverený   

réžiou

ovos,      
po an-     
glicky

slovník    
(zastar.)   
pokosia

skratka  
športové-  
ho klubu

zlú ite     
dovedna   
omámilo   

alkoholom

africký     
tík

polož      
dolu      
tla ,       

po esky

služobné 
hlásenie

skratka   
súhvezdia  

Orión      
s a

uvo nia  
poistku

symetrála  
skr. pre    
otravné    

látky

1. as     
tajni ky

vonná     
živica     
(bibl.)

odborník   
na výrobu  

kolies,     
kolesár

Rozprávajú sa dve priate ky:
- Predstav si, môj drahý mi s úbil, že ke  budem    
v posteli výborná, dostanem mercedes,                  
ak budem dobrá, dostanem audi a ak budem 
priemerná, dostanem škodovku...
- Áno, a o si dostala?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 36
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Krížovky s úsmevom

vzorec    
oxidu  

platnatého

Ernest     
(dom.) neubi

okrídlená  
detská 

postava    
Amora

2. as     
tajni ky

kypri      
pôdu      

pluhom

penisto

trasenie    
(lek.)      

o ný kútik  
(anat.)

naprotive 1. as     
tajni ky

podpera   
v tvare     

písmena L  
ovládam

záhrobie   
(zried.)

oto ,     
prevrá     

brazílske   
drevo

Anna      
(dom.)

dvojhláska 
Alexander  

(dom.)

3. as     
tajni ky

príslušník 
moslim-    

skej sekty

žena,  
ktorá      
píše       

básne

citoslovce  
poh dania  
deduško

mužské    
meno

regionálne 
združenie  
zväzujú

zna ka    
pre inch

vyspe-     
vujem     
stávajú    

sa horšími

programo-  
vací jazyk

bájoslovná 
vodná víla  
kvantový   
generátor

staroin-    
dická bo-   
hy a zla

zjavne,    
nápadne   

nitrid   
hliníka

Pomôcky: 
ESP, Kali,  
diol, kan-   

tus, akapu

hmotnos   
obalu     

ostnatá 
rastlina

oživel     
dvojmocný 

alkohol

mužské    
meno

sluchové  
orgány    
judejský   

krá

urobia  
tesným

ozn. liet.   
Etiópie    

inšpek ná 
prehliadka

je živý listnatý   
strom

mriežková  
výšivka,    
ažúrka

chy ! !
Pomôcky: 
náva, tre-  
mor, Undi-  
na, iraser

Pani Ková iková hovorí svoje priate ke:
- Predstav si, manžel sa mi vrátil             
z kr my až nadránom a narobil taký 
neporiadok...
- A pre o to neurobíš ako ja?...               
Ke  môj takto prišiel, zobudila som sa    
a opýtala som sa, to si ty Janko?...
- A to pomohlo?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 37
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 
kandida,   
ašgil, BG,  
sloj, slot

tárajú,     
trepú      

(expr.)

1. as     
tajni ky

skr. pre    
elektro-    

kardiograf

pestovaná  
záhrada,   

sad
napuchlo

harmo-    
nickos ,    
gracióz-    

nos

buchol,    
tresol      
(expr.)

vábila,  
pri aho-    

vala

cudzie     
ženské    
meno

nemecká   
tla ová    

agentúra

skratka    
pre iteretur

2. as     
tajni ky

strati-     
grafický    
stupe      

ordoviku

skratka 
autonóm-  
nej oblasti

gu ovitá  
kvasinka   
figúrky,    
bábky

pravosláv-  
ny k az

lapaj      
(expr.)     
íselná 

lotéria

podalo sa

MPZ      
Bulharska  

zhruba,    
zvä ša

Pomôcky: 
laktát,     

DPA, Ari,  
lakolit

kladná 
mravná    

vlastnos    
muž.meno

skr.súhvez- 
dia Baran  

vrstva 
nerastu

ženské    
meno

súkal     
(text.)     

zrakom    
utkvejú

Oskár     
(dom.)

druh 
konektora  
úderom  

zrazí

so   
kyseliny 
mlie nej

pery      
(bás.)

prepotil,    
zapotil     
odlomí

zna ka    
iónia

utíšia sa   
(kniž.)     
okoval

bagáž,     
varga     

(pejor.)

chuchva-   
lec        

nervová    
porucha

druh 
hlbinnej    
horniny

zna ka    
astátu     
kypri      

pluhom

vyrobená   
z alumínia

preva uje
miesto     

na ukrytie,  
skrýša

V kr me sa postaví opitý chlapík, 
buchne päs ou po stole a hovorí:
- Dnes prídem domov, kopnem               
do dverí a žena ani nemukne!...
- A o ak náhodou mukne?... Ha?...
- Nemukne!...
- Ale, o ak mukne?...
- Nemukne,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 38
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Krížovky s úsmevom

zafarbia    
na belaso

bezo ivo   
(hovor.)

skratka  
súhvezdia  

Líška

stratila     
re

1. as    
tajni ky

odvážanie

ženské    
meno     
saním   

na erpal
Pomôcky: 
Vul, meni-  
lit, toredo,  
zoon,ness

odrazenie 2. as  
tajni ky

zna ka    
elektrón-   

voltu

lepením    
nespoj     
nasávaj

esadlom  
uhladilo

grécke 
písmeno   

Peter      
(dom.)

pozerá,    
h adí

strážne    
zviera     

typ mysu

E V     
Rimavskej  

Soboty

vyjasnie-   
vala sa    

malý lodný 
slimá ik

kláves     
na po íta i

cestova    
lietadlom   
namotaj    

tvor,      
zviera     
(kniž.)

možno,    
azda      

zomknuto
okálence

so        
kyseliny    
boritej

Pomôcky: 
doina, plin- 
ta, deixa,   

akyn

najnižšia   
as  pod-  

murovky

kedysi,  
vo akedy   
roztržka

nadutec    
(kniž.)     

rumunská  
piese

prevedenie

zrakový 
orgán     

ukazova-   
nie (odb.)

navigátor,  
ktorý ve-   
die lo

100 m2      

klí ek

Izidor      
(dom.)

povedali   
skr.súhvez- 
dia Jedno-  

rožec
skratka    
nukleo-    
vých ky-   

selín

druh opálu 
vzorec   

jodovodíka

3. as    
tajni ky

Albert     
(dom.)

kazašský   
udový  

spevák

Deti v škole hovoria zamestnanie svojich otcov:
- Môj otec je predava , - hovorí Ani ka.
- Môj otec je pekár, - hovorí Janko.
- Môj ocko je lekár, - hovorí Marienka.
- A môj tato je taxikár, - smutne hovorí Jožko.
- Jožko, a pre o to hovoríš tak smutne? - pýta sa 
u ite ka.
- Pretože mami ka si zabudla...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 39



41

Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 

hamak,    
zebrano,   

Aton

úplne      
vyrúbaná   
súvislá    
as  lesa

1. as     
tajni ky

porážka    
súpera    
v šachu

staro-     
egyptský   
boh slnka

ochutená 
koreni-    
nami

indiánske  
závesné   

lôžko

zjavne    
(expr.)

gauner Danica    
(dom.)

plošné     
miery

rímske     
íslo 95

3. as     
tajni ky

vz ahujú-  
ca sa      

na oslov

skratka  
okultné-   
ho krvá-   

cania

minule,    
onehdy    
osá alo

vec       
(z lat.)

okrasná    
rastlina    

iara      
na ihrisku  

boles ou 
unavene

semitský   
boh       

6. de      
v týždni

staro-    
ruská      
epická     
piese

lyže       
(zried.)    
dojatá     
(bás.)

Pomôcky: 
arieta, jo-  
ta, bylina,  

ski, res

olizol
odlišná    
2. as     
tajni ky

španielsky  
ud. tanec  

osvojenec  
(práv.)

kame      
na ostre-   
nie kosy

nedosta-   
ujúco     
nad

menšia    
ária

vzorec     
oxidu     

bárnatého

zátopa,  
záplava   
záväzné   
pravidlo

rímske     
íslo 55

novotár, 
priekopník  

vzácne    
drevo

ženské    
meno

hádam,    
azda      

blanokríd-  
ly hmyz

africké     
drevo

solmiza -  
ná slabika  
inšpek ná 
prehliadka

základná   
íslovka

Lenka     
(dom.)

buchla,    
udrela     
(expr.)

Muž sa dobre najedol a ke že bol sám doma,        
tak si poriadne prdol. Zrazu pri dverách niekto 
zvoní, tak rýchle uteká do kúpe ne, schytí sprej      
s lesnou vô ou a riadne ním postrieka byt. Potom 
otvorí dvere svojmu kamarátovi a ten už medzi 
dverami po ahuje nosom, vonia a hovorí:
- o to tu tak cíti ?...
- Ni ,... o cítiš?...
- Neviem, ale celkom...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 40
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Krížovky s úsmevom

šikmá
blano-   
krídly  
hmyz

skratka    
rádiolo-    
kátora

2. as     
tajni ky

obkolesím  
stavbou

prome-    
náda      

vyzivuje

reme 1. as     
tajni ky

iná ,      
inakšie

urob     
slabším    
Vojtech    
(dom.)

obnoví sa

citoslovce 
zasy ania  

natriete  
nabielo

týkajúca   
sa peny

nie,       
po rusky   
zaka ujú   

sa

bahnia-    
kovitý     
vták

sud, dieža  
miešanec

šampan-   
ské

pobav     
citoslovce 
bzukotu

obrnený 
transportér

dali       
do obalu   

robil

kopnutie

pomieša   
teliesko    
vnútri      
ucha

Pomôcky: 
otolit,      

Aal, ail,    
ajaja

v gréckej 
mytológii   

netvor

vybalím    
zákrok     

v džude

príbuzný

myslené   
priamky    

napchávaj  
(hovor.)

ženské    
meno chy !

prudko  
udrel      

(hovor.)

koralový   
ostrov     
Otília      

(dom.)

izolovaný  
jav

Edita      
(dom.)     
nórsky 
politik

majú radi   
(zried.)

európsky   
pohár     

zn. nano-  
sekundy

3. as   
tajni ky !
horská 

kaukazská 
osada

chopil sa  
nie oho    
(bás.)

Pomôcky: 
zambo,    
sfinga,     
izolát

Ková ikovi utiekla manželka. Tretí de  po tom 
niekto zvoní. Slúžka otvorí a prekvapene hovorí:
- Jéj, to ste vy, milostivá pani?...
- A kto by to mal by ? - pýta sa nazlostene pani 
domu.
- Viete, myslela som si,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 41
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Krížovky s úsmevom

kozácky 
kapitán

1. as     
tajni ky

skratka    
štátu    
Ohio

požieranie  
rastlín     

hmyzom   
(les.)

Eleonóra   
(dom.)

ako       
(expr.)

stupe      
neogénu

skupina    
dvoch     

nôt na jed- 
nu dobu

pitím      
uber

rímske     
íslo 52

2. as     
tajni ky

Zlatica     
(dom.)

podra ova- 
cia spojka

Rudolfína  
(dom.)     

omrá il,    
ovalil

mužské    
meno

klamár     
(hovor.)    

syn krá a   
Tézea

starý  
strunový 
hudobný   
nástroj

opitos     
(hovor.)    

avšak, no

Pomôcky: 
duola, sa-  
hel, asaul,  
Akamás   

húkali,     
tutúkali    

honosná   
nádhera

E V      
Komárna   

udrela     
(zried.)

žiadala,    
požado-   

vala

lesklý   
náter      

kokosové  
vlákno

prejavme   
známky    
života

Katarína   
(dom.)     
pletka     
(kniž.)

malátna,   
ochabnutá

pravosláv-  
ny k az    
ohorok

náhle     
ochabnutie 
organizmu

oslovova   
zámenom  

oni        

E V      
Partizán-   

skeho

so ný      
prame     
jednotka   

zn. A

Anna      
(dom.)

druh      
tkaniny    
líhava

Pomôcky: 
Ant, koir,   
mlat, žer,   

perlon

vzorec  
sulfidu     

nikelna-    
tého

holo-      
humnica   
skr. súhv.  
Výveva

Alfonz     
(dom.)     
ženský    

hlas

pílením    
nahroma-  

dia

ke        
autonóm-  
na oblas

3. as    
tajni ky

pestrofa-   
rebnos

Manžel pristihol manželku ako sa miluje                 
s cudzím chlapom v posteli. Schmatne ju               
a riadne ju vyplieska. Rozzúrená manželka            
s pla om na neho reve:
- A jemu pre o nedáš?...
- Nedám, už ma omrzelo...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 42
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Krížovky s úsmevom

horské 
jazerá

stavba    
spájajúca  

brehy     
rieky

kopaním   
odober    

z nie oho

urobilo     
iaru,      
iarklo

1. as     
tajni ky akáže

trochu     
sa namo

najvä ší   
hnedý   

medve    
pradedo

stalo sa   
tupým

3. as   
tajni ky

pásiko-    
vaná      

koniec     
(hovor.)

haluci-     
nácia      
(kniž.)

staršia jed- 
notka tlaku  

iasto ne  
sa zlomil

vysoký 
listnatý    
strom

Tomáš    
(dom.)

plátok     
plátaš

po troche  
jedol      

(expr.)

mužské    
meno     

Richarda   
(dom.)

výrobca  
panelov

inšpek ná  
prehliadka  
stúpenec   
stoicizmu

štvor ek   
(typ.)

dotla ilo   
zdrapil     
(expr.)     

horská     
osada

staj a     
spôsobilo  
zranenie

Ondrej     
(dom.)

2. as     
tajni ky opi sa

Pomôcky: 
Aser, torr,  
Euros,em,  
Ra, kodiak

požieral    
schodík

vírusové  
ochorenie  
izraelský   

kme

špiri-      
tistická    

schôdzka

kopnutie   
vzorec  
jodidu 

zlatného   

zauz ujú   
sa

rímske     
íslo 1001  
egyptský   
boh slnka

okolo,   
vôkol      
(bás.)

grécky     
boh vý-    

chodného  
vetra

darovalo
horský  
potok, 

bystrina

Jano sa pýta Joža:
- Veríš v záhadné nevyriešené úkazy?
- Ani nie!
- Ja teda áno!...
- Pre o?... Máš takú skúsenos ?...
- Áno!... Minule, pri milovaní, na nás 
spadla zo steny svadobná fotografia. 
Vtedy som tomu nerozumel, ale do pol 
hodiny...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 43
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Krížovky s úsmevom
oto enie   

k ú a      
v zámke,   

západ

chy te

Pomôcky: 
kalone,    
kasave,    
Rea, rek

znova 
zmeralo

Baltské    
more

ažký      
kov

E V      
Starej    
ubovne

oxid     
olovnatý   
vyvierajú   

(kniž.)

babral

poprelo, 
nepriznalo

zrakový 
orgán

titul     
doktora    

práv

druh      
hliny

rímske    
íslo 1001

2. as    
tajni ky

otesáva okovali    
pohládza

Pomôcky: 
kabala,    

Mon, alm,  
ratio

okolie     
Ostravy

trhovisko   
1. as     
tajni ky    

predložka  
s 2. pád.   

Turek     
(zastar.)

mnohým   
hovorením 
presved i-  

lo

3. as     
tajni ky

obsialo

druh     
liehoviny   

sulfid      
irídnatý

postavila   
sa

vzorec    
jodovodíka 
kto zame-  

tá ulice

skratka    
pre tohto   

roka

rozmrzol   
úklady,    
intrigy     
(kniž.)

hrdina     
(bás.)

tropický    
ker       

mihotanie

kozácky   
ná elník   

(hist.)

skr.súhvez- 
dia Jed-    
norožec    

tam

láka ,   
pri ahova

tercka     
matka     

Romula    
a Rema

strá ,     
úbo

rozum     
(kniž.)     
zna ka    

niklu
lietavé ci-  
cavce prí-  
buzné ne- 
topierom

horský     
pasienok   
v Alpách

oble ú ože? ?

Žena sa zlostí na svojho muža:
- Bože, ty nevieš hovori  o ni om inom, 
iba o športe!...
- A o om by si sa chcela zhovára ?...
- No, napríklad o sexe!...
- Dobre! Tak o, ešte stále sa každú 
nede u, ke  som na futbale,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 44

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 45

Vnúčik sa pýta babky:
- Babka, ako si pricestovala?...
- Vláčikom, srdiečko moje, vláčikom...
Vnuk sa obráti na otca a nahnevane mu hovorí:
- Vidíš, ocko!... A ty si povedal, že ju...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Šikmá krížovka

Doprava nadol: 1. Skratka obchodnej akadémie. – 2. Ženské meno. – 3. Chrobák s charakte-
ristickými bodkami na krovkách. – 4. Druhá časť tajničky. – 5. Zmrzačilo. – 6. Červač, červíky – 
spýtavo, skúmavo (kniž.). – 7. Jemne vyrobená kozia koža – pichalo. – 8. Samica losa – mena (ekon.). 
– 9. Dávala radu – zinková ruda. – 10. Neobviňuje – zbavujú choroby, uzdravujú. – 11. Získavalo 
dedením – Viola (dom.). – 12. Citoslovce radosti – väčší tmavý vták. – 13. Sebadôvera, sebavedomie. 
– 14. Prvá časť tajničky. – 15. Nezves, neopusti. – 16. Odborník v tkaní. – 17. Skratka severozápadu. 

Doľava nadol: 8. Skratka koruny českej. – 9. Príslušník anglickej šľachty. – 10. Úradné 
zrušenie manželstva. – 11. Prijal do seba tekutinu. – 12. Obyvatelia dediny. – 13. Samica leva 
– zvlečená hadia koža. – 14. Vysádzala – tienistá (zastar.). – 15. Burina – súvisiaca s Báčkou. 
– 16. Balením veľmi naplní – vozidlom dopravovala. – 17. Opracúvalo dlátom – uložili ako 
úlohu. – 18. Skokom prekonajú istú vzdialenosť – bledofi alovo. – 19. Zavesený kus látky 
–  nežne túlilo, privíňalo. – 20. Ktovie kto, bohviekto (hovor.). – 21. Obdobia trvajúce sto ro-
kov. – 22. Alkalická vyvretá hornina. – 23. Starší kanadský spevák. – 24. Skratka pre ad acta.

Pomôcky: Anka, italit, zinkit.

Dvojstrana pre fajnšmekrov

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 1312 14 15 16 17

20

18
19

21

22

23

24
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 46

Príde chlapík do tetovacieho štúdia a pýta sa:
- Mohli by ste mi na chrbát vytetovať tank?...
- Jasné!...
Po dvoch minútach práce tetovač zahlási:
- Hotovo!...
- Čo?... Za dve minúty?...
- Áno,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Doprava nadol: 1. Citoslovce povzdychu. – 2. Monika (dom.). – 3. Riečne prahy. – 4. Roztrhá 
(expr.). – 5. Oslava v súkromí spojená s pohostením – uspaná. – 6. Prvá časť tajničky – prehŕňaním 
vlasov hľadalo vši. – 7. Sádzací stroj (polygr.) – staršie ženské meno. – 8. Vodič kamióna TIR 
(hovor.) – formovať, stvárňovať. – 9. Trpíme pri znášaní trestu za niečo – čupieť. – 10. Najbohatšia 
olovená ruda (miner.) – crčal, cvrkal. – 11. Utešoval – kopaním nahromadím. – 12. Pôrodné
asistentky (hovor.) – tretia časť tajničky. – 13. Sivý papagáj – skratka severoseverovýchodu. – 14. 
Mužské meno. – 15. Veľký kameň. – 16. Démonická bytosť. – 17. Značka pre baud.   

Doľava nadol: 8. Rímske číslo 55. – 9. Taktiež. – 10. Niečo malé, úbohé (pejor.). – 11. Komutačný 
prepínač. – 12. Taká – zemeguľa. – 13. Zvieratá so srsťou bielej farby – odkroj. – 14. Kasám – 
štvrtá časť tajničky. -  15. Sieťovina vyrobená z jemných bavlnených priadzí – zlučuje dovedna. – 
16. Rúcali, búrali – vyhrnie. – 17. 3. mesiac v roku -  často tkáte. – 18. druhá časť tajničky – vriaca. 
– 19. Uč sa (slang.) – na účet (obch.). – 20. Úhor, po nemecky – škŕkajú. – 21. Ponavliekať. – 22. 
Sypaním dostať dovnútra. – 23. Bol vo vare. – 24. Rímske číslo 999.
  
Pomôcky: Aal, a conto, bobinet, galenit, gyrotrop, korela, linotyp.  

Šikmá krížovka

Dvojstrana pre fajnšmekrov

1

2

3

4

5

6
7 8 9 10 11 1312 14 15 16 17

20

18
19

21

22

23

24
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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. Hlavná zložka kaolínu – dôkladne vymeral. – C. 
Búraním odstrániť – citoslovce vyjadrujúce odpor – zbavili jasného vedomia. – D. Zobák 
(kniž.) – niečo v podobe tenkého plochého útvaru – sorta hrozna. – E. Totižto – príslušník 
kočovných eurázijských kmeňov indoeurópskeho pôvodu – Anna (dom.). – F. Skratka pre 
a podobne – skratka súhvezdia Povozník – odhodlane (hud.) – klin na spájanie plechov – 
skratka okresného výboru. – G. Ponad – maorčina – hlasno plakať (kniž.) – skratka veľkej vod-
nej elektrárne. – H. Mužské meno – nástroj na brúsenie – spôsob hry pri mariáši – vyhrával. 
– I. Cudzie ženské meno – vyseje, poseje – smerovali (kniž.). – J. Tretia časť tajničky.

Zvisle: 1. Zajakávanie sa. – 2. Zahynulo v boji – staršie ženské meno. – 3. Práca – dole. – 4. 
Zvetraná hornina ležiaca na mieste svojho výskytu – pera (bás.). – 5. Vydavateľské údaje v 
časopise – otrok (bás.) – ale, avšak. – 6. Iná, inakšia – dokonči robotu. – 7. Tráviť život istým 
spôsobom – rúbaním rozdelia. – 8. Označenie lietadiel Etiópie – druhá časť tajničky – citoslovce 
zasyčania. – 9. EČV Popradu – brániš, chrániš. – deň, po česky. – 10. Zlato, po španielsky – overuje 
pomocou testu. – 11. Choroba (kniž.) – telesne sa vzpruž, oživni. – 12. Ženské meno – purpur 
(kniž.) – EČV Šale. -  13. Šemotiť (zried.) – značka pre hektopieza. – 14. Zelený nerast – furun-
kel (lek.). – 15. Sladkovodná ryba – udrie ťažkým predmetom (expr.). – 16. Stávali sa lilavými.

Pomôcky: Árijec, Aur, deciso, elúvium, erinit, maori, nach, oro, otonel, rab, tiráž.

Dvojstrana pre fajnšmekrov

Hlásková krížovka
Športovec sa vráti zo sústredenia a v skrini nájde cudzieho chlapa, ktorý kokce:
- Nebudete mi veriť, ale ja tu čakám na autobus!...
Športovec sa začne smiať a hovorí:
- Tak to vás teda niekto riadne dobehol,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 48

Dvojstrana pre fajnšmekrov

Vodorovne: A. Hrkocme – starší typ brokovej zbrane. – B. Prvá časť tajničky. – C. Starý jedno-
duchý nástroj na oranie – ženské meno – sŕkam, chlípem. – D. Druh kužeľosečky – starogrécky 
kmeň – plochá, sploštená. – E. Skratka študentského domova – čachrujem – napodobneniny – 
značka ortuti. – F. Nervová porucha – rozvetvený hák na zachytávanie lodí o dno – súboje – vzorec 
oxidu hlinatého. – G. Syn Izáka (bibl.) – malá lienka – mužské meno. – H. Osvetľovacie teleso – 
ohýbal – vytýčený smer. – I. Druhá časť tajničky. – J. Plačom prejavuje žiaľ – pevne spájaj, spínaj.

Zvisle: 1. Žalár, väzenie (zastar.) – Elena (dom.). – 2. Poháňal – povrchová úprava výrob-
ku. – 3. Otec alebo matka – Kamila (dom.). – 4. Vysoká husárska čiapka – druh netopiera. 
– 5. Značka ampérzávitu – obschol – možno, hádam. – 6. Dojmi (bás.) – tovary (hovor.). – 7. 
Uvádza do omylu – íverček. – 8. Nádorovité zdurenie – Anna (dom.). – 9. Starorímska bohyňa 
dažďov – privez. – 10. Liaty magneticky tvrdý materiál – kŕmilo, vykrmovalo (zastar.). – 11. 
Mária (dom.) – chyba pri písaní na stroji. – 12. Znížený tón A – posielala (bás.) – citoslovce 
zvuku pri odpľutí. – 13. Plafóny – druh ketónu (chem.). – 14. Sušienky – textilné družstvo. – 
15. Asistent (slang.) – odovzdávaj svoj hlas pri voľbe. – 16. Dospelý hmyz (zool.) – tu máš!

Pomôcky: alni, damaska, Diona, eleóm, Ezau, imágo, Ióni, irón, kalpak.

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

Telefonát:
- Haló!... Linka dôvery?... Som úplne zúfalý, chcem sa zabiť! Nič v živote mi nevyšlo, 
vôbec nič... Zmýlil som sa v manželstve, zmýlil som sa v zamestnaní, zmýlil som sa...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 49

A A A A 2

1 A

A A B

Á T A

A T A 3

A A

A A
4 A

A T T A A A

Dvojstrana pre fajnšmekrov

Krížovka s poprehadzovanou legendou

1. Agáta (dom.). - 2. Aktívna príčina. - 3. Andrej (dom.). - 4. Arnold (dom.). - 5. Čínsky bicí hu-
dobný nástroj. - 6. Čuchový orgán. - 7. Dal do poriadku. - 8. Delíš a píšeš ako zlomok. - 9. Druh 
alkaloidu. - 10. Druh slona. - 11. EČV Vranova nad Topľou. - 12. Chuť, príchuť (hovor.). - 13. Irena 
(dom.). - 14. Kameň, skala. - 15. Kmotor. - 16. Kožušina z mladých tuleňov, sílskin. - 17. Lámaním 
oddeľ, poodlamuj. - 18. Malá laba. - 19. Matka Romula a Rema. - 20. Mazúr, po česky. - 21. Mesto v 
Čechách. - 22. Mraučal. - 23. Nápadne, okato. - 24. Natieraš mazivom. - 25. Obruba. - 26. Obyvateľ 
južnej časti krajiny. - 27. Odstrčenie (bás.). - 28. Opláchni sa. - 29. Osobné zámeno. - 30. Plastická 
rytina v skle. - 31. Pomätenec, blázon. - 32. Pravidelne zotrvávajte na istom mieste, kým príde 
očakávaná osoba. - 33. Preddavok. - 34. Premieňala na zrúcaniny, rúcala. - 35. Programovací jazyk. 
- 36. Relatívne samostatná časť textu. - 37. Rítus, po česky. - 38. Robil konečnú úpravu výrobkov. 
- 39. Skratka nemeckej tlačovej agentúry. - 40. Skratka obrneného transportéra. - 41. Skratka vojen-
ského termínu denná dávka. - 42. Slovanská krajina na Balkáne. - 43. Smerom dozadu. - 44. Sotil 
dovnútra. - 45. Starorímsky kňaz. - 46. Šarlota (dom.). - 47. Šitím spájam. - 48. Štvorček (typ.). - 49. 
Umelecké stvárnenie nahej postavy. - 50. Vydala svišťavý zvuk. - 51. Vzorec oxidu dusnatého. - 52. 
Vzorec sulfi du strontnatého. - 53. Zadná časť. - 54. Zdenko (dom.). - 55. Značka ampérzávitu. - 56.
Značka pre milipieza. - 57. Ženské meno.

Príde Jano k doktorovi:
- Pán doktor, prosím, musíte mi pomôcť! Ja som pred tromi rokmi prehltol zlatú mincu. 
- A prečo ste neprišli ku mne hneď?
- Viete, vtedy bolo pred krízou a ja som...  
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Pomôcky: avans, kum, ESP, agens, kamea, PPA, violín, Aš, dabu, augur, apretoval, síl, ylo.   
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 50

Dvojstrana pre fajnšmekrov

Š C 2

1 O O

F F C O

B G O X

O B

C O
3 F O C

O

1. Aha, hľa. - 2. Alkaloid v čaji. - 3. Alžbeta (dom.). - 4. Borovica, bor. - 5. Breh, pobrežie, po an-
glicky. - 6. Citoslovce pohŕdania. - 7. Citoslovce zvuku výstrelu. - 8. Do prostriedku, do stredu. - 9. 
Druh hliny. - 10. EČV Prešova. - 11. EČV Turčianskych Teplíc.-  12. Emanuel (dom.). - 13. Jemná 
ľanová látka. - 14. Krvná zrazenina, trombus (lek.). - 15. Kypril pôdu pluhom. - 16. Mužské meno. 
-17. Mužské meno (staršia podoba mena Rastislav). - 18. Námet, základná myšlienka umeleckého 
diela. - 19. Naraz, odrazu. - 20. Negujem (kniž.). - 21. Nevmiešal do niečoho už zasiateho. - 22. 
Oblátka so štvorčekmi na povrchu. - 23. Odpadové hodvábne vlákno, šapé. - 24. Oslovenie matky. 
- 25. Plač, fňukanie, mrauk (expr.). - 26. Plynný výron. - 27. Poškodenie alebo postihnutie telových 
orgánov alebo tkanív (v med.). - 28. Pred určeným časom, včaššie. - 29. Predložka s 2. pádom. - 30. 
Rezaním odstrániť. - 31. Rímske číslo 4. - 32. Rímske číslo 995. - 33. Skratka americkej rozhlasovej 
spoločnosti. - 34. Skratka autonómnej oblasti. - 35. Skratka Francúzskeho rozhlasu. - 36. Skratka 
kandidáta vied. - 37. Skratka laboratória. - 38. Skratka súhvezdia Drak. - 39. Skratka štátu Idaho. 
- 40. Skratka telexu. - 41. Skratka železničnej správy Írska. - 42. Sloh vo výtvarnom umení. - 43. 
Spôsobuje niekomu žiaľ, zarmucuje. - 44. Stane sa staršou. - 45. Staré, rozhegané vozidlo. - 46. 
Staroegyptský boh slnka. - 47. Tekutý kyslý prípravok na ochucovanie. - 48. Typ explozívnej sopky. 
- 49. Upokojíme. - 50. Väčší súvislý porast stromov. - 51. Vec, ktorá niečo zacláňa. - 52. Veľmi 
zbilo, dobilo. - 53. Výrobok určený na predaj. - 54. Vyslovovať kliatby. - 55. Vzorec jodidu tálneho. 
- 56. Zatrasú, zadrmajú (expr.). - 57. Značka iónia. - 58. Značka kosínusamplitúdy. - 59. Značka 
prvku samárium. - 60. Značka ruských lietadiel. - 61. Žilnatá hornina. - 62. Živočích s pretiahnutým 
telom žijúci vo vlhkej pôde, červík. 

Krížovka s poprehadzovanou legendou

Príde chlapík na daňový úrad, vidí dlhý rad a tak sa pýta ženy s dieťaťom:
- Ako dlho to tu trvá? 
- Ani sa nepýtajte, keď som sem prišla,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Pomôcky: Ra, teín, nego, batist, šap, lézia, isit, maar, mofeta, cn, empír, CIE, RDF, Dra, tromb, RCA.        
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 51

1

2 !

12. RÁDIOLOKÁTOR, ZDRAVOTNÍČKA. 

7. ADINOLA, AMOROSO, CENIA SI, HOPA-HOP, MALEBNÁ, NATNÚ SA, OBDRALO, OMÍNALI,
    REVNILO, RIADOVÁ, RIASILI, UTÍNATE.    
 
6. BUDILO, CEDIVO, CVAKAŤ, ČAPILI, DUDRAL, ERINIT, HÁDA SA, HENTAM, HUČALA, JAVÍTE,
    NEZRÚB, OBERAŤ, OMRZEL, OTRELO, STÁZKA, SVITOL, TIKALO, UKRČIŤ, UROLIT, VAPITI,
    VTELIL, ZRONIA.  

5. ADICA, ALENA, ERATO, LADNO, NORIL, OŽILI, SITAR, TITER, ÚDITE, ZOČIL.      

4. AUTÁ, AZID, HOLO, ISIT, MUŽI, OCOT, ONAM, URVÚ, ZBEH.    

3. DAN, ELI, NET, OBI, OTO, OVI, ŽIŤ.  

2. CE, ET, NB, PÁ, PI, VT.    

Vyplňovačka

Dvojstrana pre fajnšmekrov

Z recepcie hotela volá rozhorčený muž na dispečing taxislužby a vrieska:
- Pred hodinou som vás žiadal o taxík a ešte stále tu nie je!...
- Pane, musíte byť trpezlivý!
- Aký trpezlivý?... Zdôrazňoval som vám, že sa ponáhľam na letisko!...
- Pane, pokoj!... Aj lietadlá majú občas meškanie...
- Áno, majú a to moje bude meškať...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 52

2

1

3 !

Vyplňovačka

8. DONIESLO, TOREADOR.  

7. BUDOVAL, MANEKÝN, MANTIKA, NARKÓZA, NEUČILA, OBÍJANÁ, OKOPČIŤ, OSIRIEŤ,
    SMOLILA, ZLADILO.    

6. AIGÍNA, AILANT, ANDELA, BALATA, DOPLNA, ENTITA, CHOCHLÍK, JALOVO, KAČENA, KONÍKY, 
    KOTERY, KOVANÁ, LIEZOL, MEGERA, MINETA, MINIEM, POCHABÝ, PORTER, POTKAN,
    RANKER, VOTKAL, ZATMAV.  

5. ADIÓS, ALLAN, ATALA, AVANS, BODKA, ČELBA, KADER, KOLKO, MENEJ, NORČÍ, OTONA,
    SADRA.  

4. BABA, DABU, EZAU, KULM, MOČÍ, OVER, PUTO, RAPS, SAMA, ZIVA, ZORE.   

3. ADO, ATA, BOČ, INA, KEB, KOV, ONÝ, RON.  

2. LÁ, LE, LT, NL, OCH, TÁ, VO.  

Dvojstrana pre fajnšmekrov

Z pôrodnice telefonuje dcéra matke:
- Mami, predstav si, ten chlap, čo bol na maškarnom plese...
(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
Na hodine telesnej výchovy hovorí žiak učiteľovi:
- Pán učiteľ, keď urobím stojku, vždy sa mi do hlavy navalí krv!...
- Áno, to je prirodzené!...
- A prečo sa mi nenavalí do nôh, keď stojím?...
- No, to bude asi tým, že nohy...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Vodorovne:  A. Spodná časť skrine spaľovacieho motora s ložiskami kľukového hriadeľa – syr
s bielou plesňou na povrchu – štvorcový nerast – pichavo. – B. Druh účesu – objemová jednotka
v Thajsku – spodná časť niečoho – nekoval – obleč (kniž.). – C. Druh liehoviny – skratka základnej 
organizácie – robilo – staroegyptský boh slnka – ľahostajnosť – značka pre abvolt – existujete. – D. 
Tajnička. – E. Kráčaš – Amisov priateľ – druh kôrovca – horský ostrov v Malých Sundách – zomri 
– konjunktúra, po anglicky. – F. Druh vlákna – EČV Košíc – nech, po česky – bojujte – znížený 
tón A – skratka spojovacej dráhy – záhradná rastlina. – G. Hlavné mesto Turecka – dochovávala – 
roztok na ošetrenie rán – lovom získať.

Zvisle: 1. Štát v Afrike – divá zver. – 2. Hypnotický stav – miešanina kŕmnych rastlín. – 3. Múza 
ľúbostnej poézie – turecký básnik – pohrebná hostina. – 4. Nosením nenahromadila – ohlas, ozvena. 
– 5. Zvýšený tón C – Lúpaním nahromadiť – zabávaj. – 6. Silný tlak – natrvalo zanechala nejaké 
miesto. – 7. Anóda, po česky – nenáročná hudobná skladba. – 8. Nuž, teda – nahnevajú, nazlostia 
(expr.) – zahratie lopty von z ihriska. – 9. Životný názor zastávajúci radikálnu askézu – sníva (kniž.). 
– 10. Natiahla na nohy obuv – Jadran (arch.) – fúkal. – 11. Detská opatrovňa, škôlka (zastar.) – 
snobizmus. – 12. Viatím zasiahnete – omámiť, omráčiť.

Pomôcky: Adria, akutín, Amil, anatas, apus, dadov, Erato, Kemal, tanan, vinal.
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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
Policajt v noci zastaví dvoch chlapov a pýta si od nich doklady. Chlapi mu ich poslušne 
podajú a policajt číta:
- Ob-čian-sky preu-kaz...
Vezme druhý a zase číta:
- Ob-čian-sky preu-kaz...
Pozrie na nich a pýta sa ich:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Vodorovne:  A. Prebúraj, preraz – majetky bez dlhov – zátopa, povodeň – okruhliak. – B. Bez 
(v med.) – senón, po česky – udobrovalo, zmierovalo – mníšsky opasok – tadiaľ. – C. Rozpúšťaj 
pri vysokej teplote – skratka pre štátny – obsialo – skratka základnej školy – súrodenci mužského 
pohlavia – značka pre lambert – ale, no. – D. Tajnička. – E. Hŕba, hromada – odborník v etike – 
Izidor (dom.) – lúka (kniž.) – diera, po česky – dušičky. – F. Brazílsky spisovateľ – EČV Prešova 
– skratka apendektómie – ťahal za vlasy (expr.) – tu máš – značka pondsekundy – natieranie. – G. 
Vzťahujúca sa na hilus – kobercová tkanina – mužské meno – heslo (kniž.).

Zvisle: 1. Dodatočne postav – moment. – 2. Český herec (Svatopluk) – povypadávalo. – 3. Mužské 
meno – prvá časť zložených slov s významom kosť – okrasný vták. – 4. Vodný šport – zrakový 
orgán. – 5. Kolektív – lezením sa dostane niekam – červená tekutina v tele živočíchov. – 6. Predná 
strana mince – oraním obhŕňal. – 7. Tekutý čistiaci a leštiaci prostriedok – slabo štrngalo (expr.). 
– 8. Mužské meno – obytný automobil – rímske číslo 54. – 9. Zápal príušnej žľazy – predložka 
so 4. pádom. – 10. Pichal – druh kyslého mlieka – mesto v Belgicku. – 11. Vyrobená liatím –   
chválorečník (kniž.). – 12. Kade? – stávala sa šerou.

Pomôcky: airan, Amado, Beneš, korda, laudátor, poliš, parola, parotitída, osteo, sine, Spa.
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Krížovky s úsmevom

prestal     
ža

naozaj, 
vskutku

africký 
ve tok

zna ka    
aktínia

fialovo     
(hovor.)

3. as     
tajni ky

anglické   
muž.meno  

mužské    
meno

vzorec    
sulfidu    

nikelna-    
tého

1. as     
tajni ky

polohy     
zábavný   
podnik

patril,     
prislúchal  

(kniž.)

skr. Ligy   
národov   

bulharské  
žen. meno

alegória    
(kniž.)

grécky     
boh lesov  

vlh il    
rosou

stenový  
vý nelok

kri í     
(expr.)     

neporu-    
šene

Pomôcky: 
Penka,    
aromát,    
kamea

Monika    
(dom.)

100 m2      

mužské    
meno

citoslovce 
pohrozenia 

chytám !
rímske  

íslo 2050

ligot       
plastická   

rytina      
v skle

usadenina 
vzniknutá  

spevnením 
siltu

Alexander  
(dom.)

skratka    
pre okrem  

iného

dymia sa   
zostave-   
nie istého  

celku   

nespojil 
zapínad-   

lom

E V      
Ilavy      
dusili,     

hrdúsili

aroma-    
tický uh o-  

vodík

rímske     
íslo 551   
chcel,     
prial si

2. as     
tajni ky    
surové     
kože

Dákovia   
(zastar.)

Justína    
(dom.)

pou enie,  
inštruktáž  

jarný      
mesiac

skratka    
Slovenskej 
ligy v Ame- 

rike

trýznivá    
zna ka    
radónu

reemigrant

príslušníci  
evanje-    
lickej      
cirkvi

Obézna pani sa s ažuje doktorovi:
- Pán doktor, tie tabletky, ktoré ste mi 
predpísali na chudnutie, vôbec 
nepomáhajú!...
- To nie je možné!... A beriete ich            
po každom jedle?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 55

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom
as  nohy  
medzi     

kolenom   
a bedrom

vyhynutý   
ázijský     

divý kô

zna ka 
ruských 
lietadiel    

(Antonov)

rímske     
íslo 7 dotieravo ženské    

meno

stavisko

nádoba    
na podá-   

vanie      
pokrmov

Barbora    
(dom.)

programo-  
vací jazyk

vyrobené 
liatím

orientálna  
tane nica  
a spevá -  

ka

zna ka   
erbia

ženské    
meno     

dozvedelo  
sa

zna ka    
pre hekto- 

pieza

dal        
do obalu   

Emil      
(dom.)

1. as     
tajni ky

urobila     
oneme-    

ným

zna ka    
telúru     

zahá a     
(hovor.)

odsunul    
v ase

vynikajúca  
umelky a  
2. as     
tajni ky

Felícia     
(dom.)     
psovité    
šelmy

tý ilo sa   
(kniž.)

rímske     
íslo 45    

poprial,    
zaprial

3. as     
tajni ky ulíha

Aurel      
(dom.)

dolámu    
matka

ohlas, 
ozvena

hmatkal    
pozbíjali

zna ka    
pre stat-   

henry

prejaví sa  
žiarením   
dotieravý  

hmyz

spravme

opytovacie 
zámeno    

O ga      
(dom.)

viatím   
nahroma-  

dilo

citoslovce  
údivu      
primát

ubral,     
zobral     

(zastar.)

mužské    
meno     

neodbytne  
pýta,      

dranká    
(expr.)

chy ! !
Pomôcky: 

almea,     
tarpan,    

ELI

V reštaurácii sa pýta hos  ašníka:
- Pán vrchný, tá hudba hrá aj                  
na želanie zákazníkov?
- Samozrejme!...
- Tak, kým sa...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 56
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Krížovky s úsmevom
výbežok   
pevniny    
do mora,   

mys

jemný     
likér

u ite    
latin iny,   
latin inár   
(hovor.)

3. as     
tajni ky

tý i sa     
(zried.)

klobúk     
(hovor.)

meno     
Delona    
vrátila     

(zastar.)

staros ,    
po esky

1. as     
tajni ky

skratka   
receptu

zadováž   
(kniž.)     

dub, po    
anglicky

povala,    
plafón

š ahá,     
švihá      

územie na  
Slovensku

neisto sa   
pohybo-   

valo

zna ka    
sodíka     
spriada

O ga      
(dom.)

skratka    
pre a dato

staroveké  
fenické    
mesto     
krátko     

prúd, 
ronenie    
(bás.)

druh      
vlákna     

slovenská  
spevá ka

nezištná,   
obetavá    
(zastar.)

citoslovce  
poh dania  
uvádzala   
do hanby

hnevala,   
zlostila    
(expr.)

príslušník  
Hunov     
vonku     

(zastar.)

obsahujú-  
ca tálium

indoma-   
lajský    

cicavec    
kedysi

Pomôcky: 
alaš,      

oak, tora,  
tana

uvo nil     
cestu,     
ustúpil

zna ka 
hektára    
2. as     
tajni ky

postavenie 
(hovor.)    
japonský  

tiger

vzorec     
fosfidu     
rénia

strýko

bubeník    
(voj.)      
rie ny     

kôrovec

zna ka    
hélia

rozvinie    
skratka    

pre iteretur

vystav     
žiareniu orabuj

základná 
jednotka 
letectva

tu máš! !
Pomôcky: 

takryl,     
Kartágo,   
tambur

Manželka volá do práce manželovi. Manžel 
zdvihne telefón a hovorí jej:
- Zlato, prepá , ale mám tu strašný frmol, 
nemôžem s tebou hovori ...
- Zlato, len krátko! Mám pre teba jednu dobrú         
a jednu zlú správu!
- Dobre, zlato! Ale môžem ti venova  iba chví ku, 
takže len tú dobrú správu, áno?
- Dobre, zlato!...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 57
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 

aikido,     
ejektor,    

karn

postelieš 1. as     
tajni ky

vládca,    
vladár

staro-     
grécka     
bohy a    
sváru

nalievala

mal       
úspech    
(kniž.)

spojí      
do páru

tienia prvok      
zn. Zn

hnedožltá  
farba

eský    
maliar     

a grafik

vydržali    
nátlak

3. as     
tajni ky

znížený    
tón E

slzovodný  
kanálik    

premieša-  
valo

kame-     
olom

systém se- 
baobrany  
skladisko

brodivý   
bocianovi-  

tý vták

nekovový 
prvok      

nervová    
porucha

vyhadzo-   
va        

(po ov.)

solmiza -  
ná slabika  
týkajúca   
sa ropy

kaukaz-    
ské jedlo   

z baraniny

vo akedy   
dôveruj

Pomôcky: 
Eris,      

Vik, aak,   
ibis

hocikde,   
bárskde

ln        
na Rýne   
optická    
sústava

vykastro-   
vané býky  

naivné     
diev a

ve ký   
prejav     
úcty

nepožívaj  
tekutinu!   

malý      
obchod

!
zrakový 
orgán

epocha   
triasu      

opa ná    
strana

tu máte mýlka,     
chyba

zna ka    
medi

skratka   
súhvezdia  

Orión      
obkrú      

súhlas     
Akadémia  
výtvarných 

umení

asto      
klope

zna ka  
amerícia   
skratka  

erytrocytu

2. as    
tajni ky

mužské    
meno

mužské    
meno

Dve priate ky sedia v reštaurácii. Zrazu k ním        
príde poslí ek a jednej z nich odovzdá nádhernú 
kyticu. Tá sa pozrie na priložený lístok a hovorí:
- To sú kvety od môjho nového... Teraz budem 
musie  ma  celý víkend roztiahnuté nohy!...
Kamarátka sa zamyslí, pokr í ramenami                
a potom dodá:
- Divný...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 58
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Krížovky s úsmevom

slížik,     
rezanec

oblas      
súvislej  

pieso nej  
púšte

vyu uj sklápajúca 1. as     
tajni ky

dajú sa    
do poriad-  
ku, upra-   

via sa
pokusne,   
na skúšku  
jednotka   

zn. st
Pomôcky: 

areka,     
efendi,     

Oja

dopredu,   
popredku

3. as     
tajni ky

pytliak     
používajú-  
ci slu ky   

pooblepuj

sotím  
dovnútra

skr. súhv.  
Malý lev   
Zdenka    
(dom.)

osviež     
vodou

žen. meno  
ú es      

s vlasmi   
na ele

básnik     
(kniž.)

odtok, 
odtekanie  
krí kovitá 
rastlina

skratka 
rukopisu

oslovenie  
muža      

v Turecku  
tý ila sa   

zna ka    
erbia

donáša    
požieralo

dužina

Európske  
spolo en-  

stvo       
ihne

Pomôcky: 
Iola,      

potator,    
pik

druh      
palmy     

plazil sa  

rieka      
v Rusku   
kore ová   
rastlina

plakala    
(bás.)

zna ka    
rubídia    
dumal,  

uvažoval

2. as     
tajni ky

urob      
zárez

dcéra  
krá a     

Euryta

jednotka   
kmito tu   

málo      
(hud.)

Emanuel   
(dom.)

lú na    
rastlina    
elu ná    

vlna (fyz.)
skratka    

základnej  
organi-    
zácie

pijan      
zna ka   
nano- 

sekundy
sú as      

k ukového  
mecha-    
nizmu

žr        
na voze 

vydal      
pukavý    

zvuk    
prstami

chlap

Dohovára manželka manželovi:
- Drahý, vieš o som zistila?...                 
Ty nemáš rád nikoho z mojej rodiny!...
- Ale ve  to vôbec nie je pravda! 
Napríklad...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 59
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 

anon,     
Samson,   

Ori

nadšenie,  
vášnivos

3. as     
tajni ky

skratka    
ústredné-  
ho výboru

vrecovitý   
obal

tropický    
plod

nerast     
smargdo-  
vej farby

po úvam   
(hovor.)

jemná     
kubánska  

cigara

opalok,    
ohorok

porážka   
súpera    
v šachu

2. as     
tajni ky

skica,  
ná rtok

skratka   
ná elníka  

štábu

mužské    
meno     

po arili   
poh adom

slovom,    
skrátka    
(zastar.)

prichádza  
na um     

moslim-    
stvo

uvádza    
do vírivé-   

ho pohybu

chatrný 
dom ek    
skr. pre    
telefón

zbavil 
ne istoty

zna ka    
zirkónia    
týkajúca   
sa kvetu

kostra     
(odb.)

roh       
cudnos ,   

hanblivos   
(kniž.)

jemne     
klepkal

skr. stre-   
ných v n   
pieso ná 
rastlina

kruto,     
ukrutne    
(kniž.)

štát       
v Afrike

Pomôcky: 
slamiha,   
malachit,   

alm

týkajúca   
sa omše

zna ka    
pre lúmen  
stavebný   

stroj

smútok    
(bás.)     

previsnu-   
tý útvar

skratka    
súhvezdia 

Orión

plávací  
ústroj rýb   

malý      
obchod

skratka    
štátu      

Missouri

odcu-     
dzujem    
hlísta

frflem     
(expr.)

plošné     
miery      

pasienok   
v Alpách

unudia,    
znechutia  
(hovor.)

zn. erbia   
u astinná  
spolo -    

nos

1. as     
tajni ky

pestrý  
papagáj

milenec    
Dalily

Vrchný sa nakloní k hos ovi a pošepká 
mu:
- Verte tomu, že u nás sa budete cíti  
ako doma!...
- Azda tu tak dobre varíte?...
- To asi nie, ale máme tu...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 60
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Krížovky s úsmevom

postihnutý  
indispozí-  

ciou

dcéra    
krá a      

Tantala

pulzuje    
(kniž.)

myslené  
priamky

3. as     
tajni ky

pooble-    
pujte

vcelku,   
celkom    
(kniž.)

prinášal

úplne     
vypime    
parom     

(hovor.)

nafúkol 1. as     
tajni ky

š ahá,     
švihá      

zna ka 
hliníka

fosfid      
uránu     

posypalo   
so ou

zaoba  sa

zn. pre    
ounce troy  
odvrknutie  

(kniž.)

prichy zvláš      
ponad

v tomto 
momente

americký   
dravý vták  

udrel  
nohou

asto     
aka

albánske  
platidlo

navlh i,    
zvlh i     

existoval

náhle     
ochabnutie 
ogranizmu

urobila     
bodrým    
2. as     
tajni ky

po ovný    
pes

klí ek     
ukradlo    
(hovor.)

nepod a-   
hol

horské     
jazerá     
zrnitý      
sneh

programo-  
vací jazyk

uchový 
orgán     
umelý     
násyp

okresný    
výbor      
druh      

kuku ky

zna ka    
zlata

expedícia  
dvojhláska

týkajúca   
sa psa

le oši      
(bás.)

odsekol,   
zo al

prejav    
známky    
života! !

Pomôcky: 
in toto,     

LPL,srež,  
Nioba,lek

Prechádza sa duchovný po rozsiahlej 
farnosti. Ako tak chodí, z jedného domu 
ho úctivo pozdraví hospodár. K azovi 
sa to zapá i, tak mu hovorí:
- Povedz, syn môj, ako sa voláš?
- Jozef Ková ik.
- A ko ko máš detí?
- Sedemnás .
- To je skvelé, si stato ný lovek. 
Katolícka cirkev je na takýchto udí 
hrdá.
- Ale ja som protestant!
- ože?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 61

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom

staroveký 
sumerský  

vladár

2. as     
tajni ky

malý    
leták

syn     
Daidala

uzlík    
vláken,    
nopka

Chatea-    
ubriando-  
va novela

uzlovitý    
útvar      
v tele

brechot,  
štekanie

Pomôcky: 
EI, PsA,   
Uš, nopa

štádium    
vývinu     
postav     
inde

oblieval 
vriacou  
vodou

sídlo   
nižšej     

š achty

lámaním   
poško

1. as     
tajni ky

druh      
tenkej     
tkaniny

nie o,   
vo a o

opytova-   
cie záme-  

no        
knihy

stisnutie,  
stla enie

unikanie 
popol eka  
kanadský  
spevák

takým     
spôsobom

manipuluje 
belasé

ke

najmenšie 
množstvo  
mužské    
meno

epoleta,    
náplecník

cit. pohá-   
ania ko a 
cenná 

kožušina

prudko    
mykol

Edita      
(dom.)     

3. as     
tajni ky

skr. štátu   
Kentucky   

z toho     
dôvodu

živé       
bytosti

skr. pra-   
vej ruky    
zna ka    

kryptónu

4. as     
tajni ky

Jozef      
(dom.)

mužské    
meno

šikmo,     
bokom     

skr. súhv.  
Južná ryba

pozri, aha

silou   
prekonaj   

ozna enie  
liet. Írska

územná 
jednotka

udský    
organiz-   

mus

ženské    
meno

kypri      
pôdu     

pluhom! !
Pomôcky: 

Anka,     
krimer,   
etamín

Mladomanželom sa narodí syn               
a babka vraví otcovi:
- Syn môj, nezdá sa ti udné, že váš 
syn má tmavú ple , hoci vy                      
s manželkou ste bieli?...
- Ale, babka vieš, manželka mala málo 
mlieka, tak ho pridájala ernoška            
a preto mu stmavla ple ...
Babka pokrúti hlavou a hovorí:
- Syn môj, ke  si sa narodil ty, tiež som 
mala málo mlieka a pridájala som a 
kravským, ale nikdy som nemyslela,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 62
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Krížovky s úsmevom

stal sa     
vlhkým,    
zvlhol

ohrani ená 
plocha existujem

skratka    
telesnej    
výchovy

2. as     
tajni ky

vedením   
umožním 

vstup

nadstav,   
nadlož     

nesúlad    
(kniž.)     

kopnutím   
dopravilo

1. as     
tajni ky

rovno,   
dorovna   
spôsob  

hovorenia

zakri ím

rímske   
íslo 4     

zacítim    
(expr.)

snem      
v starove-  
kej Sparte

požije ako  
potravu    
pobadá, 

spozoruje

džbán

vyzveda   
(kniž.)     

zlý duch,   
as

skratka   
pre okrem  

iného

zomrie     
(hovor.)    
odrenina   
(zried.)

vzorec    
oxidu 

platnatého

stivo     
(zried.)    
Elena     
(dom.)

plavidlá

drevnatá   
rastlina    
stal sa    
starším

metla      
na vymeta- 

nie pece

citoslovce  
údivu      

hudobný  
nástroj

staro-     
grécka     
minca,     
obolus

citoslovce 
pohrozenia

Pomôcky: 
area,      
alonž

prívesok   
na zmen-  

ke

únik       
(šport.)    

naparoval  

nitrid 
molybdénu 

Liberát    
(dom.)

jeden      
z 12 Ježi-  

šových    
u eníkov

lebo       
(bás.)     
grgá

lesklý     
náter

Mojžišov   
biblický 
odporca   
strýko

kypri      
pôdu      

pluhom

spravilo    
ozna enie 

lietadiel    
Etiópie

3. as     
tajni ky !
stával sa   

žltým
etiópsky   

hodnostár

Pomôcky: 
rush,      

Abiron,    
apella

Hovorí erstvo rozvedená žena 
kamarátke:
- Predstav si, že súd pridelil manželovi 
po rozvode všetky tri deti...
- No, to je ale hrozné!...
- Áno, to je!...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 63
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Krížovky s úsmevom

klások vavrín     
(bás.)

2. as     
tajni ky

babylon-   
ská bohy-  

a zeme

Elemír     
(dom.)

mužský    
rod       

(gram.)

vedome   
hovorím   

nepravdu

chytala
slovenský  

herec     
(Juraj)

mužské    
meno

3. as     
tajni ky

stoli ný    
úradník    
(hist.)

skratka    
súhvezdia  
Povozník

osladenie  
(kniž.)     

stávali sa  
žltými

z adovate-  
ný sneh,   

firn

obrovská   
socha     
spadol     
(det.)

Pomôcky: 
ianitor, os-  
lada, Aur,  
adamín

vychýlil    
z pôvodnej 

priamej   
polohy

máte dlh   
kto sa do-  
pustil de-   
fraudácie

odstúpil    
(zastar.)

roh fraku   
(hovor.)    

ni         
(v med.)

dealpín-   
ska rast-   

lina

zna ka    
holmia     
odveta     
(práv.)

zna ka   
hafnia

vrátnik     
(hist.)     
urobia     

sladkým

zlato,      
po špa-   
nielsky

klame,     
cigáni     

1. as     
tajni ky

4. as    
tajni ky obhorí

nemecký  
dirigent    
(James)

Bohumil   
(dom.)     

Vít        
(dom.)

lovom     
získaj     

výstupok   
v stene

alkohol    
žilka      
(bot.)      

koso-  
štvorcový  

nerast

otec       
(hypok.)   

skr.súhvez- 
dia Rydlo

nafúkanec  
(pejor.)

100 m2      

skratka    
pre tohto   

roka

sekaj,     
rúb skrátený

tla ová 
agentúra   
Albánska

prever! !
Pomôcky: 
tálio, oro,   
nihil, anta,  
Last, srež

Manželka vy íta manželovi:
- Ja tomu vôbec, ale vôbec 
nerozumiem, ako môžeš celú 
dovolenku presedie  v kr me?...
- No vidíš, nerozumieš...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 64
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Krížovky s úsmevom

ple ová  
farba      

(slang.)
túz

zna ka    
milikel-    

vina

2. as     
tajni ky

otrhal,     
ošklbal   
(expr.)

stupe      
rýchlosti   
asýrsky 

krá

prihovor sa 
niekomu   
otázkou

1. as     
tajni ky

skratka    
odborného 

u iliš a

neskoršie  
zna ka    
pre long   

ton

posypalo   
so ou

osobné    
zámeno    
4. trieda   

gymnázia

zarmútene

zn.nemec-  
kých áut   
rastlinné 
vají ko

skratka 
leukocytu

obdobie od 
objavenia  
Ameriky   

druh vína

Oskár     
(dom.)

šupina     
(odb.)     

listnaté    
stromy

Valér      
(dom.)

mužské    
meno     
de ,      

po esky
Pomôcky: 
Ninos, olo- 
rozo,ovum, 

leopon

plat    
žoldniera   
kukuri ná  

kaša

E V      
Martina    

znak      
(odb.)

3. as     
tajni ky

udrie    
ažkým    

predme-   
tom

búcham    
(expr.)

Adam     
(dom.)     

kríženec  
dravcov

dal nie o-  
mu poža-  
dovanú   
formu

okresný   
výbor      

plaví sa

horské     
osady

kapusto-   
vitá       

rastlina    
posielaš

Eduard    
(dom.)

vyu oval   
odpo ívaj  
spánkom

skratka 
ná elníka  

štábu

slepci     
(pejor.)    
zn. pre    
milibarn

zahrieva   
na istú     
teplotu

slezovitá   
rastlina tu máš! !

Pomôcky: 
KDF,skva-  
ma, ajbiš,  
polenta

Stretnú sa dve kamarátky a jedna hovorí:
- Tak o, ešte stále šetríte na auto?...
- Už nie!
- A už ste si nejaké auto kúpili?...
- Nie!... Minulý týžde  manžel spo ítal úspory        
a rozhodli...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 65
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Krížovky s úsmevom

spito 2. as     
tajni ky

skratka 
krátkych   

v n

zlato,      
po špa- 
nielsky

zamotal,  
pochlpil

nakos   
menšie   

množstvo

vonkajšia  
as , von- 
kajšok

týkajúca   
sa orlov

matka    
Romula    
a Rema

citoslovce  
prekva-   
penia

3. as     
tajni ky omotá sa

skratka   
inšpek nej 
prehliadky

španielske 
víno       

klesnutie

vrchol     
s až a    

lode

re  ur ená 
verejnosti  

štát       
v jv. Ázii

prisolila,   
dosolila

rímske     
íslo 1001  
chrlilo     
lávu

Pomôcky: 
anatas,    
olorozo,    
kalmuk

spriadali   
melan-    
chólia

ilúzia,     
vidina     

neobratne  
(expr.)

dedina    
v ruskom   
prostredí

nejako,  
dajako     
hrubá   

tkanina

pleskot

lipne     
(kniž.)     
napíše     
na stroji

hora
lesklý 
nerast     

60 minút

druh      
hliny

hlava  
(expr.)     
pokry 

náterom

nezjed-   
notil       

(kniž.)
kované vyva ujem  

o i

Pomôcky: 
Rea, oro,   
top, karn,  

splín

nafúkol    
akáže

zrakový 
orgán     

športové  
ná inie

tovar      
(hovor.)

vyu uj     
skratka  
severo-  
západu

epocha  
triasu      
(geol.)

1. as     
tajni ky

najvä ší 
svetadiel

druh      
kožnej     

choroby,   
lišaj

S ažuje sa novomanžel Jano kamarátovi Jožovi:
- Predstav si, tá moja žena ma k sebe                    
do postele pustí najviac raz za týžde !...
- No, to si na tom ešte dos  dobre! - chlácholí ho 
Jožo. Poznám nieko ko chlapov, ktorých...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 66
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Krížovky s úsmevom

1. as     
tajni ky mo ovina

š achtický  
titul       

baroneta
tam odvil,      

odmotal
lízalo      

(expr.)

stával sa   
pustým    
prichy , 
pristihni

Pomôcky: 
hamak,    
reskír,     
coesit

s vypätím  
síl zdvihol  

kolmo     
nahor

nosením   
trocha     
zodralo

dokon í    
riadenie    
cudzie     

muž.meno

hydrome-  
ter

vo ná     
zostava    
kovové   
platidlo

zabalia,   
pobalia

elu ná     
vlna (fyz.)  
lasicovité   

zviera
priemy-    
selný      

odpad,    
halda

Genovéva  
(dom.)     
kazia,    
ni ia

oživil      
v pamäti

poradie,   
sled

uvádzalo   
do varu    
opraty

semitský   
boh

maska     
(zastar.)   
hrnúc sa   

vojdú

3. as     
tajni ky

pletením 
okrúcal

po ovali

zoologická 
záhrada   

pichá     
rohami

Pomôcky: 
pik, urea,   
jerv, kore,  

liace

rozmrv,    
rozdrob

visuté    
lôžko      

2. as     
tajni ky

dopravný   
podnik     
presta     
drža

donor

omámil    
alkoholom  

antická    
plastika

zohne, 
prehne

beží       
klusom    
prvok      
zn. Sn

šúchajú,   
mädlia     
(kniž.)

druh  
nerastu    

skr. koru-  
ny eskej

riskovanie  
(hovor.)

Teodora   
(dom.)

ochotne,   
rád

skratka    
štátu      

Illinois

Vracia sa pani z roboty domov a vidí 
ako z okna jej dcéry vysko í Jano           
a uteká pre . Vbehne do domu a kri í 
na dcéru:
- Zuzka, o tu chcel Jano?...
- Ani neviem, mami ka...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 67
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Krížovky s úsmevom

skazi      
(hovor.)

odboka,    
zboku existuješ

internetová 
diskusia,   

et

tesaním    
opracovalo

druh    
po nej     
rastliny

zosušil    
sa, scvr-   

kol sa

odeté,  
oble ené

latinská 
skratka    

ísla
symetrála 1. as     

tajni ky
rýdzos     
mince

E V      
Považskej  
Bystrice

tiese      
(zried.)    
zložená   

bielkovina  

2. as     
tajni ky

vznikol    
(kniž.)     

rytmický   
celok

ukutralo,   
zababušilo

ínske     
žen. meno  

neha,     
milota

jemne     
klepkalo

hudobný   
nástroj     
hrejivý     
pocit

Pomôcky: 
kona,     

nai, aloi

žena      
slabej     
vôle

kopaním   
skyprite    
3. as     
tajni ky

4. as     
tajni ky

oklama , 
ocigáni

svetlo,     
žiara

poležia ky  
oválny     

výrastok

druh      
narkotika

ukradneš   
(hovor.)    
perzský    
ná elník

skratka    
pre a iné

usadilo sa  
š astie    
(pren.)

tropická 
rastlina

týkajúca   
sa ôs      
Kalixt     
(dom.)

odrenina   
(zried.)

sekal,     
rúbal      

oblizuj

slabo      
švihal,     
kýval      

(expr.)

rímske     
íslo 101   

vari, azda

inená     
use       

z brav o-   
vice

natiera     
vápnom

staro-     
rímsky     

boh lásky

prejav     
známky    
života! !

Pomôcky: 
serdar,    
mukoid,    

betel

Rozprávajú sa dve priate ky:
- To ja, ke  som sa vydávala, bola som 
v siedmom nebi!...
- A to ja, ke  som sa vydávala,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 68



70

Krížovky s úsmevom

obidva
skratka    

pre deka-  
lúmen

3. as   
tajni ky

obojru ne  
(zried.)

ozubené   
koliesko   

so západ-  
kou

kyprili     
pôdu      

pluhom
zaka ova

ohorok,  
opalok

ženské    
meno     

prinášate

japonský 
umelecký  

rezbár

dôrazne   
žiadal     
Liliana     
(dom.)

1. as     
tajni ky

zis ovali   
mieru     
kabát      

z obleku

zvolená    
krá ovná   

krásy

ma  ur i-   
tú chu     
povala,    
plafón

inými    
slovami,   

iná        
(z lat.)

ervený   
kríž       

okrášli

4. as     
tajni ky

hladilo,   
pohládzalo

dakto,    
vo akto

vzorec   
hydridu   
astátu     

antipatia
Pomôcky: 

alias, ri-    
ma, tex,    
Aman

slastne,    
blažene

neúplná    
as       

2. as     
tajni ky

otravné    
látky      

pozorovate  
Mesiaca

existujete

trochu  
vydoja     

moslimský  
mních

ínske     
ženské    
meno

spred     
jednotka   

titra

výstupok   
v stene    
(archit.)

zaja í     
trus       

bohy a    
osudu

erveno-   
hnedé     
farbivo

štrbinka    
(v med.)   
rímske     
íslo 54

výrobok    
z tkaniny

jemná     
tkanina    
zna ka    
rádia

skratka    
štátu      
New      

Jersey

stratilo     
rodi ov

zn. pre    
oersted

varením  
priprav! !

Pomôcky: 
santon,    

Aisa, anta, 
orbiter

Na spove  príde žena             
a hovorí:
- Pán farár, ja mám stále 
hriešne myšlienky...
- A na o tak myslíte?...
- Stále si myslím, že som 
krásna a zvodná!...
Farár na u pozrie a hovorí:
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 69
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Krížovky s úsmevom

pitie       
(zried.)

málo,     
máli ko

solmiza -  
ná slabika

škriatok    
v germán-  
skej my-   

tológii

anortofýr   
(geol.)

stala      
sa sinou loptoši

prudkým   
nárazom   

zrazil      
dovedna

šúchali sa

MPZ      
Rumunska

miešaný   
nápoj      

dochoval   
chovom    

tam
okolo,     
vôkol      
(bás.)

starý    
strunový  
hudobný   
nástroj

ohlas,   
ozvena

mužské    
meno     
grécky     

boh vetra

2. as     
tajni ky

Pomôcky: 
flip, li-     

do, loro,   
Euros

hostil,     
astoval   

(hovor.)

stávali sa  
chudšími   
1. as     
tajni ky

kypri      
pluhom    
citlivý   
papier     

utvárajú
Olympia   
(dom.)     

zasieval

rev,       
hukot      
(expr.)

skr. seve-  
rozápadu  
skratka   
televízie

3. as     
tajni ky

posilní,    
zinten-     
zívni

africká    
antilopa

robia      
hlu né     
kroky      

celkom

kapusto-   
vitá zele-   

nina

rýchlym   
behom,    
cválajúc   
omotalo

zna ka    
tália

zn. pre    
oersted    
Izidor      
(dom.)

pobrežná  
hrádza    
somár

duševne   
sa vzpru-   

žilo

rímske     
íslo 595   
akáže

cestuje    
vozidlom

osobné    
zámeno    
zna ka    

amerícia

koralový   
útes

ofúka     
dymom

cudzí      
ú et odlamuj! !

Pomôcky: 
adas, elf,   
pilandit,    
ozalid

Manžel íta noviny a hovorí 
manželke:
- Tu je reklama na nejaký 
krém, po ktorom žena 
omladne a opeknie.
- Poznám,... už pol roka          
ho požívam!...
- Hne  som...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 70

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom

kananej-   
ská bohy-  

a úrody

lovecká    
zbra      

Indiánov

staro-     
rímsky     
obetný     
oltár

rímske     
íslo 51

štuchal    
(expr.) srdcovnica

trafika     
(zastar.)   

kanál

skratka    
Nemeckej  
umeleckej  
agentúry

ovos,      
po an-     
glicky

sliedilo    
(expr.)     

posielalo   
(bás.)

2. as     
tajni ky

E V      
Brezna    

druh 
mastiva

druh      
prilby      
(hist.)

zna ka    
pre katal   

druh      
jedla

útok

spolovice  
ulovené    
zviera,     
úlovok

Pomôcky: 
Anat, abal- 
da, kalota,  
ara, bolas

stalo sa    
ružovým

lesklý     
náter      

nevidiaci   
(zried.)

rímske     
íslo 49    

ovocný    
strom

3. as     
tajni ky

lovek,    
ktorý od-   
niekia     
utiekol

zoologická 
záhrada   
(hovor.)

zo zadnej  
strany     

nadúvaj sa 
(kniž.)

skratka    
riadenej    

strely

praskot,   
drúzganie  
osudovo,   
osudne

odlomila

zna ka    
železa     
kaluže,    
mláky

1. as     
tajni ky

remenec   
na bi isku  
mužské    
meno

zanechaj,  
opusti

samice    
jele ov    
zdravý     
(hovor.)    

jednotlivý  
odbor     
vednej     
sústavy

zlú enina  
získavaná  

z furalu    
sníva      

skratka    
Elektrárne  

Nováky

podobne   
(kniž.)     

zn. rus. 
lietadiel

obyvate    
Levanty

ohodnotí rozrývaj! !
Pomôcky: 
DKA, dula, 
kolag, fu-   
rán, simile  

Manželka vy íta manželovi, že ko ko 
žien mal pred ou. Ke  už to trvá dlho, 
manžel jej hovorí:
- Prosím a,... ve  ty by si vlastne mala 
by  hrdá!...
- Áno?... A na o?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 71
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Krížovky s úsmevom

drahý     
kov

1. as     
tajni ky

citoslovce 
nezáujmu

rieka      
v európ-   
skej asti   

Ruska

za ažila  
da ami

lesná      
šelma

požil      
ako potra-  

vu

lahodnos ženské    
meno

znížený    
tón E

3. as     
tajni ky rumunská

ke

bez uváže- 
nia, voslep 
stmavená  

(bás.)

ty si       
(bás.)

unášal     
rozrývali

šachorovi-  
tá bylina   
podobná   

tráve

E V      
Žiliny      

odborník   
v metodike 

Pomôcky: 
iva, ostri-   
ca,okonel,  
arat, pali

poumývala 
pitím    

pohltilo

sulfid      
mangánatý  

pätica     
elektrónky

v ielka

slovenský  
herec     
hydrid     

lítia

stredo-    
indické    
náre ie

prchavá    
oduli,      
vyduli

odlišná

Nikodém   
(dom.)     

š achtický  
titul

povaha mäkká     
tkanina

ínske     
ženské    
meno

páka váh   
na váženie 

omnoho

rota né    
teleso     

(geom.)

lie ivý 
prípravok  
sódovka   
(hovor.)

Pomôcky: 
vahadlo,   

ovoid, de-  
kal, gon

bylina     
s drobný-  
mi žltými   
kvetmi

estetické   
h adisko   
odieraj

ktože      
jávsky     
gong

politický    
teoretik

osobné    
zámeno    

zn. bulhar.  
cigariet

2. as     
tajni ky

pastier     
dobytka    

v Mongol-  
sku

ma arské  
mužské    
meno

Japonec sa motá okolo salaša. Ke  ho 
vidí ba a, ide k nemu a pýta sa ho:
- Po úvaj,... o sa tu motáš, kto si?...
- Ja som Ki Tsu Tchan - hovorí 
Japonec.
- Netrep, ty nie si Kysu an!...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 72
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Krížovky s úsmevom

infek ná   
choroba výzva zákos Staro-     

germán
1. as     
tajni ky

kolísaním  
utíši

africký     
vták       

podobný   
bocianovi

ohorok    
melodická 

ozdoba    
(hud.)

Pomôcky: 
inhalol,    
marabu,   
Alaman

robila      
niekomu   

sprievodcu

3. as     
tajni ky

dalo       
za peniaze 

úžitok,     
prospech   

typ,       
prototyp

lámal      
klobúk     

(hovor.)

tráva    
podobná   

ovsu

dymí,      
mudí     

hukot,     
hrmot

prestal     
ora

uchový   
orgán     
vodná  
rastlina

inhala ný  
prostrie-   

dok

babylon-   
ská bohy-  

a zeme   
okuliarnik

rímske     
íslo 51

nasakova   
vodou     

Antónia    
(dom.)

Anastázia  
(dom.)

bystrina    
zbav elek-  
trického   
náboja

pracovník  
pri stavbe  

mostov

Pomôcky: 
príraz.     

Ma, ovsík,  
radok

alkoho-    
lický      
nápoj

zn. pre    
nanovolt   
2. as     
tajni ky

obem    
hustá   

raj inová   
š ava

vztý e-    
nie sa     
(tel.)

zlostník    
(expr.)     

Richarda   
(dom.)

zober     
isté       

množstvo

antiblokova- 
cí systém   

nitrid      
hliníka

ve mi  
zni ia     
(expr.)

skratka    
štátu Utah  

skratka    
pre a dato

chuchva-   
lec

odkladá    
na miesto

skr. Ama-  
térskej     

atletickej   
asociácie

dráb,   
hajdúch

Na poruchovú linku plynární volá pani    
a zúfalo hovorí:
- V byte mi uniká plyn! Pošlite mi sem 
niekoho, o najrýchlejšie, prosím!...
Dispe er na linke odpovedá:
- Dobre pani, už aj vám posielam 
technikov, ale nikam necho te, aby 
ste...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 73



75

Krížovky s úsmevom

vypralo 1. as    
tajni ky kolektív zlú enina 

amoniaku

neprestá-  
va jestvo-  

va

citoslovce  
veselosti

osoba     
s právom   

opcie

prirovna-   
nie        

(kniž.)

neroz-     
hodný     

výsledok

otec      
(hovor.)

skratka    
eskej  

republiky

3. as     
tajni ky

zbúram    
as       

nie oho

zna ka   
ampér-    
závitu

na la ný  
žalúdok    
Mária     
(dom.)

skratka    
limity

vpred,    
dopredu   
výklenok   
v stene

vyrúbilo    
niekomu   

dane

zna ka    
olova      
skrúti,   
sto í      

Pomôcky: 
erika,      

optant,    
nika

drobná    
krí kovitá  
rastlina    

zaväzujú

vidia     
(bás.)     

zmieša-    
nina

preniká

rozvír     
odborníci   
na stolár-  
ske práce

Ita        
(dom.)

tenký kú-   
sok chleba 

podnet    
(kniž.)

judejský   
krá

stonám    
hlodavec  
príbuzný 
potkanovi

podra ova- 
cia spojka

niekto,  
vo akto    

šaty,  
oble enie

oslovenie 
matky

obliekol    
(kniž.)

utrápil,     
usužoval

Emanuel   
(dom.)     

Klub es.   
turistov

Pomôcky: 
amín,     

dymák,    
Asa

E V Du-   
najskej    
Stredy

v elárska  
pomôcka   
nukleové   
kyseliny

skratka   
pre a dato  

zna ka  
india

2. as     
tajni ky

urobil  
kvalit-     
nejším

Pýta sa hos  ašníka:
- Pán hlavný, máte vyprážaný reze ?
- utujem, už nie!...
- A keby prišiel prezident, ani pre toho 
by ste ho nevykúzlili?...
- No, tak pre prezidenta by sa dozaista 
našiel...
- Tak potom ho pokojne môžete prinies  
mne!...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 74
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Krížovky s úsmevom
druh      

nasýtené-  
ho uh ovo- 

díka

donecká   
panva

lipne      
(kniž.)

hoci,      
po esky

1. as     
tajni ky

vz ahujú-  
ci sa na    

erva

od ah i    
švaj iarska  
rozhlasová 
spolo nos

staro-     
rímsky     

boh lásky

3. as     
tajni ky

zav šme,   
skon ime  
kaš om    
of kam

kvalita-    
tívne

kypri      
pluhom    
hojivé     

tkanivo

mikroorga- 
nizmus

katedra  
telesnej   
výchovy   
dar ek

Olympia   
(dom.)

talento-    
vaní      

druh ty o-  
vej ocele

kovová    
mriežka    

v šporáku

nasávalo   
tento      

(zastar.)

utrpel     
haváriu

Pomôcky: 
rush, avot,  
seborea,   

SSR, akov

bavlnená   
tkanina    
kazila     

(hovor.)

únik       
(šport.)    
sviatok    
(pren.)

do asne  
zastav     
v istej     
innosti

ako       
(bás.)     
pokazí     
náladu

lovek 
žijúci 

osamote

skratka 
juhový-    
chodu     

malá rana

rozum

mazotok   
(lek.)      
druh  

hlodavca

glg,  
glgnutie    
(expr.)

oraním    
nevnikni   
2. as     
tajni ky

staršia  
zna ka  
žiletiek

nebeské   
teleso     

slovesná   
predpona  

Pomôcky: 
gondi, to-  
ros, októn,  

šábes

zna ka    
pre neper

latinská    
skr. ísla   
zna ka  
argónu

balkánska  
objemová  
jednotka   
kon atina

získavala

prichádza
skratka  

pre otrav-  
né látky

Veštky a vraví mladej diev ine:
- Vašu cestu skríži jeden mladý muž...
- Ach, to je nádherné!... A ako 
vyzerá?...
- Je holohlavý a jeho...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 75
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Krížovky s úsmevom

sy í   
(expr.)

biblické    
mužské    
meno

obrnený 
transpor-   

tér

1. as     
tajni ky papagáj

povraz     
so slu kou 
na konci

zomrel     
(kniž.)

ostrý      
výsmech zaoblená erpadlo 3. as    

tajni ky

predložka  
so 7. pá-   

dom

vzorec    
jodidu    
drasel-    
ného

periodikum 
spito

súhlas

Róbert     
(dom.)     
spojí      

do celku
Pomôcky: 
PsA, DF,   
inertol,     
kana

mužské    
meno

skr. súhv.  
Južná ryba 

2. as     
tajni ky    

skr. súhv.  
Malý lev   

maliarska  
došti ka  

udrela,   
buchla     
(expr.)

tvorca 
epických   

diel

páperie    
japonská 
abeceda

prestáva   
t c

Alena     
(dom.)     
silná      
vô a

ve mi   
po obala

Nemecká  
televízia   

tajne     
robili

skratka  
artérií

dechtové   
ochranné  
náterivo    

preskúmaj

skratka  
rukopisu

atómová   
elektráre   
oslovuje   
zám. oni   

Izidor     
(dom.)

rímsky     
boh lásky  
skr. súhv.  

Oktant

epocha 
kriedy

výbava   
nevesty    

presekáva- 
nie lesa

Alina      
(dom.)     

Erik       
(dom.)

nasávacie 
hadice

programo-  
vací jazyk  
slovesná 
predpona

roztok  
vodiaci    

elektrický  
prúd

mení,     
vymie a   
(hovor.)

otl ! !
Pomôcky: 

Amor,     
IMP, apt,   

Oct

Hovorí jedna žena druhej:
- Dnes som mala záchvat 
ve komyse nosti a darovala som 
jednému darebákovi pä  eur.
- Nehovorte, a o na to váš manžel?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 76
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Krížovky s úsmevom

zna ka    
pre barel

rímske     
íslo 51

nebeská   
bytos ,    
malý      
anjel

3. as     
tajni ky

týkajúca   
sa oslov

Blažej     
(dom.)     

náhla zme- 
na v deji

zostalo, 
pobudlo

1. as     
tajni ky

staro-     
grécky     

boh lásky

dones     
zna ka 
ruských    
hodiniek

stratil      
re

dojal      
(bás.)     
ve mi      
vlnil

asti      
púšte      

Sahary

obyvatelia  
iech   

jednomoc-  
ný fenol

tvorcovia   
(kniž.)

zvýšený   
tón A

sírna že-  
lezná ruda  

ženské    
meno     

nepomo-   
táš        

(expr.)

skratka 
leukocytu

indiánske  
jedlo      

pohoda

poometal

E V      
Košíc     
rmútila     
(kniž.)

Pomôcky: 
kandit,     

nar, mir,   
Asa

primitívny  
nástroj     

na oranie

bezduchý  
výcvik     

2. as     
tajni ky

zn. pre    
terahertz   
tamten    
(hovor.)

opláchla

zvuk      
pri blesku  

aví  
kríženec

rozrývala

neposkyt-  
ne údaje   

Kalixt     
(dom.)

judejský   
krá

tvrdý  
cukrík     
vlastnil

rímske    
íslo 550

ženské    
meno     

zna ka    
hélia

líhaval Elena     
(dom.)

metla na   
vymetanie  

pece
tu máš! !

Pomôcky: 
tymol, se-  
rir, pyrit,   
pemikan

Príde chlap do obchodu so zvieratami a chce         
si kúpi  psa. Jedného si vyberie, ide                       
za predava om a pýta sa ho:
- Prosím vás, o stojí ten pes?...
- A o ja viem, pre o si nesadne?...
- Ale nie,... ja myslím, ko ko stojí?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 77
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 
naris, tar-  
tas, akad,  
ars nova

hladko,    
dohladka

1. as     
tajni ky

skratka    
štátu    

Rhode   
Island

obyvate    
Indie

choroba  
mú natka

nozdra    
(v med.)

Alexander  
(dom.)

statkár     
v cárskom  

Rusku

úradník    
v starove-  
kom Ríme

Mária     
(dom.)

2. as     
tajni ky

Emília     
(dom.)

zna ka    
hélia

presta me 
bra        

pracovník  
na vrátnici

skratka 
lie ebnej 
telesnej  
výchovy

prvok      
zn. Ra     
vystav   

žiareniu

lietadlo    
(hovor.)

naberá,    
zberá     

katedrála

znepoko-   
joval, roz-  

uloval

druh hliny  
zložka     
silice      

z fenikla   

kladne     
nabitá     
astica

lovky a    
perál      
zrnitý      
sneh

oznámenie

fakultná 
nemocnica 
bez uvá-   

ženia

ur ený     
na tavenie

osta      
osamelý

Pomôcky: 
ama, ane-  
tol, mao,   
soor, firn

navlh u-   
jem

zna ka    
irídia      
silno      
tiekol

niet       
klusom    
(hovor.)

psovitá    
šelma

vy í anie  
(hovor.)    
stupe   

kambria

rímske   
íslo 51

nové     
umenie    
Michal     
(dom.)

papkal,    
papinkal

skratka   
limity      

súmrak,    
mrkanie

vyšple-    
chujem

skratka   
pre a iné   
100 m2      

3. as    
tajni ky

šachová 
figúra

robi    
mokrým

Na autobusovej zastávke si ráno mladé diev a 
zapáli cigaretu. Staršia pani, ktorá tam tiež aká 
na autobus jej rozhor ene hovorí:
- Ja keby som si mala na ulici zapáli  cigaretu, 
radšej by som spáchala neveru...
- Ja tiež,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 78
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Krížovky s úsmevom

súpis      
mien,      
údajov

poskytol   
vzdelanie

lámaním   
odde

dym,      
mud primát 2. as    

tajni ky
ohmatáva  

(expr.)

pomocou   
zvuku     
otroci      
(bás.)

totožná,    
identická

rozlúpnem  
1. as     
tajni ky

športovec  
pestujúci  
zjazdové 
disciplíny

ruský  
súhlas     
mutant    
(biol.)

rýchlym  
pohybom 
siahnem  
niekde

zna ka   
sekansu   
z ahka     
pleslo

ofúkal
sekali,  
rúbali      

emócia

rímske   
íslo 501

ohmatá-   
val sa     
prudko    

postr ilo

prinášaj

kraj v se-   
vernej asti  
Slovenska  
osirotená

biblický    
prorok

papu a    
spolu-     

zakladate   
Ríma

Pomôcky: 
a punto,   
umalon,    
oozes

presne    
(hud.)

ozna enie 
kamiónov  
pichavo

osobné    
zámeno    

potri      
mazivom

urob  
izoláciu

citoslovce  
chlácho-   

lenia

Mojžišov   
biblický 
odporca

etruský    
boh neba  
t apkám   

rozláma

predložka  
s 2. pád.   

hrubé   
povrazy    

mužské    
meno

syntetická  
živica     

požije ako  
potravu

tu máš

chytilo     
skr. odbo-  

rového    
zväzu 

3. as     
tajni ky !
organické  

bahná
jarný 

mesiac

Pomôcky: 
Ámos,Tin,  

Abiron,    
saltant

Vystatuje sa kolega                 
pred kolegom:
- Vieš, že ja som ve mi 
úspešný zberate  
starožitností?...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 79
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Krížovky s úsmevom

okovala 2. as     
tajni ky

E V      
Rož avy in, úkon tropická   

rastlina

koral      
v tvare     
olivy

jemná  
rukavi -    
kárska   
use

ihne

mierne    
kývalo

obyvatelia  
Írska

1. as     
tajni ky

meno     
Delona

vzorec     
sulfidu     

uránatého

svalovec   
(zool.)     
hnetie

kame-     
olom

preveril    
výsledok   

práce,     
výtvor

derivát     
amoniaku

filozofická  
disciplína  

druh 
horniny

Pomôcky: 
emfáza,ta- 
lamus,mo-  

cheto

váhavo,   
rozpa ite   
uvo nený   

postoj     

rímske     
íslo 501   
prikúpi

istina, 
rúbanisko

zna ka    
pre dyna   
výklenok   
v stene

Otília      
(dom.)

ale, avšak  
lôžko  

súkvetia

ve kolepá  
(zastar.)

ponor     
do teku-   

tiny!

zna ka    
hélia

televízna   
elektrónka  

citové     
vzrušenie

obidve
nazerá    
niekam    
píjaval

démo-     
nicky      

zvodná    
žena

chytám    
schytáva   
(expr.)

Slovenské  
národné   

povstanie

cit. prekva- 
penia     

cez, skrz   
(z lat.)

Izidor      
(dom.)     
Eduard    
(dom.)

zlu ujeme  
dovedna

hoci,      
po esky   
okresný  
výbor

3. as     
tajni ky !
týkajúca   

sa pralesa

Pomôcky: 
ortikon,tri-  
chína,taro, 
vamp,amid

Pýta sa manželka manžela:
- Drahý, o by si urobil, keby 
ma uniesol cudzí muž?
- Drahá,...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 80



82

Krížovky s úsmevom

rumunské  
platidlá

metla      
na vymeta- 

nie pece

uvo nil     
nie o   

zapnuté

druh kvan- 
tového     

generátora 
žiarenia

2. as     
tajni ky

grécka   
bohy a   
pomsty

borovico-   
vý porast

okrídlená   
detská     

postava   
Amora
nezje      

za nie ím  
tu né      
ženy

Pomôcky: 
kiang, ope- 
ka, iraser,  
evoe, lund

zarezanie asto     
opakovala

zápasilo, 
bojovalo   
1. as     
tajni ky

jed a     
(bot.)

zemný     
olej

opatera    
(kniž.)     
kožné   

ochorenie

éra
osekaj     
zna ka   
striebra

zažmurkal
zošívaj    
sr acia    
(zried.)

Pomôcky: 
Procius,   

akné, Lac,  
Ate, abies

druh      
somára    
predmet   
úschovy

existujete  
inštinkt

spodné

obyvate    
Pruska    
fialovo     

(hovor.)
radostný   

výkrik     
bakchan-   

tiek

severský   
vták       

zástupca   
biskupa

sladko-    
vodná ryba

okrasný    
vták

oblas  mi-  
mo hlavné- 
ho mesta   

lotor
udrel  
ažkým  

predme-   
tom

Anna      
(dom.)     

skr. súhv.  
Jašterica

zaklepkal
skr. pre    

tohto roka  
vari, azda

rímske   
íslo 49 mávadlo

tam mužské    
meno

Babi ka sa prihlásila na univerzitu. 
Urobila skúšky, prijali ju, ale predsedovi 
komisie to nedalo, tak sa jej pýta:
- Babi ka a na o vám bude na penzii 
vysoká škola?
- Viete, ja to nerobím pre seba, ale kvôli 
dedovi.
- Kvôli dedovi?...
- Áno, lebo povedal, že                            
k sedemdesiatke, by ako dar ek             
chcel ešte raz...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 81



83

Krížovky s úsmevom
skr. Slo-   
venskej    
komory    

architektov

1. as     
tajni ky ofúkal gangster-  

ská banda

cudzie   
ženské    
meno

osobné    
zámeno

skôr,     
v aššie

knísala

priate ko  
(iron.)

bok       
(v med.)

Pomôcky: 
kys , peti-  
net, latus,  

racket

zja al     
(expr.)     

z bo nej  
strany

vábim Staro-    
germán

zna ka    
cínu

skr. pre    
ad acta

javila sa   
zelenou

E V  
Bardejova

úplná      
nepochyb-  
ná pravda

obkrú

horná 
kon atina  

sekali, 
rúbali

2. as     
tajni ky

stal sa 
chromým

strapec, 
kystka    
(bás.)

Samuel    
(dom.)     
lanová   
dráha

unavil sa

zápas, po  
anglicky   
krásna     
(bás.)

telefo-  
noval      

ženské    
meno

ponáraj    
táravý     
lovek     

(expr.)

jednolícna  
pletenina   

(text.)

predložka  
so 7. pád.  

Lazár     
(dom.)

písmeno 
gréckej  

abecedy

oh om    
poraním   
poh ad    
(bás.)

zna ka    
tália

prevárate  
zna ka    
nióbu

námestie   
s trhom    
(hovor.)

úto isko   
(práv.) 

aroma-    
tický      

výlu ok    
vorva a

ože? ?
Pomôcky: 

amice,     
Alaman,   
ambra

Mladomanželia akajú na recepcii 
hotela. Do haly vstupuje mladá 
nádherná žena a ke  prechádza okolo 
nich, bez rozpakov pobozká ženícha      
a ke  odchádza povie:
- au, drahý!...
Nevesta celá v šoku pozerá                    
a nakoniec zo seba dostane:
- Prosím a a to bol kto?...
- Daj pokoj!... Vieš si predstavi , ko ko 
sa natrápim,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 82
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Krížovky s úsmevom

skratka 
okresného 

úradu

rímske     
íslo 555

varené   
polotuhé   

jedlo

dymivá 
kyselina   
sírová

pred asné 
ukon enie 

archa-    
vosti

artistický  
kúzelník,   
kaukliar

šachová   
figúra

kopaním   
odstránim  
mužské    
meno

nazvolá-   
valo

chodilo    
bez cie a   
cestovný   
denník

1. as     
tajni ky

2. as     
tajni ky   

znak  
od ítania

atóm,     
po esky

svätožiara  
(zried.)    
šíjaval

obrazy    
svätých

máš       
schopnos   

vníma     
zrakom

oslovenie  
matky     
hanlivo

druh  
glykozidu  

prúdenie   
vody      

namotá-   
vam

spájkujem  
(hovor.)

E V      
Topo ian  
alkalický 
minerál

zna ka  
argónu

organická  
bieloba    
(chem.)    

nezareve

ve ká    
plocha    
po a

písmená   
majite      
banky

vrch       
v echách

mongolský 
ná elník   
šošovka   
(v med.)

vyla ujem otl !

Pomôcky: 
salofén,    
itinerár,    

lens, aura

as  tela  
sediacej   
osoby

ohlo,      
zahlo      

opa ná   
strana

okuliare    
s ruko-    
vä ou

skratka  
tabulátora  

rímske   
íslo 54

urobil   
krajším

rímske     
íslo 501   

spojovací  
uzol       

3. as    
tajni ky !
hnedožltá  

farba
rastlinné   
vají ko

Pomôcky: 
fenit, mao,  
oleum,ono- 
nín, Oreb

Hovorí mládenec diev ine:
- Sle na, vyzeráte ako šnúra 
na bielize .
- To myslíte, že som taká 
štíhla?...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 83

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 
alit, osteo-  
blast, Iola,  

atolon

stal sa     
rapavým

2. as     
tajni ky obkrúti cár,       

po esky výkvet
zhotovená  

zo skla,    
sklenená

skr. pre    
ad acta

navinie    
sa okolo   
nie oho

súperka

nosom  
vtiahol     
vzduch    
do seba

1. as     
tajni ky

povinná    
platba od-  
vádzaná   

štátu

druh za-   
sýpacieho  

prášku

Slov. nár.  
divadlo    
chce      

(zastar.)

základná   
íslovka

jednotka   
zn. th      

pla livo    
(bás.)

hoci,      
po esky

diel a na   
výrobu lán  
zbohom    
(z tal.)

ale, no

vec ozna . 
písm. A    
menší     
(z lat.)

jeden      
z ostrovov  

atolu

eidamský  
syr        

(hovor.)

dcéra krá-  
a Euryta   
menšia    
opica

udovít    
(dom.)

lietanie    
asto    

tesal

Pomôcky: 
addio,     
civeta,     
ionit

olovená  
ceruza     

(zastar.)

vymie a   
iónov      

neve mi    
(hovor.)

solmiza -  
ná slabika  

menší     
dravec

osobné  
zámeno

obetoval   
(kniž.)     

rezaním  
odstráni

skratka 
leukocytu

pokrylo   
rosou     
druh   

horniny

obarová   
polievka

navinutie   
oxid       

kobalt-     
natý

valec,     
po esky

vodná 
elektráre   
skr. Ve kej 
Brinánie

skratka    
pre kus

skratka   
štátu   Utah

3. as     
tajni ky

nediferen-  
covaná    
kostná    
bunka

Policajt hovorí žene:
- Drahá, gratuluj mi, kone ne 
som postúpil!
- A akú hodnos  ti dali?           
- Hodnos ...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 84
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Krížovky s úsmevom

citoslovce  
brechnutia  

psa

v Starom   
zákone    
bájna      

zem zlata

synte-   
tická      
látka

3. as     
tajni ky

plošné  
miery

poskakuje  
živo ích   

mužského 
pohlavia

zbav   
ostrosti

novonaro-  
dené die a

druh  
krátkej  
tenkej     
dýky

astrovitá  
rastlina    

zatajujem

obkolesí-   
me stav-   

bou

tamtá

E V. Rim.  
Soboty    
krátky     

žen. ú es

4. as     
tajni ky vybra

ve mi  
zbijem

skr. pre    
takzvaný   
stanovujú

1. as     
tajni ky

skr. štátu   
New York  

tátoše     
(expr.)

Pomôcky: 
Ofir, em,   
mikádo,    

Aser

druh      
cviku

štvor ek   
(typ.)      

liturgická   
kniha

krpec      
(expr.)     
šklbalo

skratka    
Klubu   
eských 

turistov

ponára sa  
do vody    

asto      
volal

aha, h a
vyhna     
jedla   
(det.)

urobil    
spokojným

izraelský   
kme

austrálsky 
medvedík

úpenlivá   
(bás.)     
iste, 

zaru ene
zni í      

oh om    
oxid       

olovnatý

áno       
(z angl.)   
za ažuj

farba      
bledo-    

hnedých   
vlasov

zna ka  
neónu     
rímske     
íslo 51

2. as     
tajni ky

ceremo- 
niálne     
rúcho   

sudcov

ve ký      
odkrojený  
kus chleba

prejav    
známky    
života! !

Pomôcky: 
koala, saf-  
lor, stilet,   

asoslov

Ráno príde sle na do banky a chce si zameni  
dvesto dolárov za eurá. Zamestnanec zoberie 
doláre, prezrie si ich a hovorí:
- Sle na, utujem, ale vaše doláre sú falošné!...
Sle na celá o ervenie a za ne kri a :
- Pomoc, pomoc, zavolajte...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 85
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Krížovky s úsmevom

škodlivý    
kunovitý   
dravec

1. as     
tajni ky

zna ka  
bizmutu obruba zaobišiel   

sa

tabu a     
s fotogra-  
fiami ab- 
solventov

potravina   
z kysnuté-  
ho cesta

preš

skratka  
olympij-    

ského re- 
kordu

rozryl,     
rozrýpal    
(hovor.)

2. as     
tajni ky

dodato ne 
pridal      

do pôdy    
semená

zn. pre   
oersted

staršie  
muž.meno  
zavesený  
kus látky

slovesná 
predpona

doširoka   
elu ná   

vlna      
(fyz.)

Pomôcky: 
pik, oka,   
Aur, rás

nadpis     
(zried.)    

zbil   
(expr.)

opä ,     
znova     

skorigujte

otrasie,   
zachvie    
(zried.)

šitím     
oprav     
Eva      

(dom.)

poklepom 
vyšetrila

abesínsky 
ná elník 
kme a

vyvolával  
svrbenie   

ve a

skratka    
pre a po-  

dobne

mužské    
meno     

druh divé-  
ho osla

3. as     
tajni ky

aktivizujú-  
ci prvok

cudzie 
mužské    
meno

textilné    
družstvo   
parožok

vä ší   
snop ek   
spojovací  

zákop

tenzia     
otec      

(hypok.)

na ahuje-  
te ruku    

za nie ím

E V 
Martina    

juhoamer.  
plodina

angorská   
vlna

Ondrej     
(dom.)     

skr. štátu   
Ohio

americký 
spisovate   
a básnik

eské     
mužské    
meno

skratka 
súhvezdia 
Povozník

citoslovce  
smiechu !

Pomôcky: 
angora,    
onager,    

sapa

S ažuje si pani Ková iková susede:
- Bože, ten môj muž už iba kašle a chrápe!...
- Tak ho pošlite k doktorovi! - radí jej susedka.
- Tu už doktor nepomôže!...
- Ale, ve  dnes už majú také metódy...
- Áno,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 86



88

Krížovky s úsmevom

fúkalo
skratka    

Elektrárne  
Nováky

skratka    
vodného  

diela

biskup  
spravujúci  
diecézu

1. as     
tajni ky

chyba, 
mýlka

pobožne   
(hud.)     
pes       

(det.)
Pomôcky: 

karibu,     
Erebos,    

dry, bonz

druh soba 2. as     
tajni ky

frflem, 
šomrem   
napoly,  
iasto ne

udieralo   
nohou

suché     
víno       

športové  
ná inie

celkom    
od za iat-  

ku        
(pren.)

nalieval    
mužské    
meno

rozrývalo

budhis-  
tický      

mních     
rozkaz

jarný 
mesiac

Štefan     
(dom.)

tropický    
strom     

prinášajú   
plody

zosilnený  
súhlas

rozbi      
(expr.)     

ierny     
vták

strýkovia   
(hovor.)

zna ka   
zirkónia    
telesná    
slabos

Pomôcky: 
sept,    

devoto,    
pant

napevno 
naplnil     
akade-    

mický titul

sníva      
(kniž.)     

kopaním 
skypri

dusil,   
škrtil

zbavoval   
buriny     

predložka  
so 4. pád.

malá os,  
osi ka

hranica,    
medza     
štátny 

majetok

kme ová   
obec      

v Írsku

zna ka    
pre kilo-    

voltampér

grécky    
boh ve nej 

tmy       
strká

zna ka   
titánu

prebodne  
skr. Uni-   

verzity Ko- 
menského  

o uchá otiepka

kto chytá   
raky       

(hovor.)

špeciálna  
tráva,  
ostrica

Rozprávajú sa dve kamarátky:
- Ten môj nový priate  je ale poriadny 
kanec!... Ur ite sa za neho vydám!...
Druhá jej na to hovorí:
- Aj môj muž bol pred svadbou riadny 
kanec, ale...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 87
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Krížovky s úsmevom

o istia     
od prachu

1. as     
tajni ky

rýchlo sa   
vz a ovali

zna ka   
platiny ponáraj obrúb, 

poodtínaj

otupne,    
clivo

mravo-    
kárca

as       
celku,     
diel

tromf      
pri hre     
v karty

le ošili    
(bás.)

zbavi  šúp, 
olúpa

programo-  
vací jazyk

ru alo     
(expr.)     
bolo      

postavené

špeciálny 
obuvnícky 

klin ek

3. as     
tajni ky   
elektróda 

tranzistora

dúfate     
(kniž.)

posúvajú   
tón E zní-  

žený o dva 
poltóny

Pomôcky: 
aplom,     
mentor,    

labor

lámaním 
poškodí    
malý stôl

odhad     
výsledku   
andradit   
(miner.)

snívali sa

citoslovce  
radosti     

harmoni-   
zoval

ukazova-   
cie záme-  

no

urobi    
teplejším   
duševne   
vzpružil

farba      
na vají ka

brús      
na kosu    
obsialo

4. as     
tajni ky

stáva sa   
redším

práca,     
námaha   
(v med.)

zápach    
(v med.)   
mužské    
meno

syn krá a   
Tróa

uchopte    
(bás.)     

skr. pre   
long play

dymila,   
mudila

druh  
displeja    
plošné     
miery

rozum     
rapoce    
2. as     
tajni ky

osobné 
zámeno    

eská 
republika

prijal      
do žalúd-   

ka liek
ur ime

Melichar   
(dom.)

chytaj     
do rúk! !

Pomôcky: 
ELI, odor,  
Ílos, teks,  

emitor

Hovorí manželka manželovi:
- Drahý, pamätáš sa na tie ryby,             
ktoré si v máji chytal celé dva týždne?...
- Pravdaže!...
- Tak jedna z nich pred chví kou...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 88
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Krížovky s úsmevom

dolu       
(bás.) poludnie

citoslovce  
žmurknu-  

tia

pestovate   
ryže

Alena   
(dom.)

slovenský  
herec     
(Juraj)

prestal     
žra

opláchlo   
krytý      

balkón     
(archit.)

E V      
Banskej    
Štiavnice

skratka    
rádiolo- 
kátora

1. as     
tajni ky    

obyvatelia  
Ruska

citoslovce  
odporu

ažko rob  
(expr.)     

ma arské  
muž.meno

3. as     
tajni ky

Apolón    
(dom.)

s ahovavý  
bahenný   

vták

opojný    
nápoj     

eidamský  
syr

Pomôcky: 
mink, Ma-  
nu, Chan,  
monach

Stanislav   
(dom.)

bez       
(v med.)   
2. as     
tajni ky

citoslovce  
udretia    
sluha      

v livreji

vydával    
svetlo

predložka  
so 7. pád.  
pravosláv-  
ny mních

osobné   
zámeno

mužské    
meno     

na akal,  
vystrašil

skratka    
súhvezdia  

Rajka

skúpo     
vlhko-     
milná   

rastlina

skratka   
pre na-    
príklad

indický    
praotec    
udstva    

druh norky

pred      
(z lat.)

lámaním 
odde ,     
ulom

citovo     
pohla     
(kniž.)     
skoval

nozdra    
(v med.)   
rímske    

íslo 1095

í an     
žrde      

na vozoch

Michal     
(dom.)

zna ka    
pre nit     

európsky   
pohár

žartujete

malá   
obytná   

miestnos
chy ! !

Pomôcky: 
Aps, sine,  
kava, rori-  
pa, naris

Príde pacient k lekárovi, ten ho 
prehliadne a hovorí mu:
- love e, pre o ste prišli až tak 
neskoro?... S týmto problémom ste mali 
prís  tak pred dvadsiatimi rokmi!...
- Pán doktor, ale ja už som s tým            
pred dvadsiatimi rokmi u vás bol!...
- A o som vám povedal?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 89
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Krížovky s úsmevom
automati-  
zovaný    
systém    
riadenia

zhadzo-    
vala, zne-  
mož ovala

zhovie-    
vavos     
(kniž.)

3. as     
tajni ky

nežne     
pritískam,  

viniem

postihnutý  
echoláliou

mladší     
svetský    

k az v Ta-  
liansku

beznohý   
jašter      

podobný   
hadovi

spôsobilo  
zranenie

Pomôcky: 
echolal,    

avot, Kaa,  
kalus

privedie 
muža      

k ženbe

2. as     
tajni ky

Olympia   
(dom.)

Pomôcky: 
abbate,    

ski 

drobil,     
mrvil      

kopaním   
nahroma

osobné    
zámeno    

oxid     
nikelnatý

mlado-  
manžel

staršia 
zna ka 
žiletiek

vznáša sa  
súkal      
(text.)

hojivé     
pletivo     
(bot.)

tamtá     
zna ka 
hliníka

predmet   
túžob

olejová 
lampi ka   
(zastar.)

obyvatelia  
Írska      

obriadim   
(hovor.)

motalo, 
plietlo     

(hovor.)

skr. pre    
a dato     

osvetová   
innos  

kopaním 
skyprí    
pôdu

skratka  
celesty    

pozorujem

chumá e   
lietajúceho 

hmyzu     
repník

otl ! !
nezne is-  

tená      
vial       

(bás.)

had       
z Knihy  
džunglí

hovoril     
lyže       

(zried.)

predložka  
s 2. pá-    

dom

morské    
ryby       

tu máš
100 m2 

zna ka  
nano-     

sekundy

1. as     
tajni ky

elektro-    
nická      
pošta

staro- 
rímsky     

boh vojny

Muž v lietadle si zavolá letušku               
a s ažuje sa:
- Podám na vašu spolo nos  žalobu! 
Stále dostávam to isté miesto, 
nemôžem si ani pospa , lebo                  
na oknách nie sú rolety a nikto mi ani 
raz neponúkol alkohol!...
Letuška si dá ruky vbok a hovorí:
- Ale...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 90
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Krížovky s úsmevom

existujete Romuald   
(dom.)

nadutci,    
povýšenci

Pomôcky: 
arit, ama-  
tol, omos,  

dilégia

Milada     
(dom.)

oplotil     
latkami tu máš!

vzorec   
sulfidu   

strontna-   
tého

skr.súhvez- 
dia Jedno-  

rožec      
pozh ajú

mand a    
(anat.)     

zorali isté  
množstvo

2. as    
tajni ky

3. as     
tajni ky    
opoja sa !

skratka  
dioktyl-   
adipátu

oto enie   
sané

prira ova-  
cia spojka

ramenný   
k b

obyvate ka 
Indie      

zvu ne    
prehltol

rozpletal   
pletenie

úloha,     
po esky   
lepil sa    

na nie o

druh      
trhaviny

latinský  
pozdrav    
altánok,    
besiedka

staro-     
grécka     

dvojdielna  
dráma

zna ka 
kozmetiky  

zabra      
kosou

vzorec     
jodidu     

sodného

neslušne, 
nemravne  
gamaše    
(zastar.)

skratka  
ú astinnej 

spolo -    
nosti

Klotilda    
(dom.)     
babri

oblúk      
(odb.)

cenové    
rozpätie

tlapa,     
dlaba     

(hovor.)

vábim     
odroda  
nikelínu

Pomôcky: 
marža,    

DOA, Eol,  
arkus

zna ka    
pre giga-   

hertz

lovky a    
perál      

grécky     
boh vetrov

skrýša     
líšky      
de ,      

po esky

ma kovitá  
šelma

skratka   
skratky    

spojovací  
uzol

1. as     
tajni ky

zletie  sa

Kamarátka predstaví 
kamarátke svojho manžela     
a potom sa jej pýta:
- Tak o na neho hovoríš?...
- No, mohla si dopadnú  aj 
horšie!...
- To teda odvoláš!...
- Tak dobre!...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 91
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Krížovky s úsmevom

milovník  
Slovákov

3. as    
tajni ky

zna ka    
pre ab-    
tesla

prázdny    
plást      

(v el.)

hrubšia    
športová   

látka

vrazením   
apu      

na a

ohmata    
(expr.)

slastne,    
blažene    
(zried.)

asto  
letujem

primát
široká, 

roz ahlá    
odsekol

zna ka    
argónu

1. as     
tajni ky

okríkol     
(zried.)

skratka    
Vysokej    

školy    
obchodnej

od za-     
iatku     

(hud.)     
vysádzaš  

vírusové   
ochorenie

dosiahni   
zisk       

sínus,     
po esky

obchodo-  
va  na ier- 

no        
(hovor.)

E V Ve .  
Krtíša     
staršie  

muž.meno

adením 
zanies ,    
zadymi

cez, skrz   
(z lat.)     

Miroslav   
(dom.)

druh 
jedovatej   

látky

zlostí     
(expr.)     

išlo,       
krá alo

MPZ      
Islandu

šušlajúci  
lovek     
berie      

do nájmu

skratka    
súhvezdia  

Rys

stávalo sa  
slabším    
žatím      

nahromadil
Pomôcky: 
da capo,   
falín, túl,   
tvíd, Lyn

citoslovce 
povzdychu

zn. rus.  
lietadiel    
ruské    

muž.meno

ofúkal     
nepravdivé 

chýry

š achtic    
v cárskom  

Rusku

symetrála  
polotuhá 
maz avá   
hmota

žrde      
na vozoch

tyl        
(zastar.)

oblížem

morský    
h bkomer   
skratka    

knokautu

2. as     
tajni ky

vyrovnával

Rozprávajú sa dvaja 
kamaráti:
- Vraj ti veštica predpovedala, 
že a opustí žena!...
- No, nepovedala to tak 
priamo...
- A o povedala?...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 92

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom

prišíval    
záplaty

jedno-     
klonný  
nerast

súhlas rímske   
íslo 6

mužské    
meno

ahko     
sa udrel   
dla ou

1. as     
tajni ky    
pružná    
látka

nahmatalo  
(hovor.)

2. as     
tajni ky

nemocnica 
pri fakulte  
E V Dol.   
Kubína

brieždenie  
(zried.)

vzorec     
fosfidu     
uránu     
obtrelo

sociolo-    
gický    

výskum

Oskár     
(dom.)     

druh ind.  
kobercov

skratka    
majstrov-   

stiev      
Európy

vy í al    
(zried.)    

stúpenci   
klasicizmu  

skratka    
štátu      

Arkansas

druh      
krmoviny   
autotyp    
(polygr.)

listnatý    
tropický    
strom

lemovka   
(kraj .)    
MPZ      

Jordánska

starší      
názov     

pre Abov

zna ka  
hliníka     

koz acia   
koža

4. as     
tajni ky adoptujú

malý      
rastlinný   

list

otec      
(hypok.)   
nakrútilo

omikrón,   
po esky

MPZ      
Islandu    
hnací    
stroj

Pomôcky: 
linarit,     

PTI, agra,  
JOR

piskot

E V      
adce     

3. as     
tajni ky

nepokojne  
pohýb     
Jozef      
(dom.)

skratka   
tla ovej    
agentúry   

Indie

necivili- 
zovane    
zvinutá    
látka

dvojhláska

oce uj     
(odb.)     
rímske     
íslo 55

pozostá-   
valo

pokývalo
kypri      
pôdu      

pluhom! !
Pomôcky: 
autka, tre-  
sa, Abauj,  

ligrus

Po brehu rieky ide policajt a po uje         
ako topiaca sa žena kri í:
- Pomoc, neviem pláva !...
Policajt sa oto í smerom odkia  po uje 
krik a zareve:
- Ani ja neviem...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 93
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Krížovky s úsmevom

vydalo   
pukavý    

zvuk

1. as     
tajni ky

zna ka    
pikoam-    

péra

skratka    
severo-    
severo-    
západu

inakšia, 
odlišná

bývalé   
platidlo 

talianskej  
meny

udrel      
(expr.)

objasní,    
vysvetlí

kypril    
pôdu     

pluhom

zotrel,     
utrel

3. as     
tajni ky

španielske 
ženské    
meno

zna ka    
platiny

pokryme  
rosou     

kuže ovité  
nánosy

lesklý  
náter

bavlnená  
tkanina    
korkový  
výrobok

ohmatá    
(hovor.)

koráb     
(bibl.)     

kto pláva   
znak

Pomôcky: 
kartún,    

Kokalos,   
Eol

ažký      
kov

zna ka  
molybdénu 

2. as     
tajni ky

nedobre   
nenáro ná 

obilnina

4. as     
tajni ky

zatarasilo  
zásekom

anglická  
here ka    
(Merle)

horská    
osada     
z ahka 

plieskam

žrebova

klub    
atlétov     

plazivo sa 
pohybujete

skratka   
pre otrav-  
né látky

sicílsky    
krá        

nezaško

smerom   
z vnútra

trháme    
(kniž.)     

skr. pre    
respektíve

opotrebe-  
nie povr-   

chu trením

druh noža  
(tech.)     

kontra pri  
hre v karty

Jozef      
(dom.)     
zn. pre    
milistilb

Miriam     
(dom.)     
osobné    
zámeno

m asklo

grécky     
boh vetrov  
spojovacia 

dráha

stav látok  
(fyz.)

vyhýbaj    
sa, strá    

sa
kadia ? ?

Pomôcky: 
kames,    
Oberon,   

Ena

Hovorí kamarátka kamarátke:
- Tento rok bolo v kúpe och 
vynikajúco... Nedokážeš si ani 
predstavi , ako som bola                         
v Luha oviciach obletovaná...
- ože?...                                               
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 94
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Krížovky s úsmevom

malý    
slávik

udia  
ovládajúci  

mimiku

malá      
rapina

južné     
rastliny

skratka  
datívu

udská  
bytos

šamotové  
výrobky

skunk     
(zastar.)   
prudko    
mykal

gruzínsky  
udový    
tanec

zaklína-    
la sa      

drží sa  
chlapsky

2. as     
tajni ky

spevavé   
vtáky

lebo      
(bás.)     

mrmlot,    
brblot

lesná     
šelma

porážka  
súpera    
v šachu    
reptám

severo-    
americkí   
Indiáni

zna ka   
ruténia    

spiato ník  
(pejor.)

3. as     
tajni ky obtieralo

staré      
d žkové 
miery

rytmus     
opera     

C.M.We-   
bera

znížený    
tón E

sprisa-     
hanie     

chme ová  
mú ka

dojal     
(bás.)

udierali    
(hovor.)    
desiatok   

(hist.)
Pomôcky: 

Apa i,     
lupulín,    

aloy

tla ením   
zovri,      
stisni

udretie    
úrokuje

protivník

stav       
bez vojny  
citoslovce  
škrknutia

trucovitý  
lovek     

(expr.)

žen. meno  
Amatérska 

atletická 
asociácia

Alojzia  
(dom.)

MPZ      
Albánska   
zna ka    
samária

1. as     
tajni ky

Rastislav   
(dom.)     

ázijský     
štát kamže? ?

Pomôcky: 
islamej,    
decima,    
Oberon

Hovorí lekár dôchodcovi 
záhradkárovi:
- Nie je to dobré! Tieto lieky 
musíte vysadi !
- Dobre,...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 95
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Krížovky s úsmevom
Pomôcky: 

tercína,    
potator,    
Erinye

sýtozelený 
drahokam pijan kon atina

ukazova-   
cie záme-  

no

mohame-  
dánsky    

boh
Tajni ka

grécke    
bohyne    
pomsty    
a kliatby

dáme     
do pút,    

poviažeme

kto vyrá-   
ba modely

srknutie  
(kniž.)

silno    
tiekol

urobi    
chlpatým

zna ka    
astátu

napchalo,  
natla ilo   
obliate

as  noža 
(archeol.)

mužské    
meno     

poletuje

koralový 
ostrov

oslovoval  
zám. vy    
Emanuel   
(dom.)

asti      
šiat okolo  

krku

skratka    
pre long   

play       
preverím

iasto ne  
spia

myslené   
priamky    

rodi

Pomôcky: 
ovoskop,   
mop, rap,  

oat

prístroj na  
skúšanie   
erstvosti  
vajec

úto i      
nastávali   
(pren.)

pobudnete správa     
v novinách

jemne   
chyta      
(expr.)

skratka   
ve kej 
vodnej  

elektrárne

odoberal   
trepoce

skratka    
pre okrem  

iného

jambická   
strofa     
tromf      
(kart.)

ostarievali

druh      
zmetáka   
ovos, po   
anglicky

hocikto    
(expr.)

nukleové 
kyseliny    
letecké 
krídlo

šúpal sa

požívajte 
tekutinu

tkaním 
zhotovi

Pýta sa holi  zákazníka:
- Koho ste volili?
- Toho, o aj vy!
- A ako to viete?...                   
- Neviem, ale...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

Krížovka č. 96
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Krížovky s úsmevom

zaobsta-   
rával

mal po-   
vinnos

výnos     
z ulože-    

ných      
pe azí

2. as     
tajni ky

rímske  
íslo 49

zamúti, 
zakalí

mužské    
meno

úžitok, 
prospech obsial

inferno    
plame om  
oš ahnú

klapnutím  
zavrel

1. as     
tajni ky

vrecovitý   
obal

zn. auto-   
svie ok    
zn. pre   
abvolt

sulfid      
uránatý    
Oskár     
(dom.)

francúzsky 
fyzik      

(Félix)

myslené   
priamky    

skr. štátu   
Idaho

kto hrá    
na klavíri

albánske  
platidlo

výsledok   
delenia    
potvrdíš  

prípitkom
zna ka    
ruských    
lietadiel    

(Antonov)

zavanutie  
citoslovce  
zvuku gájd

zvažoval   
sa, naklá-  

al sa

citoslovce 
pohrozenia

klesala

Org. Spoj.  
národov   

brús      
na kosu

zbavilo 
ostrosti

E V      
Prešova   

otec      
(hypok.)

neodbytne  
pýta       

(expr.)

šiator      
cesta      
(z lat.)

rozum
citoslovce  

údivu      
bu  živý

Vladimír   
(dom.)     

veslársky  
klub

3. as     
tajni ky !

Mária     
(dom.)

skratka    
pre otrav-  
né látky

Pomôcky: 
Savart,    

PAL, lek,   
via

Na brehu jazera sedí rybár, chytá ryby a pritom 
má na hlave položenú tehlu. Ide okolo mladá 
sle na a ke  to vidí, pýta sa ho:
- Pane, prosím vás, pre o máte na hlave tú 
tehlu?...
- Tak, to vám nemôžem poveda !...
- Ale ve  mi to prezra te!...
- To nemôžem!... To by ste museli ís  so mnou      
na moju chatu, strávi  tam so mnou pekné chvíle   
a potom by som vám to povedal...
Sle na najskôr váhala, ale zvedavos  ju premohla 
a ke  už bolo po tom, tak hovorí:
- Ale teraz mi to už prezra te!...
- Dobre!... Tak, dva mesiace tu chytám ryby           
a ešte som nikdy ni  nechytil,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Krížovka č. 97



Riešenia krížoviek
1.  KOĽKO UNESIEM.
2.  ALE MÁM ŤA RADŠEJ AKO BASKETBAL!
3.  NIE! UŽ DÁVNO NIE.
4.  ŠÉF JE VEĽMI BLÍZKO!
5.  JA SOM JU PREŠIEL TRAKTOROM!
6.  AJ V OKU A VYPADNE VÁM AJ OBRAZ!
7.  NEBOJTE SA, DÁM SI POZOR!
8.  ZABUDLI, ŽE SOM TU EŠTE AJ JA!
9.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA

10.  A CHCEŠ K NEMU AJ NABÍJAČKU?
11.  NÔŽ MI UKAZUJETE UŽ TRETÍ TÝŽDEŇ!
12.  SPADOL SOM Z BALKÓNA!
13.  A ČO, PRVÝ RAZ HO NETRAFILI?
14.  TAK TO VÁM TEDA NEZOŽERIEM.
15.  JA CHCEM DOČÍTAŤ NOVINY!
16.  S NIEKÝM, KTO NEMÁ NIKDY PRAVDU?
17.  MAMI, UŽ NÁM SVIETIA AJ ZÁCLONY!
18.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
19.  NEVIEM, DNES MÁ POHREB!
20.  TEŠIL, AKO VÁS JEDNÉHO DŇA VYHODÍM!
21.  PÔJDEME PÁSŤ EŠTE TOHTO ROKU!
22.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
23.  ORGAZMUS, TAK TO JE LEN ASTMA.
24.  TAK TO PÔJDEME ZAJTRA EŠTE RAZ.
25.  PO NEJ DOSTAL CHUŤ AJ NA SVOJU
       STARÚ! 
26.  STÁLE STÁLA VO DVERÁCH S METLOU
       V RUKE.
27.  A TY SI SA UŽ DNES MILOVAL?
28.  ANI TO DIEŤA TO NEDOKÁŽE POCHOPIŤ!
29.  TAK, TAK, PÁNKO, NAPÍŠTE AJ TO!
30.  S TÝM, AKO MI HOVORIA V ROBOTE.
31.  ZAJTRA PRÍDEM, AK NEBUDE PRŠAŤ!
32.  TAK NÁM V BYTE ZOSTANE LEN LUSTER.
33.  MANŽELKU A DETI!
34.  NEVIEM, SOM V PEKLE.
35.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
36.  KOLIESKOVÉ KORČULE.
37.  ÁNO, ON SA TOTIŽ VOLÁ FRANTIŠEK!
38.  RÁNO ODCESTOVALA DO BRATISLAVY.
39.  ZAPÍSAŤ ČÍSLO TOHO TAXÍKA.
40.  AKO KEBY SA V LESE NIEKTO POSRAL.
41.  ŽE JE TO ZASE ĎALŠÍ GRATULANT!
42.  KAŽDÝ TÝŽDEŇ FACKAŤ INÉHO CHLAPA.
43.  SA VRÁTILA DOMOV MOJA MANŽELKA.
44.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
45.  ZAS ČERTI DONIESLI.
46.  VEĎ TO BOLI LEN ŠTYRI PÍSMENÁ.
47.  PRETOŽE PO NAŠEJ ULICI AUTOBUS
       NEJAZDÍ.
48.  ÁNO A ZMÝLILI STE SI AJ ČÍSLO TELEFÓNU!
49.  PENIAZE TAK NUTNE NEPOTREBOVAL.
50.  BOLA SOM LEN V ÔSMOM MESIACI.

51.  URČITE, PRETOŽE JA SOM PILOT TOHO
       LIETADLA!
52.  PREZLEČENÝ ZA ČERNOCHA, BOL NAOZAJ
       ČERNOCH!
53.  NIE SÚ PRÁZDNE.
54.  VY STE BRATIA?
55.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
56.  NAVEČERIAM, NECH HRAJÚ MARIÁŠ!
57.  TÁ DOBRÁ JE, ŽE AIRBAGY FUNGUJÚ!
58.  SPÔSOB, JA DÁVAM KVETY DO VÁZY!
59.  MÁM RADŠEJ TVOJU SVOKRU AKO MOJU.
60.  VEĽMI HLÚPU A DRZÚ ČAŠNÍČKU.
61.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
62.  ŽE BUDE Z TEBA TAKÝ VEĽKÝ VÔL!
63.  A PRITOM ANI JEDNO NIE JE JEHO!
64.  TOMU A PREDSA DO TOHO KECÁŠ!
65.  SME SA, ŽE RADŠEJ PÔJDEME DO KINA!
66.  PUSTÍ DO POSTELE LEN RAZ ZA MESIAC.
67.  POMILOVAL MA A HNEĎ ODIŠIEL.
68.  BOLA SOM V SIEDMOM MESIACI!
69.  ALE TO NIE JE HRIECH, TO JE OMYL!
70.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
71.  ŽE SI SA DOSTALA DO FINÁLE!
72.  JA KYSUČANOV VEĽMI DOBRE POZNÁM.
73.  BOLI DOMA, KEĎ BUDÚ ZDOLA ZVONIŤ.
74.  PREZIDENT SEM DNES URČITE NEPRÍDE.
75.  HMOTNOSŤ JE OKOLO TROCH
       KILOGRAMOV.
76.  NIČ, POĎAKOVAL A IŠIEL DO KRČMY!
77.  NEVIEM, MYSLÍM, ŽE ASI TAK HODINU!
78.  ALE TERAZ MUSÍM ÍSŤ DO PRÁCE.
79.  JA VIEM, VIDEL SOM TVOJU ŽENU!
80.  NIKDY BY SOM NA TEBA NEZABUDOL!
81.  POMILOVAŤ NEJAKÚ ŠTUDENTKU.
82.  KÝM JEJ VYSVETLÍM, KTO SI TY?
83.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
84.  NIE, ALE DALI MI VÄČŠIU KRIŽOVATKU.
85.  POLÍCIU, BOLA SOM ZNÁSILNENÁ!
86.  ALE ON CHRÁPE S INOU A KAŠLE NA MŇA!
87.  TERAZ JE Z NEHO LEN OBYČAJNÁ SVIŇA.
88.  TELEFONOVALA, ŽE BUDEŠ OTCOM!
89.  ALE UŽ AJ VYPADNITE, VY SIMULANT!
90.  PÁN KAPITÁN, NETÁRAJTE A PILOTUJTE!
91.  HORŠIE SI UŽ DOPADNÚŤ NEMOHLA!
92.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
93.  PLÁVAŤ A NEROBÍM TAKÝ CIRKUS!
94.  AJ TAM BOLO TOĽKO MÚCH A KOMÁROV?
95.  A ČÍM ICH MÁM POTOM POLIEVAŤ?
96.  MÁTE V RUKE BRITVU.
97.  ALE NA TÚ TEHLU STE UŽ DEVIATA!
Krížovka zo zadnej strany - CHODÍ V PRILBE
A USMIEVA SA.

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

www.scalpermedia.sk
a získajte viac.



Krížovky s úsmevom
ďalšie číslo vyjde 1.10. 2015 

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

Súťaž o fi nančné výhry.
Správne riešenia krížoviek.

zna ka    
mililam-   

bertu

motá sa   
(expr.)

ve mi     
vy erpáva

2. as   
tajni ky

prispievaj  
pomocou,  
pomáhaj

re ,      
hovorenie 

(kniž.)

baliaci 
papier    

s uznaním 
prijíma

sušením   
zbav      

vlhkosti

1. as   
tajni ky

natiahnem 
si na nohy 

obuv

zákrok    
v džude   

citoslovce  
zahrešenia

chôdzou  
unaví

o ná     
dúhovka   
zna ka 
hliníka

6. de     
v týždni

hlboký  
ženský    

hlas      
zotrváva

dupaním
utla ilo

zna ka   
pre bušel  

klesal    
na zem

asto ši ,  
šíjava

smeruj    
(kniž.)     

avšak, no

Pomôcky: 
Aur, vazá- 
ri, lomps,  

kraal, ATA

sie        
na chyta-  

nie rýb

zna ka    
erbia     

skr. súhv.  
Povozník

tla . ag.   
Albánska  
spletal,   
plietol

vzorec    
fluoridu    
cézneho

Amatérska
atletická
asociácia

despota,   
absolu-    

tista

3. as    
tajni ky

juho-      
africká    

kruhová   
dedina

písmeno  
gréckej    

abecedy

Na stavbe hovorí majster novému robotníkovi:
- Ochranná prilba je ve mi dôležitá. Poznal som
jedného, ktorý ju nenosil, spadla mu tehla              
na hlavu a na mieste ho zabila. A poznal som tiež
jednu diev inu, ktorá chodila v prilbe a ke  jej 
spadla tehla na hlavu, usmiala sa a išla alej!...
- Tú poznám aj ja!... Býva vo ved ajšom dome       
a dodnes...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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


