
tanec      

americké-  

ho pôvodu

ženské    

meno

druh     

narkotika

značka    

európia

2. časť    

tajničky

ukrajinský  

ľudový     

spevák

odraz     

svetla

dosucha   

náhla     

zmena

uchmatol
1. časť    

tajničky

staroirán-  

sky jazyk   

značka    

pre abvolt

slovesná   

predpona  

bežíme 

(expr.)

vzal si     

na starosť

zn. pre    

hektopieza 

závory     

(hovor.)

rev, hukot  

(expr.)

úder      

severský   

cicavec

skratka    

vicepre-    

zidenta

vyvretá    

hornina    

šnuro-     

vačka

skratka    

štátu      

Arkansas

trením  

rozdrob    

široko

vyrovnal

Leo      

(dom.)

urobia   

súpis      

postupne 

prilepte

Pomôcky: 

tymol, one- 

step, ety-   

lén, eneolit 

skr. pre    

prípadne   

obyvateľ   

Nemiec    

škan-      

dinávsky   

praobor    

riečic
a

nepokrop, 

nezaros

toto,      

po česky   

jednomoc-  

ný fenol

neskorá    

kamenná   

doba 

(archeol.)

zn. pre    

kilovolt    

púta      

pozornosť

s, so, po   

nemecky

etén   

(chem.)    

Samuel    

(dom.)     

zvolanie   

na vola

poskytuje  

pomoc     

MPZ   

Islandu

divoch,    

barbar     

(pejor.)

okolo,     

vôkol      

(bás.)

prinášaj-   

me

citoslovce  

radosti

!
Pomôcky: 

Ymer, kob- 

zar, zend,  

melafýr    

Rozprávajú sa dvaja žobráci a jeden      

sa pýta:

- Nevieš, čo sa stalo s Janom?       
       

 

Už dávno som ho nevidel.

- Viem!

- A čo je s ním?

- Predstav si! Začal pracovať!

- No, vidíš! Od prvej chvíle som hovoril, 

že ten človek...

(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

1,99 €

s úsmevom
júl-august-september 3/202212. ročník

Súťaž! 98 kvalitných krížoviek

vychádza

4 x ročne

Krížovky
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Lúštite, zabávajte sa a hrajte o finančné výhry!

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

vydanie časopisu Krížovky s úsmevom. Stačí si ich vytlačiť.
Príjemné lúštenie. 
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Krížovky s úsmevom

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  

obyvatelia 
Blatnice polia horské    

jazerá

chorobná     
záľuba         

v užívaní        
narkotík

stal sa       
jemnejším

bronzová     
medaila        
(šport.)

panský    
sluha                       
klus    

(hovor.)

Pomôcky:               
loboda,    

iris, nard             
odopieral

formovalo,      
stvárňo-        

valo

uskutoč-        
ňujú voľby

rúcha     
sudcov                         
poros,     
ovlhči

oddiaľte                
od seba           

niečo         
zavreté

značka    
kilometra                     
nenadar-              

mo
príslušník         

panov-             
níckeho          
dvora

nie                
(z lat.)                           
jačanie

Tajnička

kosatec               
(záhr.)

dymil                             
juho-           

ázijská        
rastlina

španielske    
ženské      
meno

infikuj                      
zoologická    

záhrada 
(hovor.)

vynikajúci     
jednotlivec      

(hovor.)

značka        
titánu

ponorme 
(zastar.)                       
značka          

pre gilbert
predpis   
poradia     
úkonov       
(odb.)

mrlíkovitá      
burina

Oskár     
(dom.)

Príde Jano k lekárovi a hovorí mu:
- Pán doktor, viete, je mi tak nejako ťažko                            
a zle sa cítim.
Lekár ho prehliadne a hovorí mu:
- Tak, ráno dve tabletky a poriadne to zapiť,                                 
na obed dve tabletky a poriadne to zapiť, 
odpoludnia dve tabletky a poriadne to zapiť                                   
a večer dve tabletky a poriadne to zapiť!
- Bože, pán doktor, a čo mi je?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovky s úsmevom
Pomôcky:                  

amant,       
mentén,             

PsA       

primitívny           
nástroj               

na oranie       
(hist.)

1. časť        
tajničky

Etela         
(dom.)

bojové          
pásové      
terénne   
vozidlo

faktúrovala

zameta-            
ním od-           
stránia                   

z povrchu

počítač   
(zastar.)

milenec  
(hovor.)

túžila        
(bás.)

vzorec           
oxidu            

kademna-                 
tého

asýrsky           
boh mesta                   

Eridu

3. časť          
tajničky

kĺzačka               
v zábav-      
ných par-            

koch

od                 
(z lat.)

náčrt             
zdôver sa            

plazivo sa            
presúvaj                
z miesta            

na miesto

dalo               
do moci                              

Irena      
(dom.)

viatím   
odnieslo

značka 
kozmetiky                  
konopná   
tkanina

Pomôcky:                  
Aisa,    
Helén       

ženské           
meno                    
natri   

pastou

oxid            
platnatý                        
určené              

na oranie

lasicovitá    
šelma

mužské          
meno         

stával sa       
zeleným

staro-  
grécka 
bohyňa     
osudu

v rannom      
čase                  

drobila,     
mrvila 

skratka          
súhvezdia        
Južná ryba

terpenický   
olefín          

(chem.)             
hodenie

nech,            
po česky

staroveký     
Grék                 

prechod      
v rieke

trojice

opotre-        
benie       

povrchu             
trením

kunovité       
sibírske        
šelmy

mužské       
meno                          
otec    

(zastar.)

tvrdá         
hmota               
(kniž.)

skr. rádio- 
telefónu                                   
študent-            

ský domov

model  
Fiata

2. časť             
tajničky

otrava Vladimír   
(dom.)

Po prebudení z narkózy sa pacient pýta                             
doktora:
- Pán doktor, ako dopadla moja operácia?
- Dobre, nohu sme vám od kolena amputovali.
- Prosím? Veď ja som mal len meniskus! - 
vykríkne pacient.
Lekár mu pokojným hlasom odpovedá:
- Ja viem, ale pochopte, amputácie...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 2
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 3 Krížovka č. 4

prázdne     
frázovité        

reči

1. časť        
tajničky

skratka               
ultrakrát-           
kych vĺn

výhoda, 
pozitívum

bľabotali     
(expr.)

spájalo,      
zlučovalo          

(odb.)

zabzučala       
(bás.)

odloženie

kývalo Kristína      
(dom.)

skratka                  
pre a iné

2. časť       
tajničky

Ernestína     
(dom.)

EČV     
Banskej     
Štiavnice

prestane     
viazať                       

húžvete      
(expr.)

čln                  
na Rýne

väčší  
tanierik                              
kašlíček

nosom     
vťahovala      

vzduch

EČV     
Trenčína                      
plačlivý           
(bás.)

vydávalo      
tikavý      
zvuk

rímska     
bohyňa                                   
ozdobuj 

Pomôcky:                      
Lua, aak,           
bombast,         

a dato           

pán                            
(zo špan.)

cudzopas-              
ný hmyz           
sluchové     
orgány

skratka    
závodného   

klubu                                    
akože

rozpúšťaj    
pri vysokej     

teplote

Olympia   
(dom.)

súboj

od udané-        
do dňa                           
EČV  

Trnavy

dal                  
na niečo                     

štítok

3. časť        
tajničky

Jano s Jožom sa vybrali na ryby.                       
Po chvíľke lovenia Jano začne ťahať                               
a vytiahne z vody starú topánku. Lovia 
ďalej a zrazu Jožo ťahá, ťahá                                    
a vytiahne z vody hrdzavý budík                    
a hneď vzápätí Jano vytiahne starý 
hrniec. Jano pozrie na Joža a hovorí 
mu:
- Ej, kamarát! Poďme my inde!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

babské 1. časť       
tajničky

značka               
pre deka-            

lúmen

grécka      
bohyňa       
pomsty

montovaný     
stánok      
(hovor.)

začia-              
točníčky                 
v istej            

činnosti

vedecky     
skúmame

mužské      
meno                         

prejavil    
úctu

Pomôcky:                    
pik, ult,         
Ate, til,     

mastocyt            

zanechajte     
bez opory

blúdivá    
bunka    
(biol.)

utrápené     
bolesťou                 

rôsol       

ohmatám    
(expr.)

skratka  
televízie                    
poľahuje,   

políha
krieda       

používaná           
v maliar-         

stve

elučná          
vlna (fyz.)                    
nanášaj        
púder       

priveď              
do spánku

rozsiahle     
epické       
básne                                  

zabávaj sa
staršia           

jednotka              
jasu,                   
zn. sb

vyhraté 
postavenie 

v šachu                                 
veľký had

prikrývky      
krku

prúdenie      
vody

biblické     
muž.meno                                
ľadovcový     

nános

skratka                
pre Inter-           

City

formovaná           
(zried.)                     
značka  
selénu

2. časť      
tajničky

ženské             
meno

domáce     
zvieratá              
v oblasti            
Tibetu

Učiteľ zisťuje, kto v triede rozbil okno:
- Janko, tak ako to bolo?
- Pán učiteľ, ja som to nebol. To okno 
rozbil Mišo.
- Neklam! - vykríkol Mišo.
- Neklamem! - bráni sa Janko                          
a dodáva, - veď ty si po mne hodil            
knihu.
(Dokončenie tvorí tajničku 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 finančné výhry: 1 x 50 EUR, 1 x 20 EUR, 5 x 10 EUR. 
Alebo zašlite riešenie na email: krizovkysusmevom@gmail.com 
a hrajte o finančnú výhru 20 EUR. Riešenia môžete zasielať do 10. 10. 2022. 
Mená výhercov zverejníme na našej webovej stránke www.scalpermedia.sk a následne v časopise 
Krížovky s úsmevom 1/2023. 
Zaslaním riešenia súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Scalper Media, s.r.o. 
na účely realizácie a vyhodnotenia súťaže.

KUPÓN KSÚ 3/2022

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

Krížovka č. 6Krížovka č. 5

onuca        
(zastar.)

1. časť       
tajničky

tyl     
(zastar.)

mužské         
meno

nečudo   
(zried.)

staro-         
grécke        
bohyne          
pomsty

nevzdia-             
li sa              

z miesta

ručná        
strelná        
zbraň

zoznam,     
výkaz       

(zastar.)

Pomôcky:               
madeira,              
Ops, lista,                

Erinye     

vtiahol          
do seba

Katarína     
(dom.)

vychladil

EČV Veľ.         
Krtíša                          
časť         

gauča

značka       
technécia

prúdom      
steká                             

prozaické    
dielo

krík

3. časť       
tajničky              
lámaním       

nahromaď

biblické        
mužské         
meno

ženské         
meno                 

obyvateľ    
Ríma

Pomôcky:               
reálie,           

Ea, res,      
Azar     

tekutina                  
z mlieka                
tavením             
rozpustia

skratka           
pre a dato                              
eidamský         

syr

2. časť        
tajničky

rastlina            
rastúca           

v kamenis-            
tej pôde

poznatky       
o živote          
a kultúre            
národa

rímska      
bohyňa               
úrody                     

medirytina

ohlásim

skratka   
okultného   
krvácania            
fungovala

EČV  
Zvolena

dezertné      
víno                               
vyšší      

dôstojník

kolektív

prišitím             
predĺžil                       
nejaké   
(hovor.)

skratka       
akademika

mužské       
meno                              
vec                

(z lat.)

predmet          
na ovieva-          

nie

ochotne                         
daruje

druhý raz,                 
v inom          
čase

značka     
nano-               

coulombu

osoba,          
ktorej je          
určená             

zásielka

asýrsky     
boh mesta       

Eridu

Pán Kováčik príde za susedom a pýta 
sa ho:
- Pán sused, prosím vás, požičiate mi 
na víkend vŕtačku?
- Susedko, a čo idete robiť?
- Nič, ale konečne...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

značka           
irídia

1. časť    
tajničky spi sa opäť,         

znova
jednotka      

dedičnosti tamtá

cukrový       
alkohol                     
lepom  

pripevni
Pomôcky:             

Nioba,      
laskas,             
inozit                    

vydávalo      
mľaskavý       

zvuk

2. časť              
tajničky

padaním   
pribudne                      
mužské        
meno

odtučnená        
smotana               
po zmú-        

tení

zvýšený                
tón e                        
okolo   
(kniž.)

3. časť       
tajničky

spontán-             
nosť

estrádny      
umelec

bavlnená    
tkanina           
nástroj           

na sekanie          

vzalo si                   
na starosť

okrem      
iného                             

pichľavý     
ker

miesto                    
s liečivými        
prameňmi

skr. pre          
takzvaný                   

druh         
farbiva

značka      
astátu

ponížte,             
potupte                          

dalo koňo-         
vi uzdu

plazivo                 
sa pohybuj

mrhal,   
plytval                        
drobia

inam, inde
krompáč                        
chlácho-            

lenie

Pomôcky:            
Agap,          

kalk, serž             

naskrze                
(hovor.)                      

dcéra krá-             
ľa Tantala

nezaha-               
lene                  

anóda,        
po česky

neovlaž

zn. nano-    
sekundy                             
doslovný       
preklad

pôvodný    
obyvateľ    
Severnej      
Ameriky

kovať                                
dedina,          

po česky

dať                    
na niečo              
ciachu

značka      
arzénu

trestal             
bitkou

obliekol sa           
(kniž.)

vzorec   
oxidu   

zlatnatého

druh       
tkaniny

Chlapec a dievča sú spolu na prvom 
rande a on sa jej pýta:
- Dáš si nejaký drink?
- Nie, alkohol má zlý vplyv na moje 
nohy.
- Opuchnú ti?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 8Krížovka č. 7

Pomôcky:               
anta, náva,        
inulín, Spi-                
noza, álen                      

polovica     
kružnice

3. časť      
tajničky daruje

vzorec      
sulfidu                   

irídnatého

tľapkalo         
(expr.)

dávať       
popud          
(kniž.)

omamuje 
(expr.)

ženské        
meno

záhrobie         
(zried.) omotaj 2. časť       

tajničky

orientálny           
rozprávko-        
vý hrdina

značka         
lawrencia

holandský           
filozof              

pláchate

platidlo             
v Laose

často                 
oral                                 
sála              

v apadane

vzťažnosť,     
pomernosť     

(kniž.)

topí sa                      
v niečom           

(expr.)

predložka     
s 2. pád.                     

zladíš  
(zried.)

stonala,     
vzdychala               

(expr.)

zaži,    
zakús                                 

5. časť      
tajničky

Pomôcky:                   
kapama,            
vae, kip,       
apada             

súvisiaca                 
s Avarmi

Adam       
(dom.)                        
4. časť       
tajničky

plienenie          
(kniž.)                   

výklenky         
na budove

výstupok        
v stene              
(archit.)

Albína  
(dom.)                         
indické   
nárečie

uhľohydrát    
blízky      
škrobu           

a buničine

bulharské     
sviatočné       

jedlo

beda, po                 
latinsky

tenký           
prúd                         

mohutný 
jašter      

značka      
ampérzá-          

vitu

očkovacia 
látka                            

pulzuje 
(kniž.)

počítali

citoslovce           
rýchleho               
pohybu                    
šumenie

zbiješ     
(expr.)

značka 
lantánu                            
zvolanie       
na vola

písmeno     
gréckej      
abecedy

1. časť                      
tajničky

spodný      
stupeň       
strednej         

jury

Emanuela        
(dom.)

Pán Kováčik sa pýta lekára:
- Pán doktor a ste si istý, že ide o zápal pľúc? 
Viete, niekedy lekári predpíšu liek proti zápalu 
pľúc a pacient potom zomrie na niečo úplne iné.
- Upokojte sa pán Kováčik! Keď vám ja 
predpíšem liek proti zápalu pľúc, tak...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

slávna      
umelkyňa                

(kniž.)
poradie čo pôsobí       

stimulačne
1. časť      
tajničky

ekono-        
meter

drapľavo,    
škrabľavo                   
pseudove-              
da (kniž.)

prinucovali epoxidová        
živica

predložka               
so 6. pá-      

dom

deň                
v týždni                                  

Radovan    
(dom.)

klamlivo

upravenie
skratka 
minúty                              

očakával

3. časť       
tajničky

čudná vec                        
citoslovce            

zvuku                  
pri údere

rímske             
číslo 9

zbavím    
obalu                                

pokarhá     
(expr.)

preš

vydávate    
stony                              

sarmatský     
jazdec

Ida         
(dom.)

matka                         
zlostili

Pomôcky:            
Dor, keč,               
glid, alán,     

áron                    

odstrčenie      
(bás.)

hydrid    
hliníka                  

dokončil   
tkanie

letecké      
opravovne                              
zasýpací      
prášok

2. časť       
tajničky

bočná     
chodba       

v divadle

4. časť       
tajničky

riečny  
kôrovec                
jedovatá 
rastlina

nahnevá 
(expr.)

na tomto    
mieste                             
kĺzavá   
hláska

majúca               
v poradí             
číslo sto

poskako-                  
val (expr.)                         
dvojsťaž-               
ník (lod.)

skratka    
tlačovej     

kancelárie

Karol  
(dom.)                         

cit. plaše-  
nia vtákov

bohatá                
na rašelinu

vyháňal    
klíčky

skratka 
súhvezdia 

Mečiar

Pacient v blázinci postaví k múru rebrík, vylezie 
naň, pritlačí ucho k múru a načúva.
Ide okolo lekár a blázon na neho kričí:
- Pán doktor, poďte sem a priložte ucho k múru! 
Počujete niečo?
- Nie, nič! - hovorí lekár.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 9 Krížovka č. 10

niečo          
uskutoč-           
nené, čin

2. časť        
tajničky

znížený     
tón e

rozpúšťaj         
pri vysokej     

teplote

lepením 
zhotov

ženské        
meno

Svetozár   
(dom.)

vyhŕňala získava      
dedením

vzorec       
hydridu             

india

1. časť     
tajničky

textový  
stĺpec    
(typ.)

staroveký    
sumerský      

vladár

rozsudok 
(kniž.)              
zraním

pulz

provizórna       
stena              

tónovanie         
(fot.)

okované      
vedro

vyhol                          
zn. pre         

shipping               
ton

lúpi   
(zried.)

cit. uva-     
žovania          
nabral,         

načerpal
Pomôcky:             

šarha, 
verdikt,     

non                      

šinter    
(hovor.)                   
roztrhám  

(kniž.)

nie                    
(z lat.)                       
spor       

(kniž.)

mužské        
meno

obyvatelia        
Saska                     

invalidný   
človek       

oblíž
Ivan   

(dom.)                             
soliari

zemeguľa

kniha po-            
verčivých                   

dačo      
(bás.)

stupeň 
paleogénu      

(geol.)
akáže?

skratka    
okultného      
krvácania

úplne           
zavrela                              
oraním               
vnikni

krájala

športové      
náčinie                             

blanokrídly     
hmyz

bolo          
vďačné

tamtá                        
EČV           

Trenčína

túz 3. časť      
tajničky ?

murovaná 
stena

jednotka  
dedičnosti      

(gen.)

Pomôcky:               
idant,     

talónik,          
viráž                    

Kolega hovorí kolegovi:
- Pán kolega, poznám vás už desať 
rokov a stále si lámem hlavu                                          
na tej istej záhade.
- Na akej záhade? - udivene sa pýta 
kolega.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

obkrútilo otcova       
sestra

vzorec     
teluridu      
uránu

požívaj       
tekutinu

1. časť       
tajničky

naha-       
dzovalo                
omietku

clivo                          
premena

okopal,              
okopcoval

2. časť     
tajničky

metlou   
zhrniem                               

akíže 

sám, osa-           
motene

rímske                  
číslo 6            
pevne    
vložila

koketná       
žena              

(pejor.)

všetko,      
po česky                  
iba, lenže

tlačí

žilnatá   
hornina                     

otec    
(hovor.)

značka     
pond-   

sekundy

členský   
štát USA                
mĺkvosť

skutok
poopa-        
dával                 
názvy

okrem     
toho, tiež                

(kniž.)

vyvaľovalo      
oči                 

nepreraz

jednotka  
zn. lm

skratka           
pre otrav-           
né látky                        

dôverčivo

malý       
kvietok         
(expr.)

citoslovce    
zvuku      

bubnov

honosná     
nádhera            
(kniž.)

tamten                          
kopaním          

skypri           
pôdu

nahý                
model                  
ženské        
meno

postupne          
topím

skr. pre     
vlastnou 

rukou                    
kotúč

obidva spravujú                            
polovica

značka     
milikelvina

silniem                      
solmizač-             
ná slabika         

3. časť          
tajničky !
Apoliena      
(dom.)

Pomôcky:                  
pompa,      
isit, item                        

Na spoločenskom večierku hovorí 
jeden pán druhému:
- Prosím vás, poznáte toho škaredého 
chlapa, čo stojí pri schodoch?
- No, dovoľte! Veď to je môj brat!
- Prepáčte,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
Pomôcky:               

bister,    
ikonodul,               

sesia           

stal sa              
redším

2. časť       
tajničky

Adam  
(dom.)

skratka     
závodné-            
ho klubu

potením                
vydal              

zo seba

srieň,  
osuheľ

cestoval             
lietadlom

spôsobil  
jazvy

ženy,     
ktoré dáva-         

jú rady

idant  
(gen.)

v malej     
miere,       
slabo                
(expr.)

odťal,  
odsekol

najvyššia    
karta

ticho,         
nečujne                            
mužské         
meno

solmizač-         
ná slabika

1. časť       
tajničky                                              
kráčal

naha-        
dzoval             

omietku

zosilnený   
súhlas                       
výkvet 

hladením     
dodávať     
niečomu      

lesk

grécky                 
boh vetrov                       
schôdzka                

(kniž.)
Pomôcky:                       

teint,      
Eol, lot,        

iter   

kráčal                   
ctiteľ ikon         

(kniž.)        

EČV Star.             
Ľubovne                    
Justína  
(dom.)

3. časť       
tajničky

mávať,          
kývať

cesta, po        
latinsky

pleť    
(odb.)                          
malá     
belica

kapustovi-         
tá zelenina

sýtohnedá      
farba          
pouč, 

ponauč

osobné  
zámeno

mince                  
jednotka          
rýdzosti          

zlata

Nikola   
(dom.)

skr. pre      
a podobne                      

ohmat    
(hovor.) 

ofúkajú   
dymom

slovesná         
predpona                          
cit. zvuku               

žaby

odovzdaj      
na určené       

miesto

kmitanie                    
skratka        
štátu          
Ohio

háčkova-        
ním zho-           

tovila

morský  
hĺbkomer

hovoriť          
ahá                  

(expr.)

Anča sa pýta Zuzy:
- Zuza, čo myslíš, čo je väčší 
hriech? Byť neverná alebo 
niekoho zabiť.
- Tak to ti neviem...
(Dokončenie tvorí tajničku 
krížovky.)

Krížovka č. 12Krížovka č. 11

drevené     
dosky

skratka     
súhvezdia      

Orión

požívaj       
tekutinu vylaďoval oschýnal 3. časť        

tajničky
opadavý                 
hustý ker

sadlo si        
(expr.)              
prišitím      
predĺžil 

citoslovce          
zvukového           

prejavu              
kvočky

zriasim                      
vystavoval    
umelému     
žiareniu

stromový          
medvedík

melóny                     
obilie                        

na mletie

2. časť       
tajničky

mužské       
meno                     

večerné       
jedlo

Organizá-         
cia ame-           
rických                
štátov

tlmene      
(hud.)                

vládca,       
vladár

mrzák                
(hovor.)

poľovačka                 
šmykľavá

malý               
koláč

značka      
cínu                       

štádium  
vývinu

skratka        
výkonného           

výboru

lepením       
nevloží              
Karol    
(dom.)

dub, po                  
anglicky

rozvodie  
(zried.)                   
ručný    
nástroj

pichala   
rohami

kamže                    
spriadalo

mrmle    
(expr.)

Pomôcky:                
aloa, vela-    
to, koati,       
Anu, oak       

dolná 
končatina

MPZ   
Rumunska                          

výzva

habkám                               
akým 

spôsobom

1. časť          
tajničky

babylon-          
ský boh            
značka             
limity

plačom              
prejavil              

žiaľ

infarkt       
myokardu                 
osobné  
zámeno

jednotka      
objemu

južná      
rastlina umyme

Manželka vyčíta manželovi:
- Jano, ty keď vidíš nejakú 
sukňu, okamžite zabúdaš,                          
že si ženatý.
- Anička,...
(Dokončenie tvorí tajničku 
krížovky.)
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 14Krížovka č. 13

starosť,        
po česky

1. časť         
tajničky

riečny 
kôrovec

citoslovce 
údivu

podať       
(bás.)

obyvateľ        
Filipín

utrápi   
(zried.)

uberal sa,    
putoval

horský    
chodník     

vyšliapaný     
zverinou

citoslovce  
radosti

3. časť     
tajničky

pokryje   
rosou

skratka      
automoto-        

klubu

plazivý  
výhonok                        
ukončil   

vitie
skratka      

rozpočto-           
vej organi-          

zácie

krájaním   
poškodí                       
poľovníci

hlodaním        
obhrýzť

skratka 
juniora                        

vyčnievajú-  
ce skaly

bratislav-              
ský špor-         
tový klub            

vzorec    
oxidu     

bárnatého                
nečinná

rozpúšťať     
pri vysokej     

teplote

sopečný         
tuf                                  

osvetlená      
zorami

močaristá    
plocha,      

rašelinisko

značka      
centilitra                        
2. časť       
tajničky

nárazom      
zhodí                       

prestalo   
znieť

zotrvaj               
v spánku

úplne    
zapla                               

tramping   
(hovor.)

púšťal           
cez sito              
a tým               
vyčistil

skratka            
pre letec-               
ké opra-          
vovne

smršť,     
orkán                            
časť     

nábytku
majúca    
záporný      
vzťah          

k niečomu

znížený        
tón a                         

nedospelí      
ľudia

zhotovená        
tepaním

ťažko rob 
(expr.)                          
lebka 
(kniž.)

kráčame

pomocná           
veta (log.)                   

idant     
(gen.)        

pletením 
predĺžil

Anastázia         
(dom.)

úderom 
odraz! ! Pomôcky:                   

tras, Ilo-       
kan, lema          

Dve priateľky sa rozprávajú a jedna 
hovorí:
- Predstav si, včera mi jedna veštkyňa 
vyveštila, že manžel ma podvádza                         
a ešte si za to vzala dvadsať eur.
- No vidíš! Tak to som...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

značka 
limity

skratka    
okultného      
krvácania

habit,          
po česky

zmenkový        
dlžník          
(fin.)

1. časť      
tajničky

nižší žen-         
ský hlas

jačmenné     
krúpy                    

Teodor     
(dom.)

Pomôcky:                  
lohaza,   
šamozit,          

Abich          

v minulosti    
príslušník    
chudoby      
bez pôdy

2. časť       
tajničky

často tikal       
semitský    

jazyk

bedlím

počítačová     
jednotka                         
druh že- 

leznej rudy

Ervín    
(dom.)

štítok  
(hovor.)                

neresenie      
(zastar.)

lieky hor-          
kej chuti,     
horčiny

poor
potára                              

iba, len,            
po česky

pozbíjam
ta                                

citoslovce    
radosti

pri práci            
s počíta-            

čom potvr-         
dil príkaz

osobné   
zámeno                       
zátoka    

(geogr.)

citoslovce  
mečania

násilím               
neobsaď     
malý oltár

citoslovce   
vyjadru-       
júce ne-           
súhlas

týkajúca              
sa sila                    

nevlastné      
matky

odroda    
kenelové-        
ho uhlia

obyčajný       
(expr.)                      
katedra   

tel. vých.

vychýlil       
z pôvodnej     

priamej    
polohy

Pomôcky:                       
boka,                

ivrit, nar,       
kolm 

vtiahol                
do seba

nuž, teda                            
rúrkovitá     
schránka          
na pastu

povraz                  
so slučkou                  
jednotka         

zn. V

3. časť                      
tajničky

skr. tanko- 
vej divízie                    

ťaví     
kríženec

kruto,   
brutálne

hydrid     
sodíka                    

aká           
(hovor.)

nemecký 
mineralóg            
a geológ

plačlivo    
(bás.)

lesklé    
náterové       

látky

nepre-           
myslene           
hovoril

Pred staršou dámou vyskočí v parku 
exhibicionista a odhalí sa pred ňou. 
Pani sa zadíva, plesne si po čele                           
a zvolá:
- Bože, ešteže ste mi to pripomenuli!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
Pomôcky:                 

spelin,  
harlem,         
lobus              

do vysokej     
polohy

2. časť    
tajničky

zametalo  
(arch.)

spínač    
vypínajúci     
prúd pri            

preťažení

toto,           
po rusky

kabát                     
z mužské-         
ho obleku

priprav    
miesením    

určité      
množstvo

hra                 
priamo                   
z nôt             
(hud.)

celý       
(zastar.)

samička    
psov

týkajúca              
sa ôs

1. časť    
tajničky

skratka            
pre a po-               

dobne

snežný        
človek

ľudská      
bytosť                   
plody,         
plodiny

zhlobia
trochu    
nasyp                        
odpijú

zrakový 
orgán

zaručovať          
sa                   

spinkal  
(det.)

prudkým            
svetlom             

na chvíľu           
oslepím

aký        
(hovor.)

skackavo               
(expr.)                 
lalok        

(v med.)

urobia 
mladším

skratka           
pre kus                             

tvorila sa    
(bás.)

Pomôcky:          
a vista,             
yeti, tul                     

umelý    
jazyk

citoslovce  
údivu                       

Homérova     
báseň

jemná      
tkanina               
zaškŕkal

rod žra-            
lokovitých           

rýb

úškrnok                           
ohýna

plávalo     
(kniž.)

narúša                      
mohame-         
dánsky              

boh

zvýšený        
tón e

džezový  
štýl               

rímske 
číslo 1002

značka 
lantánu

omyl                                
označenie 

lietadiel    
Etiópie

skratka         
Európske-           
ho spolo-               
čenstva

rímske         
číslo 11

3. časť       
tajničky

presilila si

Amor sedí na obláčiku a je úplne                      
bez nálady. Luk a šípy má položené 
vedľa seba a mračí sa. Ide okolo                         
anjel a pýta sa ho:
- Amor, čo sa stalo? Čo si taký 
smutný?
- Ale, pomaly prichádzam o prácu.
- Nehovor, veď láska je tu stále!
- Áno, ale prestáva...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

odpadlík       
(zastar.)

silou     
prenikne      
cez niečo       

(expr.)

takým    
spôsobom EČV Ilavy

má      
zapustené          

korene

utajený   
pôvodca

odbor     
fyziky

druh     
nylonovej    
priadze                      
závoz

Pomôcky:              
dralon,        
prímas,      
lipáza                   

EČV    
Piešťan

značka         
statampé-           

ra

počarenie 
pohľadom                     

dravé          
vtáky

MPZ          
Rumunska                            

kovový 
prvok

kto má                 
na starosti           

psa

zenový 
budhizmus                 

záväzné 
pravidlo

3. časť       
tajničky

Pomôcky:                  
UMa,                    

krís, nai               

urobil     
splavným

skr. lesné-             
ho závodu                      

2. časť       
tajničky

ráňam       
(bás.)                    
teploty   

pod 0 °C

zbav     
nečistoty   

vodou

Miroslav      
(dom.)                              

plápolalo    
(bás.)

1. časť      
tajničky

prívrženec    
etatizmu

značka   
selénu

prenikne    
(kniž.)              

pripravíte     
pálením

týčila sa      
(kniž.)

ozn. liet.       
Etiópie                                  

oblámem   
(zried.)

enzým   
štiepiaci     

tuky

skr. súhv.      
Veľký voz        

pevná     
tkanina

letopisy    
(kniž.)

starý      
typ úľa                                

lis      
(hovor.)

zavýjalo
víri prach                

spor     
(zastar.)

rumunský      
ľudový    

hudobný   
nástroj

prvý              
arcibiskup                
zn. elek-              
trónvoltu

záujemca  
(práv.)

vylievaš Mária     
(dom.)

Starší pár je v posteli a on sa márne 
snaží. Ako sa snaží, tak sa snaží,    
jednoducho to nejde. Manželka stratí 
trpezlivosť a otočí sa mu chrbtom. 
Manžela to mrzí, tak sa snaží zachrániť 
situáciu a začne vysvetľovať:
- Vieš, drahá, uvedom si, že erekcia                             
je v tomto veku dar. A ty...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 16Krížovka č. 15
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom

vstrekovač                 
(odb.)

1. časť           
tajničky

ukazova-           
cie záme-          

no

skratka              
pre otrav-           
né látky

tuhosť,          
súdržnosť           

(odb.)
inam, inde

vcelku,        
vôbec            
(kniž.)

nie iba jestvoval pásmové   
horstvo

3. časť      
tajničky oblížem

japonské 
platidlo

boso,          
bosky                      

minerál

skratka 
editora

napustil 
moridlom                 

podvodom   
vymámili

krpáň           
(pejor.)

láme                         
tu máš

taurín,        
po česky

nástroj         
na rezanie              
kaprovité   

ryby             

hmataním      
preskúmal

podraďova-    
cia spojka                            

rozotie-              
rajte

prehŕňaj               
sa                              

(expr.)

tak isto           
(z lat.)                
omladí 
(zried.)

Pomôcky:                  
injektor,               
dimeter,         
tenacita                                             

pokryl     
rosou

zn. pre       
long ton                         
2. časť        
tajničky

útvar     
prvohôr                       

deň             
v týždni

rastlina         
podobná        

vresu

zrakové      
orgány

dolu                           
druh 

pieskovca

skratka            
rozpočto-       
vej organi-           

zácie

dvojtakto-          
vý verš                    

európsky   
pohár

kombi-               
néza

programo-            
vací jazyk                
dobývaj          

rudu

syčať    
(expr.)

keď                          
prijíma           
potravu   
ústami

dvojhláska
citoslovce     
mierneho      

zahrešenia

EČV       
Lučenca akí? ?

Pomôcky:        
droba, eri-     
ka, in toto,                 
oron, item                               

Dlhoročný manžel hovorí svojej 
manželke:
- Drahá, zajtra odchádzam                                         
na služobnú cestu. Máš nejaké 
želanie?
Žena sa zaraduje a hovorí:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

kyprilo      
pôdu      

pluhom

Viliam    
(dom.)

staroba-      
bylonské            

mesto
obruba 1. časť    

tajničky
mužské      
meno

vajíčko        
(biol.)                 

búchali   
(expr.)

Pomôcky:              
ankerit      

irade, kon-    
tuš, kastor       

miešanec 
(antrop.)

3. časť        
tajničky

rezaním             
upraví                
okaté       
ženy            

oraním      
ubral

rímske 
číslo 1550                

vznikol 
(kniž.)

prvý         
sicílsky           

kráľ

citoslovce  
bolesti                       
Istrijský       

polostrov

spriadalo

nočný ne-       
lietavý vták                   
druh párno-     
kopytníka

liaty mag-                
neticky       
tvrdý      

materiál

škrabľavo                              
časť      

poľského       
odevu

beda, po         
latinsky

mäkké    
súkno                           

žena, kto-            
rá má dlh

skratka     
obrnenej      
divízie

darca    
(kniž.)                     
grécke        

sídlo múz

2. časť     
tajničky

kamenný    
meteorit            
(geol.)

vyplnili sa             
(kniž.)

Pomôcky:                
alni, okta-         
von, Koka-     

los, vae            

dobývajte    
rudu                      
crknú

bohyňa      
pomsty                    
sultánov    
príkaz

zmeraveli
značka  
erbia                                 

herpes

vylučuješ             
po kvap-          

kách       
(kniž.)

Romuald        
(dom.)                
lesklý   
náter

blato, 
bahno   
(expr.)

chytal                  
skr. priro-      
dzeného      
logaritmu          

poskladali

skratka   
Ústrednej      

rady

klencový      
nerast

Bezdomovec príde ráno                                                  
ku kontajnerom. Chvíľu sa v nich 
prehrabáva a keď zistí, že tam nič 
vhodné nie je, otočí sa k oknám bytovky 
a začne kričať:
- Ľudia, nespite!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 18Krížovka č. 17

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
Pomôcky:                

martit,           
Alaman,            

makadam               

malá       
zatavená         
fľaštička        
s liekom

2. časť      
tajničky

predložka                  
so 4. pá-            

dom
stíš, stlm

hlavné       
mesto Por-             

tugalska
útočil

baňatá      
nádobka              
s úzkym       
hrdlom

druh       
hematitu

týčil sa          
(kniž.) akáže ruský     

súhlas
1. časť      
tajničky podstienka

práve,        
priam

štrk            
na úpravu            
vozoviek          
zavzlykal

plaz sa
bozkajú        

(det.)                    
postavil sa

majúca  
klasy

skratka  
erytrocytu               

plnidlo          
(zried.)

pálčivá,    
naliehavá

citoslovce     
pohŕdania                                 
pľuzgierik         
na sliznici

Pomôcky:                      
olefín,              

Vel, afta              

otec   
(zastar.)                    
odznova      
(zried.)

oválny   
výrastok                   
posypalo   

soľou

sorta    
hrozna

skratka     
fakultnej        

nemocnice                 
uľahčil

3. časť       
tajničky

Staro-           
germán

dolu      
(bás.)

zrúcanina                     
dvojková      

číslica

EČV          
Zvolena

stával sa         
boľavým                     
živý or-               

ganizmus

spievala,             
pospevo-              

vala

Otília  
(dom.)                   
obidve

obetavo 
(zastar.)

rozum                           
citoslovce 
odfúknutia

skratka  
súhvezdia  

Plachty

ženské       
meno

vzorec     
kobaltidu      

uránu

nenasýte-           
ný uhľovo-              
dík, alkén

Hosť v reštaurácii sa pýta čašníka:
- Prosím vás, môžete mi prezradiť,                               
čo je to to tajomstvo šéfkuchára?
Čašník sa k nemu nakloní a dôverne 
mu šepká do ucha:
- Prezradím vám to, ale nikomu to 
nehovorte! Náš šéfkuchár už rok                             
spáva s tamtou mojou kolegyňou...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

optické     
umenie ďobnem hrá               

(bás.)

pestro         
sfarbený          
papagáj

3. časť    
tajničky

obec                   
v okrese               

Rimavská           
Sobota

veľmi       
chladí,           
oziabe

pohrebný     
sprievod           
korkový   
výrobok

polovica obidve

etiópsky    
bubon                      

balkánske        
jedlo

prejavujú-            
ca pokoru

rímske            
číslo 4                 
spolu,      

dovedna

pooberajte
predmet                        

pokry           
rosou

1. časť     
tajničky

motajme                           
trojitá  

koruna

Pomôcky:                 
kebab, ira-       
de, Ariel,       

op-art          

sekaním        
rozdelil          
na časti

dejstvo                             
neprístup-        

ne

solmizač-               
ná slabika                 
zvestoval 

4. časť    
tajničky

ženské            
meno

opak

ženské             
meno                     

skratka              
pre netto

skratka          
odštepné-           
ho závodu

najprv                          
zjačím      
(expr.)

2. časť       
tajničky

ruská     
polievka                        
mesiac 
Urána

ženské          
meno

slovesná       
predpona                     

vari,        
možno

Ernest       
(dom.)

sultánov   
príkaz                  
Otília    
(dom.)

skratka      
štátu    

Kentucky

zlizol                                 
existuješ

atestát Edita             
(dom.)

lámu citoslovce     
radosti !

Pomôcky:             
ucha, kab-       
raro, tiara,             

Abovce       

Rozprávajú sa dvaja dôchodcovia                                     
a jeden sa pýta:
- Ty, Jano, počul si tú hroznú novinu?
- Akú? - preľakane sa pýta Jano.
- No, že zajtra bude koniec sveta!
- Joj, to je hrôza! A nemohlo by to byť 
radšej pozajtra?
- Prečo?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 20Krížovka č. 19
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
Pomôcky:          
oreáda, te-   
norit, puli,             
oozes, ail              

organické      
bahná

2. časť      
tajničky

skratka            
apendek-         

tómie
odlamuj

najvyšší             
boh ger-          
mánskej             
mytológie

vyhŕňal

ohorok

v antike     
nymfa      

horstiev

kartársky     
výraz

lomoz,        
hrmot       

(hovor.)

1. časť      
tajničky

často   
lozím

skratka         
pre základ-             
né imanie

búrlivý      
vietor                    

kyselina  
olejová

toto,            
po rusky

zrána  
(zried.)                       
domček

stará     
talianska       

minca

rachot,   
buchot              
mužské       
meno

Pomôcky:                        
meot,      

See, kaik,     
adát, aryk

stupeň         
miocénu                         
brzdová    
lampa

ovčiarsky    
pes                         

Miroslava 
(dom.)

fotogra-         
fujem

jazero, po     
nemecky             

trojitá 
koruna

jednoklon-           
ný nerast

zn. pre   
nanovolt                     

otrhal

citoslovce  
žiaľu

spoločen-             
ský tanec              
pomaly 
stiekol

prsník         
(kniž.)

zhrniem                     
obyčajové       

právo

púta         
pozornosť

arabský      
kôň                 

mužské        
meno

turecký          
čln

sála                     
v apadane

ázijská za-       
vlažovacia        
priekopa             

akáže

hlavné     
mesto     

Bahrajnu

skr. súhv.              
Južná ryba                    

EČV             
Rožňavy   

príslušníci            
plutokracie

horská    
kaukazská    

osada

odevný       
doplnok

Po koncerte vážnej hudby hovorí pán 
Kováčik svojmu susedovi v hľadisku:
- Ja najradšej počúvam vážnu hudbu 
so zavretými očami.
Sused sa naňho zamračene pozrie                      
a hovorí:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

vravím,       
hovorím

zbaví        
jasného       
vedomia

ročné       
obdobie

značka             
pre abfa-              

rad

3. časť      
tajničky papagáj

hmýria sa                         
vypúšťa      

sliz

stimulačný        
prostrie-             

dok

1. časť        
tajničky

návestidlo                        
dlhým         

ležaním          
otlačí

človek    
zbehlý                    

v spolkár-             
stve

zosilnený     
súhlas                  
cudzie           

žen. meno

prvok           
zn. Tl

hore       
(bás.)                      
šitím    

vložený

cudzie         
ženské          
meno

ženské        
meno                   

bielizník

sedliak                 
v cárskom              

Rusku

kráčala                          
týkajúci               
sa sovy

prívesok           
(fin.)

vyučuje
preosieva                        
hladomor         

(kniž.)

rímske              
číslo 51

stával sa           
hmotným                   

odstraňuje       
kôru

tvorený 
atolmi

čože                   
starý             
názov            

Grécka          

nevylaďuje

tamto             
(hovor.)                            
stával sa                

sivým

štiepny 
nerast

druh      
tkaniny                   

infekčné            
ochorenie

Pomôcky:           
sľuda, He-      
lada, serž,          

alonž                         

Etela     
(dom.)

EČV  
Prešova                                 

nitrid 
molybdénu

skratka    
pre milión                  
zn. giga-      
pascalu    

druh      
narkotika

skr. Ama-          
térskej        

atletickej           
asociácie

uskutoč-               
ňovala             

emulgáciu

2. časť    
tajničky

ženské        
meno

staro-          
slovanská        

bohyňa

Na hodine slovenčiny sa učiteľ pýta 
žiakov:
- Aký je to čas, keď poviem: ja sa 
kúpem, ty sa kúpeš, on sa kúpe?
Prihlási sa Jožko a hovorí:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 22Krížovka č. 21

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom

prekonaj,   
premôž

ťažká voľ-        
ba medzi           
dvoma            
vecami

skratka  
receptu

obyvateľ     
časti      

starého        
Grécka

pleseň,    
plesnina

odtrhnutý,    
neforemný    

kus

smerová     
anténa       
(eltech.)

zauzlila      
sa, zamo-       

tala sa

ručné          
nástroje         

na rezanie

alelomorfa     
(genet.)

lisári, 
lisovači

opuchol 
(expr.)

skratka            
pre otrav-          
né látky

nepoznalo     
(zastar.)      
horlivý   

bojovník

lebka     
(kniž.)

napúšťal      
smolou              
priviera         

oči

1. časť      
tajničky

utláčatelia          
(kniž.)

Pomôcky:                  
alonž,       

aloa, etán             

založíte,    
ustanovíte

ustupuje                    
stal sa            

bledším

úhor, po       
nemecky                      
veľké vý-           
razné oči

prevarilo

EČV Rim.     
Soboty              
robíte     
škodu

rozrývaj

iná,          
odlišná                      

vlhkomilná  
rastlina

vzorec       
bromidu        
jódneho

asistent         
(slang.)                 
rímsky             

boh lásky

nerýľoval kos       
obilniny!

izbová  
rastlina

prívesok  
(fin.)                        

nasýtený 
uhľovodík

odierajme
raj                                         

Ivana      
(dom.)

ľudia    
postihnutí    
idiotizmom

obyvatelia    
Írska                           

skratka    
editora

2. časť        
tajničky !

Elena      
(dom.)

napevno 
napchal

Pomôcky:          
Aal, dipól,        
Aón, eden,         

roripa                  

Dve bezvýznamné herečky sa v zákulisí 
mestského divadla hádajú a jedna kričí:
- Ty fuchtľa jedna! Veď ani nevieš, kto bola tvoja 
matka!
- O mojej matke radšej ty nič nehovor! - zasyčí 
druhá a dodá:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

severské    
párnoko-     
pytníky

omám      
alkoholom

príliš      
osolia

3. časť       
tajničky

jednotka    
dedičnosti    

(gen.)

ukradni    
(hovor.)                       
prejaví, 

preukáže

poobracia dal ako 
odmenu

trhalo     
(kniž.)

dopredu                    
Jozef     
(dom.)

postupne   
zaseje

odjakživa

značka       
pre sínus               
polotuhé   

látky             

ohmatá  
(hovor.)

básnik      
(kniž.)                

Miroslav       
(dom.)    

ľudský or-              
ganizmus

oddelenie     
jury                     

ženské      
meno

jednoklon-           
ný ílový            
nerast

1. časť         
tajničky

lisár,  
lisovač                         

zasievalo

vari, azda

grécky      
tanec                            

bdením    
stráv

horole-              
zecká            
obuv        

(hovor.)

primát                       
prišívam   
záplaty

Pomôcky:                  
ripidolit,       

malm, sir-      
taki, idant     

poplach   
(hovor.)

Radim        
(dom.)                     

získavajú   
dedením

strážne 
zvieratá                        
šikmo,   
bokom

ženské      
meno

výhoda, 
pozitívum                      

popred

2. časť     
tajničky

nárok,           
oprávnenie            
označenie 
kamiónov

skratka              
pre adde                 

trinitro-             
toluén                       

solmizač-    
ná slabika

často   
riedili

major-          
dómstvo            

(hist.)

Priateľka sa pýta priateľky:
- Prosím ťa, Zuzka, a to je kto ten chlap?
- Neviem!
- Nehovor, že nevieš! Veď na vlastné uši som 
počula, ako mu hovoríš miláčik.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 24Krížovka č. 23
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
Pomôcky:            

areka,     
amorfná,     

Tiber                        

štvaním       
vysilí,               
uštve         
(expr.)

1. časť                   
tajničky

semitský         
boh

skratka       
strepto-            
mycínu

jednotka         
tlaku

lámaním  
poškodí

základná       
číslovka

stal sa        
žltým

získanie              
vecí za pe-          

niaze
atestát 2. časť        

tajničky
beztvará    

(odb.)

skratka            
študent-        
ského             

domova

ťažké    
mračná                                  
posielali   
(bás.)

ty si        
(bás.)

zarmucu-            
jem                    

starorím-         
sky boh

jednotka      
elektrické-           
ho napätia

čalúnená          
časť      

gauča                   
gauner

elektro-                
nická                 
pošta                

(inform.)

izraelský   
kmeň                    

motajú sa    
(expr.)

Pomôcky:                               
Aser,             

elk, torr     

štuchol 
(expr.)                      
prezula

vzorec      
fluoridu    
tálneho               
nalievali

mýlil
EČV    

Piešťan                       
zahvízda

solmizač-   
ná slabika

rozveselí                          
lapaj,   

huncút

zvršková     
useň z ho-         
vädzej ko-       

že

bystrina                      
lákaj,   

priťahuj

štíhla           
palma

okované    
vedro

ženské         
meno                       
štýl      

hudby

figliar,           
šibal         

(hovor.)

Izidor      
(dom.)                           

mačkovitá            
šelma

ďobol 
(expr.)

základná          
číslovka         
existuješ

značka        
lúmen-     
hodiny

aroma-           
tická zele-             

nina

Amatérska    
atletická    
asociácia        

(skr.)

malý        
kvietok                   
(expr.)

Jano hovorí Jožovi:
- Jožo, počul som, že ťa prepustili.
- Áno, prepustili ma zo zdravotných 
dôvodov.
- A čo ti bolo?
- Ale, mne nič! Len majster...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

vzorec   
oxidu      

uránatého

značka              
pre rad-            

phot
štikútal vodca Ar-          

gonautov

vzorec     
jodidu       

tálneho

grécky               
boh vetrov

3. časť        
tajničky                   

ohlodávať

Pomôcky:              
lomps, ni-      
ka, ambo,        

Iason                   

stimulačný      
prostrie-            

dok                 
(kniž.)

1. časť      
tajničky

skackalo  
(expr.)                       
dráždi     
(kniž.)

sníval dusil                                
pokolenie

hrôzovláda

letecké 
opravovne                             
sťahovacia    

záclona

4. časť        
tajničky

bi, šľahaj               
(expr.)

mužské        
meno

spojovací      
klin                          

umelecký   
sloh

zápasník                  
s býkmi

citoslovce 
výsmechu                     
mužské         
meno

užuvať

baliaci      
papier                         
značka     
selénu

vylievaj

nástroj          
na rúbanie            
týkajúca               

sa malmu

typ ruské-          
ho lietadla               
(Antonov)

star. muž-   
ské meno                         
podaril sa  
(hovor.)

výklenok               
v stene               
(archit.)

skratka 
akademika                     
Abovská 
stolica

vymedze-        
ná časť          
územia

antická 
stolička

oranie                         
prever

Pomôcky:                        
rotel,          

Keb, Eol,       
sella         

staro-       
egyptský           
boh zeme

dve čísla              
v lotérii           
2. časť     
tajničky

odieraj                               
súhlas

súvisiaca                     
s kapsou

značka    
hélia                  
EČV       

Trnavy

výrečná     
(kniž.)

obec             
v okrese           

Nové          
Zámky

hotel                           
v autobuse

Sused sa sťažuje susedovi:
- Už tretíkrát sa mi do bytu vlámali 
zlodeji a zakaždým mi zobrali všetky 
peniaze. Ja už neviem, čo mám robiť.
- Susedko, ožeňte sa! - radí sused.
- Myslíte si, že žena ich zaženie?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 26Krížovka č. 25
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 27

obyvateľ  
Čuvašska

Albert        
(dom.)

značka    
pikofaradu

2. časť        
tajničky

štíhla         
palma

čaptaňa   
(expr.)                    

pán                      
(z angl.)

Pomôcky:        
nomád,         
Bzenica,   

sulfur            

obec              
v okrese             
Žiar nad              
Hronom

mužské             
meno

uberá         
(zastar.)

síra      
(chem.)                    

utká,                
natká

brúsivo,        
po česky

značka 
berýlia                              

Apolónia       
(dom.)

1. časť       
tajničky

pupeň,       
púčik                            

mikronéz-            
sky totem

Eduard     
(dom.)

ujma,     
strata                        
dolu   

(zried.)

kočovník avšak, no                                           
trojica

ženské         
meno

bylina                 
s drobný-          
mi žltými            
kvetmi

obime                                    
červeno-         

žlté farbivo

EČV   
Čadce

obtrhajú                   
malé dvere

umelý     
človek,      
robot

zn. pre               
abfarad                

bojovala,       
zápasila

Pomôcky:                   
android,             
kalid, lár  

hladká 
lesklá     

tkanina

Valér       
(dom.)                

zápisníky,     
denníky             

citoslovce  
odporu                   
nežnosť

Adela    
(dom.)

Nikodém       
(dom.)                         

čuchové   
orgány

3. časť        
tajničky

nemotaj            
sa (expr.)          

sulfid      
zinočnatý

rímsky         
domáci             
bôžik

znetvorí                                   
typ ruské-  
ho lietadla 
(Antonov)

obyvateľ     
Arkansasu

špiri-       
tistické           

schôdzky

Anastázia    
(dom.)

Pán Kováčik parkuje na zakázanom mieste.                    
Keď chce odísť, pristúpi k nemu policajt                                
a dá mu pokutu 50 eur. Kováčik vytiahne stovku,     
podáva ju policajtovi a ten mu hneď hovorí:
- Pane, ale ja vám nemám vydať.
- Nevadí, nechajte to tak!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

opuchlo 1. časť      
tajničky dovnútra Rudolf       

(dom.)
oraním     
obhrnú

Ondrej      
(dom.)

najstaršia     
ľadová         
doba         

(geol.)

nemecký     
dirigent         
(James)

Pomôcky:               
Ari, Last,       
planocyt,          
impieta                  

kovaním       
zhotovený

3. časť      
tajničky

bludná     
krvinka               
(biol.)

odbudol

vzorec      
fosfidu         
cínu                           

flirtovanie

značka 
lutécia

otrhal   
(expr.)                

prevádzate      
cez vodu

skratka    
odborného

menšia    
služba                  

hlásatelia     
irenizmu

núti, 
poháňa

prvok        
zn. Ti                                 
inak, 

inakšie

zborovo    
(hud.)

čisto                 
EČV Ilavy

Pomôcky:               
pôtik, ede-   
nit, danub,         

a coro                  

druh               
amfibolu       
stal sa          
pustým           

značka      
aktínia                
oriešok,          
orieštek

ovíjal,   
obopínal                 

osobné    
zámeno                     

popridával

druh      
kuvika

tenký    
výhonok                                 

otec      
(zastar.)

strýko

skratka  
súhvezdia       

Baran                                  
mračno

slovom, 
skrátka

citoslovce 
odmietania

skratka         
starobné-          

ho dôchod-            
ku

neúcta   
(zried.)                  
kosák,          

po česky

útes         
(bás.)

2. časť        
tajničky                        

predložka    
so 6. pád.

omrvina    
(bás.)

opera                    
G. Verdiho

druh biel-      
kovinovej               

látky                     
v obilí

plač, kvíľ          
(bás.)

Stretnú sa dvaja kamaráti a jeden hovorí:
- Čo keby sme išli na hokej? Kúpime si fľašku                           
a po každom góle si dáme pohárik.
Ako si povedali, tak aj urobili, ale keď sa                                  
po bezgólovej remíze vracali zo štadióna,                            
jeden z nich nahnevane hovorí:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 28
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3. časť        
tajničky

nemorálni 
ľudia neďobol obšíval     

(krajč.)

skratka      
Slovenskej    
technickej     
univerzity

neisto sa          
pohybujú

vzácna       
tropická          
živica

natrite    
tenkou   
vrstvou

ementál-          
sky syr                
(hovor.)

dupaním    
silno      

poškodí

značka        
pre kilonit

oblečenie  
(zried.)

2. časť         
tajničky

dravý vták

utiekol                        
zbavoval 
kvapalinu 
nečistôt

odboč,      
zahni

na inom       
mieste                                 

škvrna na             
pokožke

lovom     
získam

tamtoten                      
roztápajte      
teplotou

nerast vy-           
skytujúci             
sa v žu-         

lách

skratka       
štátu New        

Jersey       
vrelo

MPZ    
Islandu

stáva sa         
lilavým           
škaredo  
(expr.)

toto,        
po rusky

rovnošata 
lokaja                    

rozprávko-     
vý hrdina

Michaela   
(dom.)

grécka   
bohyňa                          
myslí    
(bás.)

dobové     
odevy

niečo,                 
čo bolo              

objavené

Pomôcky:                
milarit,              

ovum, ele-     
mi, milia                

obdobie       
párenia     
vysokej      

zveri

zn. pre       
kilolúmen             
rastlinné 
vajíčko

písmeno L        
(hovor.)                   
Demeter    
(dom.)

mužské       
meno

znak rodu                        
ťahanie

zazrieť

citoslovce     
varovania             
skratka 
juniora

1. časť            
tajničky

biblické        
mužské         
meno

ohrievanie

Stretli sa dvaja komentátori       
a jeden vraví:
- Vieš čo?... Ja už vôbec 
nerozumiem tej našej 
ekonomickej situácii.
- Ja ti ju vysvetlím, - ponúkne 
sa druhý.
- Ďakujem, vysvetliť...
(Dokončenie tvorí tajničku 
krížovky.)

pestro     
sfarbený       
papagáj

prudký               
únik hráča              

s loptou

úder      
(kniž.)

zoogénny   
sediment   

(geol.)

opravoval  
(zried.)

2. časť        
tajničky

judejský        
kráľ

členský      
štát USA

manu-          
skript               
babral 
(expr.)

Pomôcky:         
hulán, lot,    
Asa, rush,           

solanín               

čliapkajú                
sa (expr.)

pastorok          
(hovor.)                      
1. časť         
tajničky

skratka     
Čínskej    
ľudovej      

republiky

jazdec               
s kopiou                 

dosť             
(z lat.)

latinčina 
(slang.)

citoslovce         
vyjadrujú-        
ce chmat-            

nutie

stával sa       
sivým                    

kopaním 
nahromaď

pyramída

hmotnosť       
obalu          
tovaru       

vyžaroval

štvorcový 
nerast

morský          
hĺbkomer                           

nasýť         
parou

vodný vták            
s dlhým             

zobákom

trestaj 
bitkou                     

napočudo-        
vanie

staroveký    
sumerský     

vladár

jedovatá         
látka v ze-             
miakoch          
zodrala

skratka       
severo-      
severo-            
západu

otecko           
(fam.)                

časť domu     
v Iráne

vírusové      
ochorenie

chyť                        
tu, tuhľa

organo-               
génna      
zemina

orol,             
po česky

Pomôcky:          
senan, sa-    
tis, iktus,     

zoolit              

obyvateľ   
Saska

pera              
(bás.)                   

skratka 
kapitána

Romuald   
(dom.)                    

liečebná 
tel. vých.  

pomaly   
stiekol               
(kniž.)

tvrdá 
stupnica                   
značka 
iónia

3. časť       
tajničky

striktne vy-                
medzoval

Stretnú sa dve priateľky                           
a jedna sa pýta:
- Počuj, Zuza! Teba vážne 
baví robiť šľapku?
- Jasné! Veď je to super 
práca.
- No, tak ja neviem!...
- Pozri sa!
(Dokončenie tvorí tajničku 
krížovky.)

Krížovka č. 30Krížovka č. 29
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zvedenie 3. časť     
tajničky

biblické   
mužské      
meno

značka 
niklu

Ivan    
(dom.)

väčšie  
plavidlá

určil   
daňovú 

povinnosť

lákavo
značka            
pre long            

ton
unesenie 1. časť        

tajničky

socaním           
unaviť         
(zried.)

omotaj

poodlupujú            
cudzie  
mužské         
meno

Dagmar       
(dom.)

národ            
(kniž.)                          
Turek     

(zastar.)
Pomôcky:                  

enema,   
kalamus,     

marža              

sekalo,        
rúbalo                  
lakomo    

novým 
spôsobom                    
vydávam  

stony

sníval sa                
(bás.)

značka      
sekansu               
bilancia

palma  
rotangová        

(bot.)

ruský  
súhlas                         
epocha   
triasu

končatina
nakukávať                       

luhalo, 
cigánilo

skratka      
plukovníka

nápor,         
nahrnutie               

stal sa      
sinavým

staršie  
mužské          
meno

zohlo,     
prehlo

cenové  
rozpätie                  
Teodora     
(dom.)

Pomôcky:               
Dido, ast,         
karn, pool,       

etnos                 

olúp

stupeň    
neogénu            
kráľovná    
Kartága             

hnetenie      
(kniž.)                     

horí bez       
plameňa

2. časť     
tajničky

skratka       
štátu Utah             

telurid        
uránu

šanoval        
(hovor.)

okús,         
zakús                 
značka        

cínu

údené       
(zastar.)

zabezpe-              
čoval

združenie     
podnikov   
(ekon.)

črevný        
nálev

Dve klebetnice klebetia na rohu ulice                       
a jedna hovorí:
- Počuli ste, že Kováčikovci prešli                              
na vegetariánsku stravu?
- Ale nehovorte! A odkiaľ to viete?
- Od nášho mäsiara.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

citoslovce    
vyjadrujú-      
ce bolesť

značka           
pre long              

ton

druh       
ľahkého             
plniva             

do betónu

dôstoj-           
nícka hod-            

nosť

3. časť      
tajničky

nominálna     
hodnota    
(ekon.)

Staro-            
germán               

skracovalo

Pomôcky:                 
Alaman,     

nominále,               
santal           

skratka    
veľmi    

vysokého     
napätia

1. časť       
tajničky

ňúralo,      
prehŕňalo                  
kopaním      

skyprí   

ponor,      
pohrúž

túžim       
(bás.)                    

hazardná          
hra

zástupca    
cirkevného    
hodnostá-      

ra

Tomáš    
(dom.)               

dômyselné 
zariadenie

nezatup

ronenie       
(bás.)                      
vkročil       

dovnútra
Pomôcky:           
Euros, pi-  
lav, aryt, 

teint                 

podaktorý

orientálne    
jedlo                      

rehotalo                
sa (expr.)

citoslovce         
povzdychu                

symbol        
víťazstva      

prelietal

značka           
pre oer-             

sted

okrešeme                         
postupne  

znivoč

skratka            
diheptyl-        
ftalátu

Anna       
(dom.)                         

Ľudmila      
(dom.)

tisol,    
tlačil

plochý     
koralový       
ostrov

pleť    
(odb.)                     
grécky        

boh vetra

2. časť       
tajničky

polihuje                                     
Jitka     

(dom.)

eliminuj

znížený    
tón c                         

veľká plo-      
cha poľa

prestal       
variť

skr. letec-      
kého krídla                    
skr. Čes.               
televízie

túz obrátka

načo     
(bás.)

východo-   
indický     
strom

Pán Kováčik príde k psychiatrovi                               
a hovorí mu:
- Pán doktor, pomôžte mi! Ja každú noc 
v spánku boxujem.
- A ráno sa zobudíte celý dobitý? - 
vyzvedá sa lekár.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 32Krížovka č. 31
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značka             
pre baud priúča krásne,     

pôvabne
2. časť         
tajničky tlačila sa

citoslovce    
výstrelu                 
kypria  

pluhom
Pomôcky:                  
Ílos, invar,        
elk, pikap,         
amareto          

zavádzaj     
niečo nové

1. časť    
tajničky zobral

prudko      
otvorí                 
nitrid   

hliníka

zliatina             
železa             
a niklu

syn kráľa 
Tróa                           

polám   
(zried.)

neolúp

zvršková    
useň                      
druh   

nerastu

zložnokve-          
tá bylina

vyrubujú 
(zried.)                       

poštiepaš

vykastro-         
vaný býk

stával sa       
pevnejším               
dodávkový 
automobil

práve,   
priam

skláňa sa           
na zem           

starý otec

súdne roz-         
hodnutie     
(práv.)

zn. arzénu                     
taliansky    
mandľový    

likér
Pomôcky:         

babuin,       
Salus, ju-   
dikát, uvit         

zatínam           
štíhla ma-    
čiakovitá    

opica           

Anastázia     
(dom.)                   

prešibanec  
(hovor.)

začínal 
poznávať

zn. fermia                 
rímska  
bohyňa 
zdravia

3. časť       
tajničky padá sneh

značka             
pre abvolt

kartová        
hra                             

Richard       
(dom.)

chytaj   
rukami

horská       
bylina                       

liečebná    
tel. vých.

vyučoval

sladkovod-             
né ryby                  

solmizač-      
ná slabika

inštruova-              
nie

nezves,   
neopusti

týkajúci     
sa ôs

Sedia dvaja dedkovia v parku na lavičke                                   
a čítajú noviny. Jeden z nich zrazu hovorí:
- Počuj, tu čítam, že v posledných rokoch                                          
výrazne poklesla pôrodnosť.
Druhý sa šibalsky usmeje a hovorí:
- Nuž kamarát,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

príslušník  
štátu

3. časť
tajničky

skratka  
pre iteretur poľovačka vymazaná

omotalo

mesto  
v južnom  
Poľsku

Alojzia 
(dom.) len citoslovce  

búkania
1. časť
tajničky

kakaový  
nápoj

skratka  
Českej   

televízie

silák  
(expr.)  
vrchná  

časť domu

zvýšený  
tón a

vyzúva  
kadiaľ

tkaním 
vyrobila

okultné  
krvácanie 

jazdec  
s kopijou

Pomôcky:  
Bytom, Ju-  
no, folikul,    
stoa, milia   

okraj   
predmetu  

živo  
(hud.)

aha, pozri   
zjačal   
(expr.)

počerná  
(kniž.)

rímska  
bohyňa  

škvrna na  
pokožke

citoslovce  
smiechu

vlastnili   
vačok  
(anat.)

písmeno L  
(hovor.)

Emanuela 
(dom.)

fňukáte, 
vzlykáte  
vesmír

EČV  
Rimavskej   

Soboty

druh  
písma  
medze, 

rozhrania

zápasil, 
bojoval

Juliánsky 
kalendár  
stĺpová  

sieň

prestanú 
zaujímať

druh  
motýľa  
rímske 

číslo 1550
Pomôcky:  

kolonel,  
scherzo, 

hulán  

skratka  
severo-      
západu

skr. auto- 
motoklubu  

infarkt 
myokardu

EČV  
Martina  

podraďova-  
cia spojka

skratka  
majstrov-    

stiev sveta

skratka  
pre a iné

2. časť
tajničky

zaumie-    
nila si

Príde Škót k zubárovi a pýta sa:
- Pán doktor, koľko stojí u vás vytrhnutie zuba?
- Štyridsať libier.
Škót sa poškriabe na hlave a potom hovorí:
- Pán doktor, tu máte dvadsať libier a zub mi iba...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 34Krížovka č. 33
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druh klavi-             
čembala

línia,     
čiara    

(zastar.)

mužské        
meno príbeh kŕmič,        

po česky
odrelo, 
otlačilo

sladkasto 
(pejor.)           
ženské         
meno

Pomôcky:              
Apo, ipon,               
Ur, palpa,         

tetróda

skr. Slo-     
venského    
národného      
povstania

varenie

epiderma,      
po česky                   
otecko 

(zastar.)

1. časť     
tajničky

naťahujem

EČV Ilavy                            
hustá 

tkanina,  
sypkovina

liatím    
pridaj

Štefan     
(dom.)                                    

hamovať

Pomôcky:              
inlet, pe-             
lit, marón,       

Melek         

kauzál-          
nosť, prí-          
činnosť

spojovací         
klin                 

3. časť     
tajničky

Hospodár-          
ske noviny 
druhý ná-   
zov lutitu

2. časť     
tajničky

vhodne 
upravoval

tropický        
vždyzele-          

ný ker

orgán     
hmyzu                            

obec na     
Slovensku

filipínska    
sopka

svetelný    
úkaz                       

výstraha   
(kniž.)

staroba-       
bylonské             

mesto

Melita    
(dom.)                        
Adolf    

(dom.)

zaradiť, 
zatriediť

značka  
india                                 

veľkoplodý 
gaštan

merací    
prístroj      

(eltech.)

natieraj 
hlinou                            

škrknutie  
(bás.)

priateľ  
Bolka

pochábeľ    
(expr.)                  

existujete

porážka                 
v džude                
na plný                  

bod

pokriv                 
skratka     

európske-    
ho pohára

značka   
titánu

elektrónka    
so štyrmi      
elektróda-       

mi

znížený         
tón a

stal sa       
krajším

Matka hrdo hovorí učiteľke:
- Pani učiteľka, môj syn je neobyčajné 
dieťa, ktoré je plné originálnych 
nápadov.
Učiteľka sa usmeje a hovorí:
- Súhlasím...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

dlhá bod-         
ná zbraň

2. časť        
tajničky

staršia    
jednotka    
plošného     
obsahu

čln                   
so stožia-      

rom

najmenšie          
časti che-   
mického           

prvku

starý    
strunový     
hudobný     
nástroj

viedol    
dlhé reči                  
(expr.)

opitý     
(pejor.) iný, inakší

nadobud-             
nite znova               

život

skratka    
súhvezdia    

Plachty

kňaz          
v Starom      
zákone

skratka      
roľníckeho     
družstva

obsahujú-             
ce tórium             
podnet, 

pohnútka

čmud

1. časť     
tajničky                        
postupne     

utop
Pomôcky:     

aplomb,           
Éli, sága,         
opus, Vel                            

dupotanie

opice     
(zried.)                       
3. časť     
tajničky

robili             
stehy            
bliká

skratka                   
pre detto

štýl hudby                 
ženské          
meno      

4. časť        
tajničky náturista

privítal

Európske   
hosp.spol.                        
severská   
povesť

originál

zn. pre    
lambert                          

egyptský      
boh slnka

skratka    
obrnenej    
divízie

vyhreším 
(kniž.)                  

polročné  
rozhranie

odhad      
výsledku

veľkými       
dúškami                          
značka     

pre stone
samica          

losa                         
hudobné     

dielo

skratka       
odborného          

učilišťa                        
trojica

zožltne

masť,       
omasta                            
rímske              

číslo 1550

ťažká,    
namáhavá     

(expr.)

skratka   
minulého  

roka               
primát

EČV    
Nového     

Mesta nad        
Váhom

značka   
yterbia

strýko 5. časť        
tajničky

seknutie istota    
(kniž.)

Psychológ sa pýta pacientky:
- Pani Kováčiková, netrpel                                       
u vás v rodine niekto gigantomániou?
- Áno, môj...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 36Krížovka č. 35

Súťažná krížovka
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Karolína        
(dom.)

urobí        
tesným

hŕba,     
hromada

konštruk-           
cie na cho-             
vanie včiel

3. časť     
tajničky

zložka                 
silice               

z fenikla

mláďa     
kukučky

ostrov                      
z atolu         

rozpúšťaj-          
me teplom

Pomôcky:              
anetol,     

nímand,        
lézia               

trasením              
odstránil             
z niečoho    

(zried.)

1. časť       
tajničky

prudko   
mykáme                              
Vladimír   
(dom.)

ohlásil sa

obrnený 
transportér                

utíšia      
(kniž.)          

veľký             
kameň

strýko   
(hovor.)                     

posielala   
(bás.)     

citoslovce     
zvuku        

bubnov

prehŕňal          
vlasy                                

ofúkajú       
dymom

kovbojská       
slávnosť

klamstvo                             
lipne   

(kniž.)

bezcielne   
chodila             
(expr.)

Izidor     
(dom.)

hreším,  
zlorečím                   

má    
námietky

značka     
zlata

neúčelne,       
naprázdno                         

udriem    
(expr.)

šíria     
smrad

značka      
astátu                        

paznechtík 
ostnitý

stane sa       
nemým

otec     
(zastar.)                  
okrem 
iného

postihnu-     
tie, poško-              

denie                  
(lek.)

vôkol       
(bás.)                          

pokolenie

Pomôcky:              
akant, 
atolon               

skratka     
vysokého    
napätia

zn. neónu                 
citoslovce 
plašenia   
vtákov            

bystrina                      
EČV  

Komárna

2. časť        
tajničky

vzorec     
sulfidu      

nikelna-      
tého

niktoš    
(hovor.)

Teodora     
(dom.)

Pán Kováčik príde k psychiatrovi                                
a hovorí mu:
- Pán doktor, mám vážne podozrenie, 
že moje psychické schopnosti                              
sú značne otupené a veľmi upadajú.
- Naozaj? A aké príznaky ste 
spozorovali?
- Pán doktor, je to hrozné! Predstavte 
si, že považujem...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

skratka       
hlavnej        
správy

2. časť      
tajničky

cesta, po    
latinsky

ľudový     
tanec

stával sa         
krotkým

týkajúca              
sa anti-           

lopy

malá        
hnida

starorím-          
sky boh           
úrody

Pomôcky:               
iter, Oph,              
PsA, veto           

rytmický     
tlkot                    

(expr.)     
nanovo

vznášal               
sa vo vzdu-              

chu

Pomôcky:                
kolesár,  
Astrida,           
Saturn          

1. časť     
tajničky

zasaho-            
vala cieľ

obrátil

zn. pre    
nanotesla                            
mliečny    
výrobok

ale, avšak

spevavý          
vták                         

štádium    
vývinu

žrď                    
na voze

obyvatelia            
Lotyšska                

ústna    
hláska

vyjadrenie     
nesúhlasu

bi sa          
(expr.)                        

mľaskanie

podmanil     
(kniž.)

citoslovce         
odfúknutia                    

vezmeš           
k sebe

stelesnil      
(kniž.)

horúčosť    
(expr.)                              

3. časť   
tajničky

skratka   
súhvezdia  
Južná ryba                    

zaroste

vtiahla               
do seba

dozrieval                            
po troche   
rozsýpa

EČV     
Trnavy

ženské         
meno                  

symetrála

Erik       
(dom.)

dobový      
odev                       

skr. súhv.         
Hadonos

Elemír      
(dom.) éra

povraz             
so slučkou          
na konci

jemný   
smiech                                   
kypri        

pluhom

značka      
pre inch

4. časť          
tajničky

EČV     
Levoče

malý            
hriech,            
hriešik

Riaditeľ firmy príde z práce domov. 
Manželka, ktorá ho čaká pri dverách, 
mu hneď máva pred nosom čipkovanou 
podprsenkou a vyčítavo sa ho pýta:
- Drahý, nepatrí toto náhodou tvojej 
sekretárke?
- Preboha! Kde si ju našla?
- Ja som ju nenašla. Našiel ju...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 38Krížovka č. 37
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom

pokropím      
rosou

blanokrídly               
hmyz

skratka    
Českej      

televízie

otvárateľ-            
ný kryt                  
motora

avalisti linkuj člen               
oligarchie

dočkalo                               
potom   

(zastar.)

postavíte             
sa

zostrojil                    
postupne     

skapal        
(expr.)           

dusivá      
horúčava,             

sparno

manželka             
(hovor.)               

kmitajúca       

ukazova-               
cie záme-           

no

druh        
mastiva                            

osopovali         
sa

2. časť     
tajničky

štát                      
v jz. časti          

Afriky

značka      
kryptónu                          
zápasila,     
bojovala

skratka               
európske-            
ho pohára

kananej-              
ský boh                        
1. časť       
tajničky

citoslovce     
výstrelu                     

Karol       
(dom.)

vzorec       
nitridu        
tantalu

balkánska         
pálenka                  

rob       

detašoval     
(kniž.)

stropné      
ozdobné      
svietidlá

3. časť       
tajničky

Pomôcky:          
rakija,        

Mot, ovo,         
kolag                    

písmeno X        
(hovor.)

končili   
varenie                        

výparový   
zápach

ženské            
meno

životný     
údel                               
útok

knísala              
(zried.)

približne                        
farba                  

na vajíčka

súvislo  
(odb.)

EČV  
Topoľčian                        
podraďova-    
cia spojka

zakaľuj jednotka    
zn. Sav

kypri             
pôdu               

pluhom! ! ako?                      
(expr.) ?

Jano hovorí Jožovi:
- Prišiel som na to,                                          
že ma žena podvádza                               
s nejakým idiotom!
(Dokončenie tvorí tajničku 
krížovky.)

ovíjaš,       
obopínaš

lietací    
ústroj     
vtákov

vo,                  
po česky

Imrich       
(dom.)

1. časť       
tajničky

omámila, 
omráčila      
(expr.)

prútená     
pletená      
ohrada

vykvitol           
(zried.)

umývaním       
vyčisťme

kruhový            
pohyb tela              
na náradí

udreli      
ťažkým      
predme-         

tom

hubiť  
(expr.)

citoslovce       
veselosti

masť       
(zastar.)            
postaršie       
(zried.)             

vzorec     
nitridu     

neodýmu

týkajúca           
sa árie                

fŕka

obyvateľ 
Alekšiniec

hundrala 
(expr.)

zn. pre             
long ton              
milovaná    

(expr.)

Pomôcky:                 
Rea, Mir          

2. časť       
tajničky

Alojzia       
(dom.)                 

mužské      
meno

zn. rus.     
hodiniek                       
zvinuté  
látky

funguje         
(hovor.)

trestali      
bitkou                          

miešaný     
nápoj 

harmoni-            
zuje

zakaľovať            
ráňala    
(bás.)

Eduard   
(dom.)

polia                        
zachytil  
sluchom

Oľga     
(dom.)

3. časť       
tajničky

značka         
bizmutu

ponivoč          
(expr.)                       
EČV  

Krupiny

nákup       
eskontnej           
zmenky

citoslovce     
rozpakov                    

matka 
Romula       

odborník      
v kníhtla-            
čiarstve

značka    
pre inch                        
značka    

tália

tu máš odletia 
(zried.)

skratka     
ústredné-           
ho výboru

citoslovce   
radosti !

Fero sa pýta Jana:
- Jano, je to pravda, že máš 
na zadku znamienko v tvare 
srdiečka?
(Dokončenie tvorí tajničku 
krížovky.)

Krížovka č. 40Krížovka č. 39
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
skratka                 

pre a po-           
dobne

1. časť   
tajničky

pravidlo   
(zastar.)

nalepí   
niečo     
okolo      

niečoho

ničí    
ohňom obtieral

mimo-            
chodom                
(kniž.)

vyšší    
cirkevný      

hodnostár

výrobok            
z kyslého              

mlieka

Pomôcky:              
Aram, Da-        
nae, nadir,         

Oberon                

živica,        
po česky

2. časť    
tajničky

Pomôcky:              
yam, am-          
bit, štand,                

apropo                

plastická    
látka                          

anglická    
herečka

značka 
kilotony                      
spájal  
(odb.)

stávala sa              
tupou

spôsobuje       
bolesť

zákos                              
vstupenka 
(zastar.)

Emanuela   
(dom.)

súvisiace      
s barom             
Miriam    
(dom.)

skratka       
rozpočto-     
vej organi-         

zácie

staršie  
mužské         
meno                    

stanovište

poplátal

marí                                  
lotor,        

podliak        
(pejor.)

vtrep           
(expr.)

citoslovce 
oblízania                         
Karolína 
(dom.)

ako-tak    
(bás.)             

vyslovoval         
hm            

nukleové   
kyseliny               

podnožník       
(astron.)

potupenie

matka    
hrdinu 
Persea                      
melódia

rímske          
číslo 2500

sliedi,     
snorí               

rímske 
číslo 502

značka        
kilovolt-          
ampéra

tropická    
popínavá     
hľuznatá    
rastlina

aká  
(hovor.)

3. časť        
tajničky                         

nitrid                  
bóru

otvorená   
stĺpová   
chodba

Lívia    
(dom.)

leňošia     
(bás.)

biblické               
pomenova-              
nie Sýrie

Príde staršia pani k lekárke a narieka:
- Pani doktorka, ja už neviem,                          
čo mám robiť!
- A aké máte problémy?
- Nuž, ja mám vysoký tlak, manžel                     
má vysoký cukor a...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

poburuj
kvantový    

zosilňovač      
svetla

španielske    
ženské      
meno

EČV   
Púchova

3. časť   
tajničky

Romuald        
(dom.)

vozič     
(slang.)                     
zlostník     
(expr.)

polo-         
spánok obsype sa

Stanislav    
(dom.)               

2. časť      
tajničky

pohniezdi             
sa

tohto     
mesiaca                      
upečený  

rezeň

schránka        
na žrebo-                

vanie

oxid    
selénatý                        

šitím      
zhotovila

lysko  
(zried.)

aroma-           
tická rast-           

lina                 
prehovorí

prekutáva      
(expr.)

podajú   
popis

náčelník    
arabského      

kmeňa               
lisovač

na toto        
miesto

tárajú         
(expr.)          

svojhlavec        
(hovor.)

znížený                    
tón e

trilkovanie               
(bás.)                   
drôtuje 

(zastar.)

narobia sa           
(expr.)

citoslovce 
chrápania                     
mužské      
meno

bahniako-             
vitý vták

obyvatelia     
Ruska                

posadil sa   

latinský 
pozdrav                      

vnímavosť

združova-          
cia

oká,             
po česky

1. časť      
tajničky

červenelo       
(kniž.)          
akým     

spôsobom

Adela   
(dom.)

ľstivý          
postup                    
sulfid  

vanádnatý

citoslovce    
bolesti

kvietok         
(bás.)

avšak, no preosej! !
Pomôcky:        
čutie, šle-         
per, ajaja,               
ruta, ave                 

Rozprávajú sa dvaja kamaráti v krčme 
a jeden sa pýta:
- Aj ty musíš zjesť všetko, čo ti žena 
navarí?
- Keby len to!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 42Krížovka č. 41
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
Pomôcky:           
Alda, ana-      
gram, alb,            
periplast            

kruhová      
dráha

2. časť        
tajničky

písmeno     
gréckej     
abecedy

epocha     
kriedy      
(geol.)

nieto, 
nietožeby

Turek  
(zastar.)

žalostne      
plače

ročné  
obdobie

starý  
japonský   
hudobný     
nástroj

podraďova-      
cia spojka posmech tácka,   

podnos

MPZ     
Rumunska

hl. mesto     
Severného            

Írska                     
liace

strýko    
(hovor.)

1. časť       
tajničky                       
žliabok          
(stav.)

zapadnete
skr. pre        
InterCity                         
zmokli

Pomôcky:                   
lot, loreta,     
mocha, or-      
tikon, nuta   

nahrubo                          
tenká plaz-       

matická       
blana

pniak                           
vzťahu-            
júca sa              
na mole

ktorý                 
skončil                 

na piatom               
mieste

druh jem-       
nej usne                              
morský          

hĺbkomer

Ester        
(dom.)

kame-      
ňolom                           
šitím 

pripevnila

3. časť    
tajničky

prešmyč-         
ka

pery        
(bás.)

pozícia                       
príbeh      
života

značka    
iónia

televízna  
elektrónka                  
viazaním  
pripevni

obyvatelia 
Pruska

americký    
herec                                   
atóm,               

po česky

Lívia      
(dom.)

akade-      
mický titul                    

pestrý  
papagáj

kyslosť 
(odb.)

kypri pô-   
du pluhom                 

značka   
erbia

skratka     
Slovenskej     

komory     
architektov

talianska 
kaplnka

dychtivo              
si niečo          

želaj

horčina  
(farm.)

Chlapík príde do motorestu, sadne si za stôl                                 
a vypýta si jedálny lístok. Chvíľu si ho pozerá, 
potom nevrlo gáni na cenu rezňa a nakoniec                                
sa rozčarovane pýta čašníka:
- Prosím vás, prečo je ten rezeň taký drahý?
- Viete, ten už bol na toľkých tanieroch,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

číselná 
lotéria

túzy    
(kart.)

EČV 
Trnavy

2. časť      
tajničky

kto patrí                
do triedy A

prchavá  
(bás.)                     

vlastné      
kavke

3. časť      
tajničky

silno     
tieklo

skratka      
súhvezdia    
Hadonos

zakon-            
čenie       

chrbtice       
fúkal

obsa-              
hujúca íl,                  

ílovitá

skratka      
Červeného    

kríža              
hoci aj

sipľavo
temnota               
ženské        
meno

vozidlo     
ťahajúce       

náves

majetok     
štátu                    

kosák,           
po česky

EČV  
Starej     

Ľubovne

lesklá      
tkanina                      
gniaviť    
(expr.)

špiri-             
tistická               

schôdzka

popod

sopka              
v Antarktí-             

de                        
úloha

izraelský        
kmeň

riečne        
kúpaliská                       

sadli si             
(expr.)

zľahka      
udrel      

dlaňou     
(expr.)

koráb       
(bibl.)                             

prestie-         
radlo

Pomôcky:                    
lister,     

Oph, Aser,           
Erebus   

pálenka              
(hovor.)

chľastaj 
(pejor.)                         

jednotky 
objemu

nitrid      
skandia                      
plačom          

prejav žiaľ

stúpilo

znížený    
tón e                            
nočný     
vták

spradené          
vlákno                  

na tkanie

udrela       
(expr.)                        
zn. pre         
poundal

značka            
astátu

bodlo                
skratka              
editora

značka              
pre stat-              

tesla
dvojhláska

1. časť       
tajničky

sedliacke      
deti         

(expr.)

Chlapík sa vráti nadránom z krčmy a manželka                                   
na neho vrieska:
- Počuj, Jano! Už mám toho dosť! Máš aspoň 
nejaké rozumné vysvetlenie na to, že si prišiel                               
až teraz ráno o tretej?
- Samozrejme, Anička!...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 44Krížovka č. 43

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 46Krížovka č. 45

Muž a žena sa chystajú do divadla:
- Tak ideme? - netrpezlivo sa pýta muž.
- Už, už!
- Tak kedy už budeš hotová s tým obliekaním?
- Jano, prestaň už konečne s tými hlúpymi otázkami! Veď už pred hodinou som ti...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Psychológ sa pýta blondínky:
- Vedeli by ste odpustiť neveru?
Blondínka chvíľu premýšľa a potom hovorí:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Doprava nadol: 1. Skratka okultného krvácania. – 2. Pozri, hľa! – 3. Utajený pôvodca. – 4. 
Vyslobodzovať (kniž.) – 5. Trepocú – úkryt. – 6. Motýle s okami na krídlach – v malej miere. – 7. Prvá 
časť tajničky – stávali sa lenivými. – 8. Povelový prístroj (tech.) – meracie prístroje. – 9. Nevyparuje 
sa (odb.) – nie je vo vare. – 10. Začne zunieť (kniž.) – urobte neplatným. – 11. Odpudzujúci prostrie-
dok – tretia časť tajničky. – 12. Žatím nahromadili – veľmi túžil, dychtil. – 13. Ponúka – zrážaš – 14. 
Prekonávam. – 15. Mužské meno. – 16. Spodný stupeň strednej jury. – 17. EČV Svidníka.

Doľava nadol: 8. Predložka so 7. pádom. – 9. Šumivé víno. – 10. Neveľmi (hovor.). – 11. Stávala 
sa zelenou. – 12. Citoslovce zvuku trhaného papiera – keltská bohyňa koní a oslov. – 13. Nerozrýpal 
– slabo, biedne. – 14. Opuchnem – inak. – 15. Zmenšená v šírke – štvrtá časť tajničky. – 16. Zbaví 
kalu – cielim. – 17. Druhá časť tajničky – nezaboriť do niečoho. – 18. Volal sa (kniž.) – kto inzeruje. 
– 19. Výrobca kief – stále, ustavične. – 20. Nelákaj – ustanov. – 21. ranné. – 22. Vymazávate. – 23. 
Pomocou ihly a nite spájajme kusy tkaniny. – 24. Značka lutécia.

Pomôcky: álen, Epona, repelent, selsyn.

Šikmá krížovkaŠikmá krížovka

Doprava nadol: 1. EČV Čadce. – 2. Platidlo v Mexiku. – 3. Podpis v indexe (zastar.). – 4. Tretia časť 
tajničky. – 5. Natieraj vápnom – vypekala. – 6. Dopočuť – obyvateľka Británie. – 7. Pripol – súvisiaca 
s bruchom – 8. Odroda opálu – kričí (expr.). – 9. Robil krotkým – morská ryba. – 10. Čln s plochým 
dnom – desiata časť celku. – 11. Smútili (kniž.) – typy, vzory. – 12. Slovanská bohyňa smrti (zried.) – 
mykol (expr.). – 13. Rozruch spôsobený masovým zdesením – skratka štátu Illinois. – 14. Prvá časť 
tajničky. – 15. Dabovanie. – 16. Bez slov. – 17. EČV Rimavskej Soboty.

Doľava nadol: 8. EČV Prievidze. – 9. Severský škriatok. – 10. Vydávam krik. – 11. Pridlávia (expr.). 
– 12. Druhá časť tajničky – vzorec fosfidu nióbu. – 13. Eukalyptus – cestička rozdeľujúca vlasy 
na hlave. – 14. Rozdeľoval na dve časti – zápaste, bojujte. – 15. Doslovný odpis – kaviareň spojená            
s čitárňou. – 16. Mužské meno – priliehavé oblečenie artistov. – 17. Namotáš – stíš, stlm. – 18. Pre-
fíkaná žena (pejor.) – spŕška, po česky. – 19. Smidka – trváca liečivá bylina. – 20. Osobné zámeno – 
štvrtá časť tajničky. – 21. Pokrývate gliedou. – 22. Liek na utíšenie bolesti. – 23. Alojzia (dom.). – 24. 
Značka pre light year.

Pomôcky: abtest, libresso, marena, pent, peso, tripolit, trol.

Dvojstrana pre fajnšmekrov Dvojstrana pre fajnšmekrov
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 48Krížovka 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. Epoxidová živica – udelia akreditáciu. – C. Eugénia (dom.) 
– Vlastimil (dom.) – rúbal. – D. Plošná výmera pozemku – zakrivená súvislá čiara – Pociťovali silnú 
túžbu mať niečo. – E. Spojená nitmi – jednotvárne – skratka Univerzity Komenského. – F. Značka 
astátu – pouličná predajňa – nezmysly, hlúposti. – G. Štepením vloží – Branislava (dom.) – počíta. – 
H. Ovinie driek pásom – lampička – vypečená šťava. – I. Vysadili zeleňou – napoly, čiastočne. – J. 
Druhá časť tajničky.

Zvisle: 1. Štíhla vysoká stavba – vozením postupne nahromaď. – 2. Jedovatá chemická bojová látka 
– druh choroby koní. – 3. Znelka – Anastázia (dom.). – 4. Niečo označené písmenom X (hovor.) – te-
saním opracujem. – 5. Mária (dom.) – kvapká po veľkých kvapkách – skratka prirodzeného logaritmu. 
– 6. Značka pre yard – týkajúci sa vrán – rumunské platidlá. – 7. Ozdobný grécky mramor – baňaté 
nádoby (hovor.). – 8. Plačlivá (bás.) – kŕmič, po česky – 9. Súčasť Britských ostrovov – natiahlo. – 10. 
Otcova sestra – bambusové drevo. – 11. Eduard (dom.) – malá stavebná jednotka – značka sodíka. 
– 12. Buď živý – taška, kabela – umelý násyp. 13. Etážové, poschodové – zlomyseľne napáda. – 14. 
Vzťahujúce sa na mula – tekutina na pitie. – 15. Ubral (zastar.) – postelú. – 16. Malé úle – akým 
spôsobom?

Pomôcky: area, salino, špat, tonkin, yperit.

Dvojstrana pre fajnšmekrov Dvojstrana pre fajnšmekrov

Hlásková krížovka

Vodorovne: A. Druhá časť tajničky. – B. Trápi, sužuje – tam – mravokárcovia. – C. Odpadla                  
v podobe kvapky – citoslovce vyjadrujúce chmatnutie – tropický prales v poriečí Amazonu. – D. 
Úloha, ktorou je niekto poverený – krátky čas trúb – bol unášaný prúdom vody (kniž.). – E. Tamten – 
napchanie, natlačenie – voda v plynnom skupenstve. – F. Trepal (expr.) – roztieradlo (chem.) – vopred 
rozhodol o niečom. – G. Skratka Ústrednej rady – očaruj, uchváť – útok – tak isto (z lat.) – ukazovacie 
zámeno. – H. Bavil – značka hliníka – čistiaci prostriedok. – I. Okupovanie – obúcha (expr.). – J. 
Prvá časť tajničky.

Zvisle: 1. Skratka automotoklubu – motúzik. – 2. Žurnalista – akáže. – 3. Druh kvantového ge-      
nerátora žiarenia – topánky. – 4. Pitím uber – natrieskajú (hovor.). – 5. Ázijský divý osol – výplach, 
vymývanie (lek.). – 6. Žrde na vozoch – preplní, prepchá. – 7. Značka neónu – harmonizujú – skratka 
pre licenciát. – 8. Prívrženec nadmerného vplyvu štátu – skratka apendektómie. – 9. Zaplnil (hovor.) 
– skratka pre otravné látky. – 10. Značka amerícia – stok – ktorý skončil na stom mieste. – 11. Že si 
(bás.) – stolová spoločenská hra s guľami. – 12. Šúchate, mädlíte (kniž.) – zotlie (zried.). – 13. Jemné, 
drobné – zmeň. – 14. Druh hoblíka – slečna (z angl.). – 15. Irídiové zlato – opytovacie zámeno. – 16. 
Preš – vyspevujem la-la.

Pomôcky: iraser, iraurit, item, kulan, laváž, pistol, rovnač, salmiak, selvas.

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

Rozprávajú sa dve susedy a jedna hovorí:
- Suseda, vraveli ste, že váš manžel je na protialkoholickom liečení a ja som sa 
dopočula, že sedí v base!
- No a?...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Muž sa vráti domov z úradu a nahnevane hovorí manželke:
- Ruženka, tak dnes si sa mi postarala o riadne náročný deň v zamestnaní...
- Janko, a čože ja mám s tvojím zamestnaním?
- Nič, ale dnes ráno si mi urobila takú silnú...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 50Krížovka č. 49

E K N E
2

E S E T T T

Š S E T E Š S

E T K T

E E

S K T K 1

3 N T N E

K E S T E K

Dvojstrana pre fajnšmekrov

Krížovka s poprehadzovanou legendou

Dvojstrana pre fajnšmekrov

1. Alojzia (dom.). - 2. Biblické mužské meno. - 3. Biblické mužské meno. - 4. Bozk (bás.). - 5. 
Citoslovce brechania. - 6. Citoslovce zvuku driapania látky. - 7. Dávaj si záležať. - 8. Dodatočne 
natočili. - 9. Elemír (dom.). - 10. Estera (dom.). - 11. Heslo, citát. - 12. Ivana (dom.). - 13. Kmeňová 
obec v Írsku. - 14. Kočujúci herec (zastar.). - 15. Motaním dookola naviniem. - 16. MPZ Islandu. 
- 17. Mrmlanie (expr.), mrmlot. - 18. Mužské meno (meniny 25.4.). - 19. Mužské meno (meniny 
29.6.). - 20. Obklopil, obkľúčil. - 21. Pohonná zmes na výbušné motory. - 22. Pohybujúca sa pešo. 
- 23. Pôdny typ (pedol.). - 24. Prameň vlasov vyčesaných nad čelom do vysokého účesu. - 25. Ro-
zum (z lat.). - 26. Skotóm, po česky. - 27. Skratka koruny českej. - 28. Skratka podplukovníka. - 29. 
Skratka polostrova. - 30. Skratka pre letecké krídlo. - 31. Skratka tankového pluku. - 32. Skratka 
výrazu okrem iného. - 33. Starogrécky boh zeme. - 34. Stával sa divým. - 35. Sultánsky palác. - 36. 
Štvorček (typ.). - 37. Tesaním opracuje. - 38. Titul islamského tureckého feudála. - 39. Tľaplo. - 40. 
Tlecia výbojka malých rozmerov. - 41. Tón e znížený o dva poltóny. - 42. Trie, šúcha, mädlí (kniž.). 
- 43. Uchvátia, okúzlia. - 44. Väčšia trávnatá plocha upravená na prechádzky. - 45. Vrhá tieň. - 46. 
Vstúpila, vkročila. - 47. Výstupok v stene (archit.). - 48. Vzorec oxidu cínatého. - 49. Vzorec oxidu 
nikelnatého. - 50. Vzorec sulfidu kademnatého. - 51. Vzorec teluridu uránu. - 52. Zabraňuj horeniu. 
- 53. Zariadenie na klopanie na starodávnych bránach. - 54. Zbežne, narýchlo. - 55. Značka prvku 
hliník. - 56. Značka prvku tantal.  

B L L O L
2 3

O H L D D D

H O L O

L B O O O L

D O

B M O L O M 1 O
4 O DZ

Č C O L M

1. Adam (dom.). - 2. Albert (dom.). - 3. Babylonský boh zrodu. - 4. Čnelo. - 5. Dá na opačnú stranu, 
otočí. - 6. Druh lišajníka. - 7. Druh mäsového jedla. - 8. EČV Brezna. - 9. EČV Partizánskeho. - 10. 
EČV Revúcej. - 11. EČV Žiliny. - 12. Etela (dom.). - 13. Iredentizmus. - 14. Iste. - 15. Jednoklonný 
čadičový nerast. - 16. Krúti, otáča. - 17. Leokádia (dom.). - 18. Lezením sa dostal cez niečo. - 19. 
Manželka (hovor.). - 20. MPZ Kuvajtu. - 21. Mydlo (v med.). - 22. Nasledovníci, žiaci niekoho, 
stúpenci (kniž.). - 23. Natiera mazivom. - 24. Nie oblo, s hranami. - 25. - Odstraňoval šupu, šúpal. 
26. Ondrej (dom.). - 27. Opakovane motalo. - 28. Opätovný diskont. - 29. Prírodná kvapalina (H2O). 
- 30. Rakúsky spisovateľ. - 31. Rímske číslo 1550. - 32. Rímske číslo 51. - 33. Rob nepriechod-
ným, zatarasuj. - 34. Severský cicavec s lopatovými parohmi. - 35. Skratka Národnej banky Slo-           
venska. - 36. Skratka rozhlasovej spoločnosti Sudánu. - 37. Skratka Slovenskej akadémie vied. - 38. 
Skratka súhvezdia Malý lev. - 39. Šitím vložil. - 40. Škriepka (zastar.). - 41. Týkajúca sa osy. - 42. 
Urobí hladkým. - 43. Úžerník, zdierač (expr.). - 44. Veľká kopa slamy. - 45. Veľký dravý vták. - 46.         
Viackrát nadhoď. - 47. Výrobok získaný spradením vláken do nití. - 48. Vzorec jodidu cézneho. - 
49. Vzorec nitridu molybdénu. - 50. Zliatina osmia a volframu. - 51. Značka iónia. - 52. Značka 
jednotky decipond. - 53. Značka pre abampér. - 54. Značka železičných vozňov Grécka. - 55. Zostal. 
- 56. Zrazilo zbraňou, skolilo. - 57. Žrď na voze.

Jana hovorí Zuze:
- Včera som pri upratovaní našla manželovu charakteristiku zo škôlky.
- A čo tam bolo?
- No, že rád dobre jedáva, spí a je hravý.
- No a?
- Nuž,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Pomôcky: ranker, serail, šop, sept, etol, klopadlo, bej, Natanael, Keb, Joel, ratio, anta, raps.

Krížovka s poprehadzovanou legendou

Pacient sa pýta doktora:
- Pán doktor, je pravda, že ma budú operovať medici?
- Áno, je to pravda!
- A čo keď sa im operácia nepodarí?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Pomôcky: SBS, iredenta, merano, Abzu, Bahr, štítnatec, LMi, sapo, rediskont, edenit, Lonka, CEH.
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom

Krížovka č. 52Krížovka č. 51

1

2

1

2

3

9.  ASANOVALI, PAPILÁRNE.

7.  ÁBELOVÁ, ALMARKA, ARBITRI, ELEMENT, ERAZMUS, KAROLKO, NAPÁLIM, NAPOVEDZ,
     NEMELIE, PEČOVAL, POSTREH, POVOLAL, TKANIVO, ZRÚTENÁ.

6.  AMONIT, KALILA, KASTEL, KUNINA, KUPOLA, LAHODA, LEVITI, LOMILI, MUČILO, OŽLTLA,
     POLTIL, SUROVO, UMORIA, UVIAŽU, ZOSADÍ, ŽENILI.

5.  BUKAS, ETELA, LÚDIM, MODRO, NESIE, OPILÁ, POHON, RÍNOK, SÍTIE, STENE, ŠKOLA, TLMÍM,
     TOMÍK, ZŽI SA.

4.  EMIL, ISTÁ, KAPE, OBED, POLÍ, POST, TEMÄ, TRAS, TRIK, ŤAVA.

3.  ALE, AUL, AUR, KIE, LEV, OKA, OŽI, TAS.

2.  IN, MA, NO, RS, SK, UN.

Vyplňovačka Vyplňovačka

11.  ASIMILUJETE, DELIMITOVAL, MORALIZÁTOR, OBTANCOVALO.

8.  DVOJSPEV, KRIVONOS, ISKRENNÁ, LAJNOVAL.

7.  AKVAREL, FĽOCHALO, INTRÁDA, STOLUJE.

6.  BRECHOL, CITNIE, FATIMA, FLORIS, KRÁTIM, KROTIL, KROJIL, KVÁKAŤ, ĽPENIE, OLEPME,
     PLESLO, PLODIL, PLUTOS, PRATUR, PREVAR, TRKVAS.

5.  ALEJA, ALKYD, BER SA, FIKUS, CHLEBY, CHVÁLI, KEKSY, KRKVE, MERIA, METOL, NERYL,
     OTONA, PACLI, PLEBS, REHOT, RENÁT, SERIR, TATÁR.

4.  AVAR, BROM, DRAM, MIHÁ, OCOT, PERO, PITE, TLAK, TRAS, VOLÁ.

3.  AIS, AVU, ILL, KEN, MÁJ, TNP, TOŤ, TRI.

2.  AA, NI, NM, NV, RT, ZU.

Dvojstrana pre fajnšmekrov Dvojstrana pre fajnšmekrov

Hosť v reštaurácii sa rozčuľuje:
- Pán vrchný, dal som si jednu porciu kapra a vy ste mi účtovali celého kapra.
- Pane, ale to je u nás zvykom.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Príde pán Kováčik k holičovi a hovorí mu:
- Prosím oholiť!
- Áno, pane, - hovorí holič. Potom zoberie štetku, napľuje na ňu a začne ho mydliť. Pán 
Kováčik sa zhrozí a vykríkne:
- Čo si to dovoľujete? Veď vy ste na tú štetku napľuli!
- Áno, ale to len preto, že nie ste...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
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Krížovka č. 54Krížovka č. 53

Dvojstrana pre fajnšmekrov Dvojstrana pre fajnšmekrov

Mozaiková krížovka Mozaiková krížovka
Na plaváreň príde chlapík, ktorý vyzerá úplne ako Ježiš. Ľudia sa na neho s údivom 
pozerajú až sa nakoniec jeden osmelí a pýta sa ho:
- Nie si ty Ježiš?
- Áno, som Ježiš.
- Tak nám to dokáž! Veď predsa vieš chodiť po vode.
Ježiš súhlasí, postaví sa na hladinu, ale okamžite sa ponorí a začne sa topiť. Keď ho 
vytiahnu z vody a preberú ho, jeden mu hovorí:
- Počuj, veď minulosti si predsa vedel chodiť po vode!
- Áno, ale to som ešte nemal...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Vodorovne:  A. Pripevní sponkou – vystavaj – chovanica kláštora (zastar.) – zametal (zried.). – B. 
Mladé vzídené obilie – vypieralo – udrelo (expr.) – tvrdo spala (expr.). – C. Ťah, po česky – hoci, 
po česky – plemeno oviec – skratka pre regulačné miesto – zraková porucha – značka rádia – umelý 
násyp. – D. Tajnička. – E. Omámilo alkoholom – premenná hviezda – drancuje (expr.) – opar, hmla – 
pokrop rosou. – F. Nejako (hovor.) – vojenská jednotka – vlákno zo stoniek jutovníka – menší ľahší čln 
– zranilo. – G. Avalista – ovinúť – mužské meno – sekáš – asistent (slang.) – kremičitan trojvápenatý.

Zvisle: 1. Dodatočne postav – dáva do ruky. – 2. Ktorá skončila na piatom mieste – organický kal 
(geol.). – 3. Nenivoč – skratka súhvezdia Jednorožec – semeno určené na siatie. – 4. Opice (zried.) 
– ozvať sa. – 5. Obchodník s opotrebovanými vecami – Chateaubriandova novela. – 6. Hodnota            
(zastar.) – chabneš. – 7. Poplach (hovor.) – pobočník (hist.). – 8. Vzťahujúce sa na muflóna – postupne 
všetko zješ. – 9. Purpur (kniž.) – podopierala sa. – 10. Odborník v murovaní – pestro sfarbený papagáj 
– nádoba na varenie účinkom pary a tlaku. – 11. Štádium vývinu – vypustila slzy. – 12. Citoslovce 
radosti – osoliť, po česky.

Pomôcky: adjutant, alit, alumna, anopia, Atala, merino, nach, valor.

Mladý muž žiada rodičov o ruku ich dcéry. Po úvodných slovách sa ho otec pýta:
- Mladý muž, hlavne ma zaujíma, či dokážete uživiť rodinu?
Mladík sa zarazí a napokon sa nesmelo opýta:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Vodorovne:  A. Rastlinstvo pokrývajúce nejaké miesto – jedla (det.) – laický kazateľ – okrúhly riečny 
kameň. – B. Ženské meno – obtrel – ľahko (hud.) – riedka tkanina. – C. Nesúhlas – EČV Ilavy – stará 
súbojová zbraň – skratka autonómnej oblasti – lepením spoja – označenie lietadiel Vanuatu – pozri, 
aha. – D. Tajnička. – E. Keltská bohyňa koní a oslov – novým spôsobom – jeden z ostrovov tvoria-
cich pás atolu – radostný výkrik bakchantiek – plochá čiapka. – F. Stáva sa mokrým – chytá – značka 
starších nákladných áut – Aralské jazero (hovor.) – taška. – G. Prever – skratka Medzinárodného 
združenia sociálneho zabezpečenia – utiekla – zaručene – izraelský kmeň – vladársky prestol.

Zvisle: 1. Spôsobia zranenie – perlivo (zried.). – 2. Čierna forma karakulských jahniat – ekonometer. 
– 3. Zotlel – ronenie (bás.) – voľajaká. – 4. Otec (zastar.) – slnil sa. – 5. Drobný tovar (hovor.) – ovinú 
driek pásom. – 6. Alelomorfa (gen.) – krútila sa. – 7. Výtvor – vyberú si z viacerých možností. – 8. 
Správca hradu – múza ľúbostnej poézie. – 9. Osobné zámeno – charakterizoval sa. – 10. Úvery, dlhy 
(hovor.) – skratka Asociácie európskych novinárov – anglický režisér (Roy Ward). – 11. Čiara (zastar.) 
– cudzie mužské meno. – 12. Kade? – základné meradlo určitej sústavy.

Pomôcky: AJE, arabi, Aser, Baker, Epona, Erato, evoe, ISSA, organdi, partieka. YJ.



56 57

Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom

Elena     
(dom.)

3. časť       
tajničky

formuješ,       
stvárňuješ dvojhláska

značka       
trinitro-      
fenolu

staro-         
egyptský              
boh slnka

súcnosť               
(filoz.)

stupeň     
neogénu

zvýšený   
tón h

Kornélia     
(dom.)

alkalická     
hlbinná      

vyvrelina

leňošila 
(bás.)

poskytne      
údaje

postupne     
zhnil                           

preraďo-         
vač (tech.)

zápolenie  
sečnými  
zbraňami

2. časť       
tajničky                        
vyvretá   
hornina

Pomôcky:        
ijolit, tela,           

knajp, enti- 
ta, kainit             

lipnem  
(kniž.)                              

obuvnícky     
nôž

elefant                              
riedke    
tkanivo

jednoklon-            
ný nerast

Albert       
(dom.)                    
číslice

našský    
človek

EČV Ilavy                          
podstielajú

značka         
hliníka

violonče-       
lista           

chvenie     
tónu

typ     
prúdového            

lietadla

lesklá   
tkanina               
garsón,     

po česky

1. časť        
tajničky

upiecť                  
na povrchu

sibírska      
metelica

Rudolf         
(dom.)            
valec,      

po česky
Pomôcky:                

levant,         
taft, jet,           
purga            

Teodora     
(dom.)               

pravosláv-              
ni kňazi

nalepením 
zverejni                       
nelietavý     

vták

trocha      
zamrká

konzervuje    
dymom                    

praobyva-   
teľ Peru

pokryli      
rosou

značka  
neónu                             
značka 
iónia

polkruh      
(expr.)

vlastnosť     
ikonické-       
ho znaku

Riaditeľ sa pýta sekretárky:
- Slečna, čo robíte v nedeľu?
- Nič, pán riaditeľ! - odpovie zvodne.
- Tak to vás musím upozorniť,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

zadŕha ženské          
meno

vo,           
po česky

urobil  
mladším

2. časť      
tajničky

vdychujete     
rozpráše-           
né liečeb-            
né roztoky

neskrotní    
ľudia                    

epocha  
triasu

druh sili-         
kátového         
nerastu

1. časť     
tajničky

mužské  
meno                    

zatýkací  
rozkaz

obyvatelia     
Iže

zn. lúmen-      
hodiny                           
kovový          

sud

odiera

krovitá          
rastlina                           

bil              
(det.)

zves,       
opusti

začínal     
vidieť                              

kováčsky 
odborník

skratka    
Klubu  

českých   
turistov

sob       
polárny                         
podriaď,    
podmaň

solmizač-   
ná slabika

pobozkaj             
(bás.)                   
mädlil            
(kniž.)

spevňoval 
oceľovými 

prútmi 
(stav.)

od                      
(z lat.)                          

chvíľami     
stojí

ľahká      
obuv       

(jedn. čís.)

znoj                           
spôsob    
farbenia    
vlasov

Pomôcky:                       
karibu,      

anis, aret,          
Anat             

zakaľuješ

urči,    
stanov                     
mužské         
meno      

roľa                                 
močaristý             
les v Ama-         

zónii

kruh

sulfid        
irídnatý                 
bohyňa            
úrody

značka             
pre kilomól

citoslovce   
bolesti

značka  
argónu

malá  
bageta                       

Anastázia     
(dom.)

Leóna    
(dom.)

lámaním            
získajú             
EČV    
Nitry

3. časť    
tajničky !
začínal 
(pren.)

Pomôcky:                
idokras,       
Artemon,      

igapo                    

Príde muž k lekárovi a smutne mu 
hovorí:
- Pán doktor, mám silnú sklerózu!
- A ako sa to prejavuje?
- Tak si predstavte,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 56Krížovka č. 55

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
Pomôcky:  

ibis,
madison, 

kip, til  

robil  
manikúru

2. časť
tajničky čudo cudzokraj-   

ný vták nasávam otrhával vynadá  
(expr.)

moderný  
tanec

postava    
z rozpráv-    
ky o zboj-   

níkoch

nespletáš ľubovoľná 
(mat.)

1. časť
tajničky

jednotka  
hmotnosti, 

zn. Tg

rímske  
číslo 4

drevený  
dychový  
nástroj   

vymieňaš

kočiar

chradne 
(bás.)  
mäkká  
tkanina

ľak, 
zľaknutie

jednotka 
objemu  
starší 

chlapec

zlý duch  
(zastar.)

robí 
dohady  
priateľ 
Bolka

veľkolepá  
(zastar.)

skr. ručné-  
ho granátu  
platidlo v  

Hondurase

upevňova-  
lo do visia-  
cej polohy

gibon  
bieloruký  
mužské  
meno

skratka  
pre a dato

dôrazne  
žiada  

melódia

skratka  
súhvezdia 

Rys

neomám  
kúty

Pomôcky:  
serpent,  
lempira, 
kazan  

značka  
kilopond-    
sekundy

100 m2 

skratka  
súhvezdia 

Orión

platidlo  
v Laose  

plazivo sa  
presúvaj

ľadovcový  
nános

skratka  
alanínu

odrazil  
nohou

Edita  
(dom.)  

vo, 
po česky

ozval sa

3. časť
tajničky

Žena sa dlho obzerá     
v zrkadle a nakoniec     
sa s nádejou v hlase pýta 
manžela:
- Drahý, však nevyzerám
na tridsaťpäť rokov?
Manžel sa na ňu pozrie
a po chvíli hovorí:
(Dokončenie tvorí tajničku
krížovky.)

poor syn kráľa      
Jeroboama

ostrým     
predme-        
tom pre-           
pichne

tenká  
doštička         
(odb.)

ploché 
koralové 
ostrovy

3. časť       
tajničky

Emanuela      
(dom.)

začne    
plakať

ihneď                     
celkom   
zlomilo

stepný              
vták

driemanie                     
1. časť      
tajničky

skratka             
pre Elek-              
tráreň Vo-     

jany

vlk z Kni-    
hy džunglí                        

ťažkosť   
(expr.)

mohutný            
subtro-         
pický         
strom

Melichar       
(dom.)

sídlo gr.      
bohov                          

lovkyňa  
perál

veľmi      
poďobala   

(expr.)

značka 
berýlia                   

ututlával

Pomôcky:             
obida,           
myrta,           
pekan

zajmime  
(bás.)                
pooral

prúdenie      
vody                       

šúchaš      
(kniž.)

ženské        
meno

mulica                               
Alexandra    

(dom.)

brús            
na kosu

mužské      
meno                             

voľne odrá-         
žam loptu

titul     
indických        
feudálov

zbavoval   
buriny                      

stredomor-     
ský ker

4. časť   
tajničky

vládca    
emirátu

nech,             
po česky

zmiešane 
(zastar.)                      
zármutok                

(bás.)

hrtan 
(anat.)

kame-     
ňolom                          
plače    
(bás.)

primát
žmurkal                   

aký                  
(hovor.)

rímske 
číslo 6                                

citoslovce     
radosti

okovaná
koncentro-            
vaný cukor-             
ný roztok

2. časť       
tajničky

citoslovce                 
prekvape-           

nia !
Pomôcky:             
Akela, la-   
rynx, klér,                
Abia, rao           

Muž sa vráti z krčmy skôr                                    
ako zvyčajne a žena sa ho 
pýta:
- Tak čo, Janko? Čo bolo 
nové v krčme?
- Chlapi tam hovorili, že mi 
nasadzuješ parohy!
- Ale, Janko,...
(Dokončenie tvorí tajničku 
krížovky.)

Krížovka č. 58Krížovka č. 57
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
stolársky      
pracovný     

stôl

1. časť             
tajničky

trváca    
teplomilná    

bylina

obsahujú-           
ce lítium

ktorá              
skončila            
na stom             
mieste

lietadlo     
(hovor.)

tlačil sa,  
tisol sa

vyrúbite        
clo

lahodný 
nápoj     
(pren.)

ston   
(zried.)

druh    
tyčovej     
ocele

typ     
ruského      
lietadla      

(Antonov)

citoslovce  
bujnosti

pevne     
uzavreté       
spoločen-         

stvo

3. časť       
tajničky                         
mal sídlo

schmat-         
neme                
(expr.)

prinášaj                            
2. časť       
tajničky

topia sa 
(kniž.)               
zobral

skratka    
súhvezdia      
Južná ryba

trieska,    
štiepka                  

podoprel

4. časť     
tajničky

ubezpeče-           
nie

skratka          
pre okrem       

iného

odznova      
(zried.)                      
územná   
jednotka

udrela,       
klepla        
(expr.)

spinkaj                         
opiofág  
(lek.)  

vlhčilo
symetrála                 
tropická    

step

mužské          
meno

výzva                 
na ticho                     
oslavuj

spojivo,          
git

zasiate                                      
zviera              

s chobo-             
tom

čuchový 
orgán

Slovák 
(zastar.)                    
telurid    
uránu

skratka            
etylcelu-           

lózy

poodlamo-             
vali               

skr. národ-    
nej galérie

namonto-          
vávanie

mužské      
meno tu máš! !

Pomôcky:                       
alkana,     

opioman,        
PsA, toros       

Advokát sa pýta klientky:
- Pani Kováčiková a prečo sa chcete 
rozviesť so svojím manželom?
- Pre stále nezhody a hádky!
- A kedy ste sa po prvý raz pohádali?
- Hodinu pred našou svadbou. Ja som 
chcela ísť na matriku a on...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

despoti,          
krutovlád-           

covia

básnik   
(kniž.)

Anton   
(dom.)

druh     
kaučuku

1. časť     
tajničky

gibon     
bieloruký

strácal    
význam

topila sa            
(kniž.)          

sypaním  
pridaj              

Pomôcky:                  
pletter,      

Asmara,      
lekytos          

holením     
odstránilo      
ochlpenie

3. časť    
tajničky

maticová      
platňa                

mužské         
meno                    

prevádzko-               
vateľ

2. časť     
tajničky

hlavné    
mesto      
Eritrey

horčina  
(expr.)

odev     
(kniž.)                           

poľovať

ovísal,   
klesal

severský   
cicavec                   
sulfid     
cínatý

antická   
váza

značka    
samária                 

okresávam

jednotka 
dedičnosti

pevnosť       
(zastar.)        
zaberte  
kosou          

horská  
osada

lesklá   
tkanina                  

protestant-       
ský kňaz

ohúriť,     
omámiť         
(hovor.)

Emanuela 
(dom.)                
lovom  
získaj

Pomôcky:              
dutral,               

Kaa, lar,          
lister              

počudo-            
vanie

had z Kni-   
hy džunglí                           

konči,  
završuj

silicid     
uránu                 

citoslovce 
nesúhlasu

odťal, 
odsekol

šikmá     
plocha      
(odb.)

lámaním 
poškodia                         
Kristína   
(dom.)

doháňať

udávala         
tón, začí-        
nala spie-      

vať

4. časť     
tajničky ! skratka   

milióna

Pani hovorí novej slúžke:
- Zuzka, viem, že ste len včera 
nastúpili, ale aj tak vám musím 
povedať, že keby vás náhodou môj 
manžel volal v noci k sebe, tak k nemu 
nechoďte!
Slúžka sklopí zahanbene hlavu                                     
a hovorí:
- Milostivá pani,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 60Krížovka č. 59
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
strojná       
puška,        

guľomet                 
(zastar.)

2. časť        
tajničky

zabezpeč     
opevnením

prijímajú     
potravu      
ústami

biely     
nerast

bľabotal         
(expr.)

zlúčil     
dovedna

znášala    
utrpenie

druh       
hazardnej               
kartovej             

hry

Pomôcky:             
slip, ilit,        

kopal, ala-    
ger, korma                              

3. časť       
tajničky

upečený      
rezeň

robila     
redším

EČV     
Dunajskej     

Stredy

vykvitol       
(zried.)

značka    
astátu      
zadná        

časť lode

ženské        
meno

nuž, teda                                    
rozpoľovať

prejav     
známky   
života

vežovitý     
orientálny    

chrám                            
chánstvo

skratka    
vodného    

diela

prchký     
človek                             
zbadá,   

zistí

fosílna      
živica

regulačné          
miesto               
tamtým       
smerom

diabolsky    
(expr.) ostať sám

vyhynutý     
hlavono-        

žec

otec   
(hovor.)             

nikto

Pomôcky:          
mont,amo-           
nit, pago-    
da,mumps             

zápal     
príušníc

príťaž                         
odvrknutie      

(kniž.)

znížený               
tón e                     

snívali

stupeň     
paleocénu

malá misa               
lodenicový         

sklz          

urobí    
udanie

postavím        
sa                  

malá vod.                    
elektráreň

rímske    
číslo 1005

omladzo-               
vali                  

značka  
argónu

1. časť       
tajničky

skrehnúť             
(expr.)

Bezdomovec príde k lekárovi.                        
Ten ho prehliadne a hovorí mu:
- Počujte, asi máte svrab! Umývate sa 
pravidelne?
- Samozrejme, pán doktor.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

cez noc,           
v noci

značka                  
pre impe-          
rial bushel

pomedzi
mierny       
vietor            

na mori
usmievavá existuješ

gloriola  
(kniž.)                    

kus odtrh- 
nutej látky

značka           
pond-            

sekundy

EČV      
Rožňavy

vezmi si                 
treťohorný     
kamenný     
artefakt

2. časť      
tajničky

skokom  
prekonaj

Svorad      
(dom.)

egyptská   
bohyňa                     
mužské         
meno

Pomôcky:                    
Izis, nim-   
bus, skip,             
sao, alit         

hovoril     
(kniž.)

hlaveň    
(zastar.)                    
obyvateľ   
kopaníc

čln          
na Rýne                          

neskúsený            
muž

šikmý      
výťah              
(tech.)

inšpekčná 
prehliadka                    

karbid   
uránu

EČV        
Topoľčian                              

často               
písal

parcela              
v americ-           

kom            
prostredí

donášač,    
denunciant      
spevácky     

zbor

primát

1. časť      
tajničky                                   
dialo sa    
(expr.)      

majitelia     
malých    

obchodov        
(hovor.)

akým spo-               
sobom?

démonicky    
zvodná      
žena

malá lipa                               
ozdobná 
rastlina

hustá       
tkanina,     

sypkovina

cirkus,        
po rusky                      

meno     
Gibsona

často             
lejem

druh    
motýľa                      

kokakola   
(hovor.)

Pomôcky:             
eolit, in-     

let, bríza,   
tavoľa                

3. časť     
tajničky                    
skr. trinit-            
rotoluénu

?
vyrobená                  
z tiokolu

značka   
astátu

posyp             
soľou

Laura           
(dom.)

citoslovce      
veselosti

kremičitan        
trojvápe-           

natý

Jano sa vrátil skôr zo služobnej cesty                        
a pri svojej žene našiel cudzieho muža. 
Keď začne vrieskať a robiť krik,                          
žena ho zahriakne a hovorí mu:
- Jano, nehanbíš sa robiť...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 62Krížovka č. 61

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
skratka          

pre základ-         
né imanie

1. časť     
tajničky

holota  
(expr.)

jednota             
(z lat.)

vzťahujúce            
sa na ba-            

ziliška

spôsob      
zánik

typický         
predstavi-         
teľ niečo-       

ho
lepkavá          
tekutina                  

osoh    
(hovor.)

obruč, 
obrúčka         
(hovor.)

Pomôcky:          
unau, uni-      
tas, anis,       

sirtaki            

leňoch    
dvojprstý     

(zool.)

2. časť      
tajničky

priečne    
čiary  

(geom.)

zmätený       
človek

skratka           
uridíntri-            
fosfátu

obrúbala

ťaví  
kríženec                     
zhotovuje   
tkaninu

označenie     
lietadiel      
Egypta

grécky      
tanec                          

poopadáva

Eduard        
(dom.)

dohadzuje 
(hovor.)                

urob    
oslavu

nedočká

hoci,       
po česky                 
obyvateľ      
Malaciek

vyťahujú        
meč             

z pošvy                     
rovnováha

skratka     
minúty              
bije sa         
(expr.)

jedlé huby

ochotne                       
dlhšia     

turistická       
cesta

citoslovce         
vyjadrujú-          
ce pocho-      

penie

puzdro       
na šípy                          

zotrvávajú           
v spánku

citoslovce  
radosti

strkáme                            
Otília  
(dom.)

Adam       
(dom.)

3. časť        
tajničky                          

skr. rádio-       
lokátora

rímske     
číslo 51 symetrála

trasením    
upravovalo

seknutím     
oddelila

epocha      
triasu    
(geol.)

Traja mládenci omámení mariškou sedia                                   
na lavičke a mlčia. Keď okolo nich prejde auto,                    
asi po piatych minútach jeden hovorí:
- To bol Ford.
Po ďalších piatych minútach hovorí druhý:
- Nie, to bol Fiat.
Po ďalších piatych minútach hovorí tretí:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

tvrdá       
stupnica raj sladkovod-         

ná ryba
2. časť     
tajničky

čiastočne    
zlomte

funkcionár         
na čele              
fakulty

poskytla         
údaje                       
skonči    
pranie

Pomôcky:                     
išpán, ult,                
Notos, ibn,            
alán, lias      

osobné      
zámeno

skratka          
Európske-         
ho parla-            

mentu

zvuk            
pri driapa-          
ní papiera

čupel         
grécky             

boh juž-         
ného vetra                 

1. časť      
tajničky

novou         
metódou               
zostala

mimo-             
chodom             
(kniž.)

skratka  
rotmajstra                

tuláčik     
(expr.)

Pomôcky:                
plnidlo,   
apropo,   

Kaa           

iluzionista
atestát                           
3. časť       
tajničky

skr. obrne-       
ného trans-         

portéra        
ukazovalo

dovezme               
zo zahra-           

ničia

štát                  
v jv. Ázii

jemný     
likér                         

stužovadlo

spúšťať     
guľatinu     
pomocou     

lana

vyhraté      
postavenie        

v šachu

plavil sa                    
veľa hovorí         

(expr.)

EČV          
Žiliny

tisla,     
tískala                          
pera     

(bás.)
v starom     
Uhorsku       
kráľovský   
úradník

sarmatský    
jazdec   
oddiel   
jury

preveril

mužské       
meno                                 
Erik    

(dom.)

náčinie,         
nástroje

značka          
elektrón-             

voltu                
EČV Ilavy

v arab-             
ských me-              
nách syn

teplá        
akrylová       
prikrývka

had           
z Knihy            
džunglí

pridať soľ

Rodinka sedí pri stole a malá dcérka kričí                                
na matku:
- Mami, mami,...
- Anička prestaň! Pri jedení sa nerozpráva! - 
zahriakne ju matka.
Po najedení sa sa matka pýta:
- Tak, Anička! Teraz mi to už môžeš povedať.                              
O čo išlo?
- Mami, teraz je to už...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 64Krížovka č. 63
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
druh    

bojovej     
látky

ženské       
meno

rýpadlo 
(stav.)

citoslovce     
nespokoj-              

nosti

1. časť           
tajničky

veľmi pri-     
liehajúca,            

úzka

parafín              
(chem.)

dostalo sa              
cez istú             

prekážku

panické         
hromadné      
vyberanie       
vkladov

tromf              
(kart.)

hráčka  
volejbalu

nový            
odsek             
(typ.)

chytaj                
do rúk

opravenie                                   
telefonu-         

jem

spôsob   
únavu

stával sa     
červeným                                
2. časť      
tajničky

mierne     
varovali

Pomôcky:       
skraper,                 
mekteba,                

Asa, elana                         

prehnem
nadšenie                    

často 
bubnuje

tamten                                
Štefánia   
(dom.)

otočíš

existuje                  
druh      

umelého  
vlákna         

citoslovce     
napodob-            

ňujúce      
zvuk sovy

islamská   
základná   

škola               
hltavo pil

skratka         
Národnej             

banky            
Slovenska

zbavovala 
buriny                            
Estera     
(dom.)

ľahký    
černošský     

oštep

potvrdila    
stlačením     
klávesu       

enter

tráp sa,             
sužuj sa

epocha   
triasu                                    

skratka 
alanínu

Pomôcky:               
alkán, ta-    
bun, anis,           

asagaj                       

konár                        
skratka      

súhvezdia      
Plachty

judejský               
kráľ                          

osobné         
zámeno

lákadlo

značka 
tangensu                        
zn. pre 

terajoule

evakuova-              
ná žena

citoslovce 
radosti ! citoslovce          

prekvape-          
nia

Novinár sa pýta storočného muža:
- Ako sa vám podarilo dožiť sa sto rokov?
- Ja mám na to jednoduchý recept. Nikdy                            
som sa s nikým nehádal.
- Ale to predsa nie je možné, za sto rokov                                  
sa s nikým nehádať!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

dolu 1. časť      
tajničky

rímske               
číslo 6 naprotiveň šklbaním      

odstráni

dávna        
minulosť                        
vyterigala    

prišilo nie-           
čo znútra

opotrebe-         
nie rozdeľujú

šíriš vôňu            
umiera,        
zomiera

odplavilo    
spodnú     

časť          
niečoho

skratka       
tlaku krvi                   
brinkot  
(bás.)

vyperte

značka         
pre barel                  
chýrne,        

povestné

vládze       
(arch.)

chata         
z brvien                            
2. časť     
tajničky

triesky

Irena                
(dom.)

nadšenie                        
vypierala 

stal sa         
rapavým

citoslovce      
radosti

skratka      
leukocytu

prenikol            
(kniž.)         

lomcujem

trením      
zbavte        

niečoho

značka         
rádia               

melónový        
strom

kyprilo pô-           
du pluhom             

mužské       
meno

zn. auto-    
sviečok                        

nekovový 
prvok

vrch               
nad Bele-               
hradom              

mäkká          
useň                  

Timotej    
(dom.)   

surovina
pulzoval                       

tyl                   
(zastar.)

druh 
kukučky

často tiká                    
predložka              
so 7. pá-           

dom

3. časť         
tajničky !
realizoval      
demoláciu

Pomôcky:             
PAL, ani,           
Avala, pa-              
pája, napa

Policajti dlho búchajú podozrivému na dvere bytu, 
aby im otvoril. Dlho sa nič nedeje, no zrazu sa 
zvnútra ozve hlas:
- Nie som doma!
- Neklamte! Veď pred dverami máte topánky!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 66Krížovka č. 65
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom

spôsobil    
smrť

1. časť       
tajničky

skratka       
obrnenej      
divízie

pokolenie
stratí    

snehovú     
pokrývku

červená       
medená      

ruda

deň               
v týždni

ochorenie           
krýs

stupeň       
neogénu

EČV     
Dolného      
Kubína

3. časť          
tajničky

samec        
líšky

značka           
mangánu

mal neja-      
ký koniec                              
olovená  
ceruza

Adrián       
(dom.)

šplechni                         
biely   

nerast

petro-         
grafická           
súčasť             
vitritu

sumerský   
vladár                     

odpadová  
bavlna

alkalická     
hlbinná     

vyvrelina

klamstvá                           
nákres, 
projekt

vzťahujúce             
sa na leva

lúka            
(kniž.)              
popod

Pomôcky:             
Uš,ilit,ast,      
sodoku,te-            
linit, kuprit                 

olizne

značka 
kilotony                    
morský    
živočích

fičúr              
(pejor.)                     

druh    
horniny

zrakový      
orgán

poľujte                    
nerozlom

biedne,         
mizerne

EČV        
Brezna

naznačia       
rečou                                

2. časť       
tajničky

plod       
limetky

jedlá huba                            
japonský        

tiger

cukrový        
alkohol             
(chem.)

základná 
číslovka           
lesklý    
náter

ožltol

zn. ampér-   
hodiny                    

predložka   
so 7. pád.

teplý      
morský       

prúd            
(geogr.)

Rastislav      
(dom.)

opuch         
(lek.)

akým spô-   
sobom? ?

Pomôcky:           
inozit, lin-         
ters, tora,                      
ijolit, latit

Stretnú sa dvaja spisovatelia a jeden                
si poťažkáva:
- Predstav si, môj trojročný synček 
roztrhal a hodil do koša prvých 
päťdesiat strán môjho nového románu.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

nočný          
dravý      
vták

značka         
kilovolt-           
ampéra

skratka            
rozpočto-           
vej organi-             

zácie

ovládajú             
sa                    

(hovor.)

3. časť    
tajničky ofenzívna

zhúžvu  
(expr.)                      
hrana  

(hovor.)
Pomôcky:         
paian, Ta-      
los, iktus,                      
Ur, nerka     

prúdom     
vody      

odniesol 

2. časť    
tajničky

kovorytina                              
súbor      
nádob         

na varenie

jed

slovesná      
predpona              

bez cudzej      
pomoci

litovská    
národná     
pieseň

vopchaj                     
začal

značka    
pre piko-      

katal

chválospev     
konaná      

peši

druh     
narkotika

nenáhlivá                          
lososovitá               

ryba

skratka        
autonóm-          
nej oblasti

zlé               
počasie                 

úder   
(kniž.)

4. časť       
tajničky

dávny    
ženský     
predok

primieša, 
zamieša

skratka  
ampulky                   

ovalí  
(expr.)

tvorilo        
iskry

značka                 
erbia          

orabuješ   

menšia           
lata

obec na           
Slovensku              

obor                  
z Kréty

Pomôcky:               
Bodza,          
Parnas,      
daina        

skratka          
pre res-           
pektíve

skratka   
umeleckej   
agentúry                
osmička

nežne 
pritískam                         
ženské      
meno

vlhči   
rosou

šúľaním        
zhotoví                     
zn. pre          
long ton

skratka           
Európske-            
ho spolo-            
čenstva

lilipután   
(zried.)                 

babylon-              
ské mesto

1. časť       
tajničky kráča

staro-        
grécke              

sídlo múz
rozširuj

Dedko stretne na cintoríne staršiu pani. 
Dajú sa do rozhovoru a pani                            
sa ho pýta:
- A vy ste sem prišli, lebo tu niekoho 
máte?
- Nie, ale viete, bolo mi doma...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 68Krížovka č. 67
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
skúmaním       
na niečo           
prídeme

3. časť       
tajničky

rýpaním 
odstráň etnikum očarovanie

Zvonimír  
(dom.)

ikernáč

týraním       
utrápi

tesárska 
sekera

zvýšený        
tón d

skratka             
pre vlastný

robili 
rovnakým

1. časť     
tajničky

poruč-            
níctvo                 
(práv.)

obyvateľ    
Írska

nosnosť       
lode                      
čistý   

(obch.)
skratka     

súhvezdia    
Jednoro-     

žec

indická 
antilopa                    

oxid        
cínatý

emezis,          
po česky

osem, po       
nemecky                    
vyhrávalo

Pomôcky:                     
dedvejt,           

Ariel, Ate, 
nilgau     

odsekne                 
činnosť,     
po česky

hltavo je,                     
hltá                          

avšak, no

niečo,   
voľačo   
(hovor.)

mesiac             
Urána                       
farba                  

na vlasy

Imrich   
(dom.)

tekutá       
zložka        

krvi               
jav, úkaz

EČV        
Nového         

Mesta nad      
Váhom

dozrievalo                          
rev,       

vrieskaj          
(expr.)

hudobné           
skladby            

pre sólový               
spev

nalievať

nepožije       
ako potra-         

vu

oválna    
plocha                       
bohyňa         
pomsty

obsiala

skr. súhv.             
Baran                         

skratka  
editora       

architekti

pulz 2. časť    
tajničky

V Bratislave pred Manderlákom zastaví 
podgurážený chlap policajta a pýta sa ho:
- Pán policajt, prosím vás, kde vlastne som?
Policajt sa nadýchne a ochotne začne 
vysvetľovať:
- Pozrite sa, tam hore je Námestie Slovenského 
národného povstania, tamto je Štúrova ulica,                     
tam vľavo je Špitálska ulica a... 
Chlapík mu skočí do reči a hovorí mu:
- Pán policajt, detaily ma nezaujímajú,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

posielalo     
(bás.)

značka    
detskej    

stavebnice

ženské       
meno

3. časť       
tajničky

kto hrá               
na klari-              

nete

čínska    
ovca

vznášal sa        
vo vzdu-           

chu

druh     
jaštera                         
ženský      

hlas
Pomôcky:                     
akja, ens,          
dean, aga-     
ma, slink

chobotnica 2. časť        
tajničky

druh saní         
Eskimá-    
kov a La-        
poncov

Albert    
(dom.)                 
dolu    

(bás.)

100 m2                          

nástroj                  
na zame-          

tanie

stratilo       
lístie

rímske              
číslo 2001                  

hučia,          
hukocú

zvuk, kto-    
rý vzniká            
pri sŕkaní

cirkevný               
hodnostár                      

nozdra                    
(v med.)

elektro-            
nická              
pošta

naliehavo                   
pokropili      

rosou

Otília       
(dom.)

druh           
živice                 

obyvateľ   
Mainu

ale, avšak

určený na           
morenie   
ženské      
meno

vystavia      
žiareniu

znížený           
tón e                            

porast        
na lúke

v staro-          
gréckej          

mytológii        
boh slnka

skr. trinit-       
rotoluénu                  
týčil sa, 

vypínal sa
Pomôcky:                     

naris,      
Helios,      
panlit

vzorec             
sulfidu            

zinočna-             
tého

súcno,                
bytie            

(filoz.)                   
lietanie           

prozaický    
útvar                           
sulfid 

nikelnatý

zločinecká značka          
pre abvolt

skratka     
štátu     

Louisiana

1. časť       
tajničky

ženské        
meno

Príde štamgast za krčmárom a chce mu niečo 
povedať, ale nie a nie si spomenúť, čo vlastne 
chcel. Krčmár na neho pozerá a nakoniec                            
mu hovorí:
- Tak si daj jedného panáka, možno si 
spomenieš!
Štamgast hodí do seba panáka, no stále si 
nemôže spomenúť. Zahovorí sa s krčmárom,                           
dá si druhý, tretí,... piaty pohárik. Po desiatom 
poháriku sa ho krčmár pýta:                                                               
- Tak čo, už si si spomenul?
- Áno, chcel som ti povedať, aby si mi...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 70Krížovka č. 69

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom

              lomcoval 1. časť     
tajničky

3. časť    
tajničky

vzťahujú-             
ca sa na            
diviaka

skratka         
tlačovej             

kancelárie

skr. vodné-               
ho diela              
odhad      

výsledku 

staro-           
egyptský                
boh slnka

opatrovník          
(práv.) zvrtol

Pomôcky:                     
kasba,               

ama, grit,               
mulla     

prvok               
zn. Cr 

základná               
číslovka                    
plachta                 

s rahnom

Izidor       
(dom.)

hospodár-               
ska stavba         
pre ošípa-          

né

tromf                 
pri hre                   
v karty

praskli                         
platidlo               

v Lotyšsku

odborník                        
v sérológii

obchodná     
akadémia                   
obsahujú-           
ce tálium   

trocha     
namáčam

druh cviku              
na hrazde                

zámok          
v Maroku

iný názov                 
pelitu

islamský       
sudca                 
šiitsky      
učenec

maznajú                   
sa

otravné     
látky                        

2. časť    
tajničky

ploskono-                 
sá opica                
nárečie

skratka       
majora

sparné     
počasie                

druh  
pieskovca 

otec       
(hypok.)

citoslovce             
vyjadrujú-            
ce bolesť

jednotka    
zn. Gb                   

mravouka

odmerala

MPZ    
Ukrajiny                 
pružná     
tkanina

pospevo-             
vala

Klub čes.     
turistov                              

aké       
(hovor.)

zužujete

vykriko-            
vanie                      

vlastnou               
rukou

seknutie kvietok

japonská    
lovkyňa      

perlorodiek

prudko   
mykaj! !

Pomôcky:              
gilbert,             

lug, kádi,         
lutit, lat            

Jano s Jožom sedia v krčme a debatujú                                 
o svojich ženách. Jeden druhému                                                  
si poťažkávajú a nakoniec sa Jano pýta:
- Počuj, Jožo, a si ty so svojou ženou spokojný?
- Veľmi!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

              sparme 1. časť    
tajničky

3. časť   
tajničky

ctiteľ     
baletného      

umenia

značka        
zinku

značka 
kozmetiky                      

kráča

skratka         
apendek-        

tómie

zbijem       
(expr.)

mala    
tušenie

Pomôcky:                 
terpén,           
serapa,          

Atika              

meta-         
morfovaná             

hornina

Kristína      
(dom.)                      
žrde              

na vozoch

výzva              
na ticho

prinášal     
plody                     
Otília 
(dom.)

vykonáva-       
me ampu-       

táciu

hľadala     
uspokoju-        
júce vy-            
svetlenie

značka 
astátu            

sopečný   
výbuch

zmierovala
túz                            

rezaním 
nahromaď

Emília     
(dom.)

skr. nad-  
rotmastra                           

fosfid       
železa

Pomôcky:             
rula,              

AE, oro,           
klopota                  

starosť,     
námaha             
(expr.)

asýrsky      
boh                             

2. časť       
tajničky

živočíšstvo                 
drží sa         

(zastar.)

značka      
kilopond-      

metra

organická         
zlúčenina                        

vápencová     
oblasť

skratka        
pre letec-      
ké opra-            
vovne

krpáň  
(pejor.)                       

staroveká      
krajina

4. časť          
tajničky otočenie

uchváti
bystro                         
Elemír   
(dom.)

lákame          
(kniž.)

skratka     
antibiotík                
zlato, po   

španielsky

ovísalo,      
klesalo

značka         
irídia                   
MPZ 

Albánska

nuž, teda
súčasť     

mexického      
odevu

Anastázia      
(dom.) akolyta

Jano vyjde z ambulancie a Jožo sa ho pýta:
- Tak čo?... Ako bolo?
- Ani sa nepýtaj! - smutne hovorí Jano.
- A čo sa stalo? - zvedavo sa pýta Jožo.
- Ále, ten doktor mi predpísal takú prísnu diétu,                            
že už...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 72Krížovka č. 71
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
Pomôcky:                  
oppanol,        
emu, atol,                      

insekt        

odsunula,      
odtlačila

priekopník           
(kniž.)

skratka              
polyety-         

lénu

skratka    
Akadémie    
výtvarných     

umení

dopopo-          
lava oblížu

teplá        
akrylová         
prikrývka

druh              
polyizo-     
butylénu

odkladala,        
schovávala        

(zastar.)

EČV       
Topoľčian

druh    
netopiera                            

hmyz    
(zool.)

vbi, nabi
limitná  

hodnota    
(mat.)

ohúriť, 
omámiť             
(hovor.)

vzorec      
jodidu        

indného

stalo sa            
živším               

koralový    
ostrov

2. časť     
tajničky

ľahko,     
sviežo    
(hud.)

indická            
tanečnica               
mužské         
meno         

kruh okolo             
Mesiaca

integrova-             
ný obvod                   
mužské          
meno

Pomôcky:                          
elemi, al-       
ma, lesto,         

areola

lámaním 
poškodilo

pichalo      
rohami                          
1. časť       
tajničky

značka         
titánu                  

kyrysník            
(hist.)     

značka          
pre ounce              

troy

tkaním    
vložiť                   
druh    

tkaniny

značka       
lantánu

formy        
myslenia                       

austrálsky       
pštros

vzácna       
tropická          
živica

3. časť    
tajničky

druhoro-           
dený syn           
Adama                
a Evy

zakrič            
(expr.)                     
klepkaj

hlupák        
(pejor.)

rozrývalo                  
Izabela  
(dom.)

pretromfli           
(expr.)

sedacia po-               
loha tela                 
zn. pre             
long ton

skratka               
pre letec-            
ké opra-             
vovne

nedolámu

skratka        
pre otrav-        
né látky

obstaraj,       
zadováž!           

(kniž.) !

Dôchodkyňa hovorí susede:
- Ten môj starý už asi stráca 
rozum aj pamäť! Predstav si, 
včera vliezol oblečený                               
do vane!
- No, tak to sa určite premočil 
až na kožu.
- Vôbec nie!
(Dokončenie tvorí tajničku 
krížovky.)

sotila     
dovnútra vydá povel ťažko rob        

(expr.)
hnedožltá    

farba
mužské     
meno

2. časť
tajničky

skratka     
pre editora

vzdorovito

nádorovitý       
útvar

baskická     
nár. hra

Pomôcky:       
pletter,        
sarkoid,    

Erato  

stanem sa     
bohatým

vyjadríme     
slovami       
3. časť
tajničky

v tomto    
prípade,

teraz

požijete         
ako potra-            

vu

nárast      
dáždnik  
(hovor.)

dávala     
na niečo     

obal

biblické    
muž.meno 
múza ľúb. 

poézie

posypeme   
soľou

značka 
mangánu   

pravý   
(hovor.)

citoslovce    
pobádania      

koní

listnatý   
strom       

platený 
potlesk

japonská    
lovkyňa   

perlorodiek

skracho-           
valo     
stroj       

na plnenie

EČV       
Trenčína

maticová    
platňa       
pastieri 
oviec

nevialo     
(bás.)

značka  
pascalu     
všeličo

Emanuela     
(dom.)

pyrit      
(zastar.)       

dravý vták

uvádzajú     
do omylu

predložka     
s 2. pád.  

Otília     
(dom.)

vzorec       
sulfidu   

cínatého

Teodora     
(dom.)

Pomôcky:       
klaka,    
pelota, 

kýz       

skratka     
jednotné-          
ho čísla

hoci,      
po česky       
značka  
hliníka

mužské     
meno 
fosfid     
uránu

1. časť
tajničky

máčalo     
sa vo vode

Žobrák, ktorého okoloidúci 
odhalil, že nie je slepý,     
sa obhajuje:
- Nerozčuľujte sa, ja som iba
zaskočil za slepého
kamaráta, ktorý tu normálne
sedí. Potreboval ísť do kina
a áno, máte pravdu,...
(Dokončenie tvorí tajničku
krížovky.)

Krížovka č. 74Krížovka č. 73
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
Pomôcky:          
acht, keta,             
scila, ne-            
pot, iroko                   

činí         
pokánie           
(zastar.)

1. časť      
tajničky

skratka      
športového      

klubu

skratka       
laboratória

ženské         
meno

vykašlia-             
vaj

žiak, kto-            
rý patrí                 
do trie-             
dy A

značka       
stroncia

vysoký               
subtro-       
pický             
strom

liatím 
vyhotoví

2. časť     
tajničky

inosť, 
odlišnosť

skratka            
rozpočto-           
vej organi-          

zácie

cirkevní           
hodnostári                  

vodič     
kamióna        

stredoveká    
svetská      
kliatba

nylonová 
priadza                        
hrmot

drobná      
cibuľovitá        
rastlina

lososovitá         
ryba                            

ozdobný      
pliešok

lietadlo 
(hovor.)

zásuvka       
(hovor.)          
mužské       
meno             

Pomôcky:                  
myrta, fli-     
ter, amok              

lákal                               
veľmi zbil            

bičom

Emanuel      
(dom.)             

mužské      
meno

strýkovia      
(hovor.)

skratka     
zberných      
surovín      
modrina

zosilnený         
súhlas

zatriasť        
(expr.)                 

asistent                
(slang.)

ženské           
meno

pápežov        
príbuzný              
africký       

tík

stredomor-          
ský vždy-          
zelený ker

niečo,        
dačo

za rána             
(kniž.)                         

chorobná 
zúrivosť

omračuje

prístavné 
zariadenia                       

sekajú,    
rúbu

francúzsky   
šľachtic

dym                            
MPZ      

Českej             
republiky

skratka         
autorské-      
ho osved-             

čenia

náčrt

skratka             
prirodzené-          

ho loga-           
ritmu

očaria  
(kniž.)

Stretnú sa dve kamarátky a jedna sa pýta:
- Počuj, Anča, ako môžeš chodiť s tým 
Američanom? Veď on nevie po slovensky                             
a ty vôbec nevieš po anglicky!                                  
Anča mykne plecom a hovorí:
- Pozri sa! To, čo chce on, to ja dobre viem!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

ženské         
meno

zriedka-        
ktorá

súvisiaca                 
s atómom

zvýšený    
tón g ostina

imágo,        
po česky                        
jednotka       
zn. Gy

veľký        
okrúhly        
žulový     
kameň

detinská   
(zastar.) vďačnosť

zadarmo   
(kniž.)                       

malé oje,          
ojce

správanie          
niekoho           

zdvorilého

1. časť     
tajničky

prístroj na          
štiepenie          

atómových            
jadier

opláchli

útoky    
(kniž.)

kockovaná      
vzorka          

na látke         
putá

Richard  
(dom.)

trepaním      
stras                                 
stoná

Kristína        
(dom.)

zomrel         
(kniž.)            

Slavomír         
(dom.)

typ    
ruského     
lietadla      

(Antonov)

rozmanitá             
(expr.)                       
blatom   
špinilo

súvisiaca                     
s káblom

skratka             
tlaku krvi                               
týkajúci                      
sa stola     

jednotka             
zn. G

veľké       
polia                     
bežal         
(kniž.)

solmizač-        
ná slabika                  
jednota,      
spojenie

ťažko,     
vážne      
(hud.)

poutieraj                         
skratka            

pre ibidem

automobil

oxid           
indnatý                            

otec             
(hypok.)

citoslovce    
zvukového       

prejavu      
somára

semitský         
boh

sluchové      
orgány

zbožie                          
skratka 

Istrobanky

jemný          
register               

na organe                 
(hud.)

2. časť        
tajničky !

Pomôcky:               
gray, gra-     
ve, union,    
salicionál       

Kolega hovorí kolegovi:
- Predstav si, prídem domov, otvorím skriňu                                        
a v nej nahý chlap!
- A čo je na tom čudné? - mávne rukou kolega, - 
veď všetky ženy sú mrchy. S tým nič nenarobíš.
- O akých ženách to hovoríš?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 76Krížovka č. 75
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
Pomôcky:           
alit, apus,           
a due, ota-      
vit, aseita             

obyvateľ      
Bukovca odlomia sa 3. časť       

tajničky
obliekol        
(kniž.)

značka      
limity

kdežeby     
(hovor.)

prístroj          
na orientá-                

ciu v te-        
réne

uviedol                
do súladu                

(zried.)

udierame 
nohami

značka           
lúmenho-         

diny

druh   
kôrovca

1. časť      
tajničky pobudnete

ošúchal,   
otlačil

rozmoče-             
ná zem            

zlátanina  
(pejor.)

spletaním       
zhotovovať

atlasová    
tkanina                     

súvisiaca    
s nitom

začadená     
(bás.)

banícky    
vozík                    
druh   

horniny
v scholas-         
tike exis-             
tencia sa-             
ma o sebe

Slov. kom.              
architektov                  
občianske         
združenie

nadišlo

vzorec   
nitridu         
uránu                

odleteli
Pomôcky:            

punkt,      
hunt, lot,       

Saul          

masť 
(zastar.)

spôsobuje 
ionizáciu               
zemný    
násyp

nerast             
zo sku-        
piny kal-               

citov

lietanie                        
bodka        

(zastar.)

najjedno-              
duchší             

uhľovodík

požívajme 
tekutiny                     
Dagmar    
(dom.)

skratka     
štátu        

Arkansas

pre dvoch 
(hud.)             

morský 
hĺbkomer

2. časť                   
tajničky vypieraj

biblické 
mužské       
meno

mužské      
meno                     
EČV      

Brezna

EČV     
Tvrdošína

otrhá   
(expr.)

značka       
abampéra

bežec                  
na stredné            
alebo dlhé        

trate

Na benzínovej pumpe sa brunetka 
sťažuje blondínke:
- Predstav si, že už zase zdraželi 
benzín!
- A vieš, že mne to ani nevadí! - 
ľahostajne hovorí blondínka.
- Ako to, že ti to nevadí? Veď tiež 
chodíš autom.
- Áno, ale ja vždy...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

strážne           
zvieratá

citoslovce        
naznačujú-        
ce prask-          

nutie

oblá časť ženské       
meno

3. časť       
tajničky

lekáreň  
(hovor.)

úctivá        
žiadosť

čiastkový             
typ                

rezali          
pílou

sklon     
(zried.) chytí sa

babre sa             
(expr.)                  

2. časť    
tajničky

týkajúci                  
sa súk

karbid   
kremíka                           
očistenie

pichalo   
rohami

údermi          
naraz                         

cvičenie               
v karate

malá      
lasica

zn. pre            
oersted              
divadlo 
(zastar.)

oplodnia    
peľom

tlkot               
(bás.)                   
Talian             

(zastar.)

písmeno     
gréckej      

abecedy

často istí                  
čiastočne      
zlomme

skr. Orga-           
nizácie              

Spojených               
národov

obyvateľ    
Tatárska                      

truľo  
(pejor.)

dátový 
menič 
(tech.)

posvätný    
kameň    

moslimov     
(zastar.)

atóm,          
po česky                        

srdcovnica

vbi

značka     
lantánu                      
tím, po          

anglicky

priraďova-   
cia spojka                            

tamten

1. časť     
tajničky

pokolenie                         
vzorec 
hydridu  

zlata

krycia    
vodová      
farba

značka  
telúru               

osobné   
zámeno  

bedákam       
(expr.)

čmeliak pozri, hľa! !
Pomôcky:          
silit, ka-  ta, 

kaaba,    
bampeľ                

Dvaja dôchodcovia sedia v parku                                  
na lavičke. Keď okolo nich prejde 
pôvabná dievčina, jeden z nich hovorí:
- Škoda, že nemám o tridsať rokov 
menej!
- No, tak to by si ju nevidel!
- Prečo by som ju nevidel?
- Pretože,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 78Krížovka č. 77
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
ľahká     

usadená      
hornina

2. časť        
tajničky

dávam 
zadarmo

grécka      
bohyňa      
pomsty

cirkus,         
po rusky

poprac

oproti varenie
značka           
ústnej              
vody

zástupca    
cirkevného    
hodnostá-     

ra

horský      
pasienok           
v Alpách

rímske           
číslo 52

vopred       
zaistil

skratka              
pre adde

dymili                         
stupeň       

miocénu

orgán                
veliteľa             

na velenie          
vojskám

3. časť         
tajničky                       
jednotka        
objemu

Pomôcky:                     
Ate, lápis,     
Kim, alm,     

ave, baden  

trhal      
(kniž.)            

klepaním           
upravil

citoslovce 
radosti                             
stoh

obvešiaval 1. časť           
tajničky

riad   
(zdrob.)

ronenie 
(bás.)                 
plášť, 

zvrchník

zvyšok       
(zastar.)

skr. štátu      
Virgínia                  
pukala 
(expr.)

skratka           
zdravotné-       

ho stre-           
diska

lepením       
neuzavri                   
miešaj,     

hneť

kórejské     
mužské     
meno

Róbert               
(dom.)                   
ženské         
meno

neodbor-      
ník

leptavý     
kamienok            
dravý vták

sorta     
hrozna

spriadal                        
Izidor    
(dom.)

v minulosti          
nižší         

správni         
úradníci

latinský 
pozdrav                         
značka 
kilobajtu

značka 
amerícia rozloženie

rímske         
číslo 51

alumínové       
fólie

Dve staršie panie sedia v parku na lavičke                                 
a jedna hovorí:
- Môj manžel, keď príde domov v dobrej nálade, 
tak mi vždy hovorí chrobáčik.
- Ale veď už máte cez sedemdesiat!
- Áno, ale veď manžel mal dobrú náladu...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

opäť,   
znova

otec   
(zastar.)

dôverný  
pozdrav

1. časť       
tajničky

menila  
(hovor.)

pečením         
uprav                 

vylučuje      
pot

Pomôcky:              
latit, papá-   
ja, batata,          

cirkas                            

používa-           
ním trocha          

zoderú           
(zried.)

2. časť            
tajničky

Talian    
(zastar.)

tropický  
strom                      
druh   

horniny

omotalo           
sa

citoslovce           
zvuku pri              
chrápaní        
tkanina

tropická     
popínavá     
rastlina

skratka   
pre cirka                
podvozok 

vozidla

zaopatrí        
šatstvom

kráčal                       
jedlá huba

fúkali

Karolína        
(dom.)                    
ráňať     
(bás.)

skratka          
európske-      
ho pohára

odpad pri           
tavení rúd               
postupne  

obil

dozrejú               
ako úroda

štýl       
hudby

veľmi       
chladia                  
šarkan

vstupná

mliečny       
výrobok                  
záruka 
(práv.)     

Pomôcky:         
sot, sal-           

mi, rimur,                
troska                      

Eleonóra      
(dom.)        

islandská     
bás. forma

predložka            
so 7. pád.                  
rozhlasuje

stínať

vo vhod-       
nom čase,       

vhodne       
nasávala

Ivan        
(dom.)

jemné       
ragú                

pästiarsky       
úder

patriaci             
mne

druh       
údeniny                   
značka       
hélia

ľahol si    
(zried.)

obyvateľ  
Saska

druh     
hazardnej      

hry

Anastázia            
(dom.)

Po námestí ide veľmi tučná pani. Keď ju zbadá 
vychudnutý bezdomovec, pristúpi k nej a hovorí 
jej:
- Pani, prosím vás, dajte mi päť eur, už šesť dní 
som nejedol.
Pani sa na neho zadíva a hovorí mu:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 80Krížovka č. 79
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom

ošvindľujú 1. časť     
tajničky

riečny    
kôrovec

citoslovce      
vyjadrujú-      
ce vese-             

losť

altánok, 
besiedka

zbavoval         
sa kože 
(had)

zohrial

prudko     
mávli           
(expr.)

tkaním   
zhotovíte

ruský    
súhlas

mužské           
meno                          

posadil sa

novo-       
zélandský          
papagáj

EČV 
Tvrdošína

pozoru-          
hodne

vystrájam     
nezbedy

písmeno X             
(hovor.)

naničhod-          
ník                   

orientálny 
koberec

útok

3. časť        
tajničky                    
rímske      

opevnenia
Pomôcky:                     
meritum,           

em, kelím,         
limes, kea          

obliekol sa      
zanechaj-       
me nejaké     

miesto

skratka     
dopravnej     

nehody                      
pritekali

posypú       
soľou

jednotka   
množstva 
informácie               
muž.meno

rozde-        
ľujem na                  
polovice

poľuje                        
stínaj

rozum
podstata, 

jadro                         
inde

spinkaj
konkurz                    
unikanie    

popolčeka

ťarcha    
(kniž.)

topia sa          
(kniž.)

bľakot                    
Kristína  
(dom.)

Taliani            
(zastar.)

ochotne                       
skratka  
tlačovej   

kancelárie

terajšia,  
súčasná

štvorček       
(typ.)

2. časť                      
tajničky

Príde farmár po dlhej dobe do mesta                             
a ide do baru. Tam sa snaží zoznámiť        
s pôvabnou čiernovláskou, ktorá mu                                
po chvíli dobývania hovorí:
- Máš to márne, ja som lesba!
- Čo to znamená? - pýta sa farmár.
- No, tak pozri sa na tú blondínku                             
s veľkými prsami, čo sedí tam v kúte.                            
S tou by som sa chcela dnes                             
milovať! - hovorí čiernovláska.
Farmár sa na chvíľu zamyslí a potom 
hovorí:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

1. časť     
tajničky

veľká    
kaprovitá      

ryba
poor narúšajúca     

celistvosť
kričala   
(expr.) krútiť

umelá                 
vodná     
nádrž

soška      
bôžika      
lásky

ukrutná                         
vzorec              

oxidu be-          
rylnatého

podliak        
(pejor.)

lisovali                
do brikiet

borovica                  
prijímam     
potravu      
ústami

za čo          
(bás.)                        
dúfať

priestorový    
rozmer     
telesa

rozprávko-       
vá bytosť                  
mnoho-         

sten

čistiť     
pomocou    

sita

značka       
limity

súčet       
(odb.)                 

odobera-           
nie

hýril  
(hovor.)

uvoľňovali 
priechod

keď
liatím    

odobralo                 
vnoria

nezbiť   
(hovor.)

skratka      
štátu Utah              

často     
máta

Pomôcky:              
tabun,       

amur, nar,       
diner                       

bojová             
látka                  
obed               

(z franc.)

rímske    
číslo 2005                     

2. časť            
tajničky

dobehnu-        
tie niekam

dôverný    
pozdrav            

ovčia vlna          
s kožou

mužské       
meno

otáčavá         
časť stroja             

elučná      
vlna (fyz.)

ťaví     
kríženec

lúčna      
rastlina                  
rímske      

číslo 1500

vylúčil   
(kniž.)

vytvárali    
riadky

V sibírskom pracovnom tábore                               
sa jeden trestanec pýta druhého:
- Prečo si tu?
- Lebo som sa v šesťdesiatom 
deviatom zle vyjadril o súdruhovi 
Popovovi. A ty?
- Lebo som sa v sedemdesiatom 
druhom dobre vyjadril o súdruhovi 
Popovovi.
Nato sa obidvaja obrátia na tretieho                                          
a pýtajú sa ho:
- A ty?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 82Krížovka č. 81
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
Pomôcky:                     

obrtlík,     
kabraro

citová           
nezauja-        

tosť

1. časť       
tajničky

skratka    
dobytčej      
jednotky

kedysi kryt                  
pre vojaka

Ondrej         
(dom.)

nejako často   
pražil

stával sa    
nemým

Štefan      
(dom.)

3. časť        
tajničky

potvrdil     
príkaz     

enterom

EČV      
Stropkova

spojme      
sponkou                    
stával sa       
redším

označenie     
kamiónov

previnenie                       
kto trpí               

na albiniz-            
mus

dúhovka 
(anat.)

milenec      
(hovor.)            
športové     
náčinie

podoprenie

Pomôcky:                     
trol, dó-             
za, uvea

udržiavaj     
rovnováhu

poplátal          
2. časť     
tajničky

skr. Čes.     
republiky                      
drôtoval  
(zastar.)

dávate            
na niečo                

obal

spodok   
nádoby                     

severský  
škriatok

skratka         
autonóm-        
nej oblasti

trením   
nevtlačil                 
schránka  
(hovor.)

druh 
narkotika

väčší   
parožok                   
mužské        
meno

námestie        
s trhom    
(hovor.)

najmenšia      
časť che-         
mického      

prvku

gauner                       
vysekávaj          

dlátom

smerom     
dozadu

poľuje                             
vzorec  

bromidu  
jódneho

ostarievali

smerom             
z vnútra                  

skr. rádio-     
telefónu

vzorec      
nitridu     
uránu

malý     
egyptský        

bubon

citoslovce    
vyjadrujú-      
ce prekva-     

penie

otáčavé          
zariadenie           
na uzavre-             

tie dverí

V kupé vo vlaku sedí mladá slečinka v minisukni 
oproti staršiemu pánovi. Keďže sukňa sa jej stále 
vyhŕňa, tak sa ju snaží zakaždým stiahnuť nižšie. 
Keď to pán vidí, tak sa ju snaží upokojiť:
- Slečna, nebojte sa! Ja som už dvadsať rokov 
iba...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 84Krížovka č. 83

Súťažná krížovka

solmizač-          
ná slabika

EČV       
Tvrdošína

miešanec 
(antrop.)

ženské      
meno

žliabkova-       
ná sklár-         
ska ozdo-          

ba
stúpenec      
stoicizmu                  
3. časť       
tajničky

Pomôcky:                 
kanel,              
aerolit,        
oman         

posúvalo

malý,       
zakrpate-     
ný človek      
(hovor.)

v moslim-               
skom         

prostredí             
sluha

hl. mesto     
Ruska                         
časť     
(lek.)

zdochol

nitrid           
tantalu                    

stroje na 
valcovanie

mužské       
meno

nádoby              
na kúpanie                    

jednotka  
dedičnosti

nadŕžal

skratka      
štátu      
Utah

preliačina              
v pohorí                  

imbusové   
kľúče

národné      
hospodár-        

stvo

človek ab-     
normálne   
malého   
vzrastu

rímske        
číslo 52

stával sa          
lacnejším       

rodové    
znaky

klamstvom  
okradne        
(pejor.)

vzorec  
jodidu    

draselného           
porúbem

Pomôcky:                   
idant,       

abd, pars       

obraňo-             
vanie

braček                    
votkal

polovica                           
sotvačo

urob              
na niečo            
zubovité            
výbežky!

!
vzorec 
niklidu 

molybdénu                          
poor

najhlbšie     
mužské       
hlasy

priekopa    
chrániaca     
vojakov           
dekan

pery    
(bás.)

polámu                    
Anna       
(dom.)

keď

kamenný 
meteorit                       
značka 
mililitra

1. časť        
tajničky

2. časť     
tajničky

cudzie    
mužské     
meno

zložno-     
kvetá        
bylina

Neskoro po polnoci sa k stanovišťu taxíkov blíži 
taxík a odrazu sa k nemu rozbehnú dvaja muži. 
Prvý sa tlačí do taxíka a rozrušene hovorí:
- Prepáčte, ponáhľam sa! Manželka čaká dieťa!
Druhý ho odsotí a hovorí:
- Uhni, ja som v horšej situácii!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
Pomôcky:             

Siam,  
vapiti,            
buket           

nosom    
vdýchne      

tabak

3. časť      
tajničky

Adela    
(dom.) tep posielala      

(bás.)

pálenka  
(hovor.)

fúkaním      
zväčšil    
objem

ubrala  
(zastar.)

skratka    
odborného

románska     
minca

zošit,            
blok      

(zastar.)

stašie      
mužské           
meno

doska             
zglejená             
z latiek

EČV            
Partizán-     

skeho

hneval                           
donášal

vzorec  
nitridu   

neodýmu

1. časť    
tajničky                              
cestoval     
lietadlom

organická     
zlúčenina

vôňa vína                  
kanadský    

jeleň

Pomôcky:                  
scudo,          

téka, Iam,           
enol

obsiatie                 
žltohnedá   
jedlá huba

Daniel            
(dom.)           
prútený      

plot

mihalo

zn. elek-  
trónvoltu                   
pristali, 
svedčali

klepaním  
zhotoví

uzol,          
po česky                
otrhávaš   
ovocie

skratka            
rádiolo-             
kátora

leskol sa                     
oslovenie  

matky

staroin-           
dický boh              
podsvetia

posvätný     
zákaz                           

Romuald   
(dom.)

lakťová         
kosť               

(anat.)

Thajsko    
(zastar.)

vyhynuté 
kočovné   
kmene

miska                   
na jedlo              
pohne

ukazo-            
vacie zá-         

meno

2. časť      
tajničky                    
rímske             
číslo 4

zločinná

skratka         
pre okrem       

iného
obvešiam

Dvaja bezdomovci už dlhšiu dobu pôsobia                       
na tom istom mieste a tak majú dobrý prehľad                            
o svojom okolí. Raz jeden hovorí tomu druhému:
- Počuj, mám taký pocit, že tí Kováčikovci                        
sú už na mizine!
- Prečo si to myslíš? - čuduje sa druhý.
- Lebo dnes mi dal pán Kováčik iba jedno euro                             
a v okne ich domu som videl, že jeho žena...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

vzťahujú-        
ca sa                   

na opciu

horná časť    
športového    

úboru

usku-       
točňoval            
lustráciu

ohava    
(expr.) ako žula

daj nabok

2. časť     
tajničky                          
usušená      

tráva
Pomôcky:         

doina,      
Abás, kip,         
kvit, dens                    

ošmeknú  
(hovor.)

3. časť      
tajničky

mužské       
meno

česaním                
upravil                

zub                     
(v med.)

súhrn pra-      
covníkov             

istej             
inštitúcie

získaná     
topením

plač   
(expr.)                    

letovačka,     
po česky

Imrich 
(dom.)

trochu,       
málo              
(hud.)                   
klesla

syn boha        
Lynkea

okrasný     
vták                  

rumunská   
pieseň

1. časť        
tajničky adaptéry

poľovačka

ženské        
meno                           
úctivo   

žiadame

skratka    
nášho     

letopočtu

spodok    
niečoho                  

ochutnáš

veľmi      
vyčerpala

zosilnený   
súhlas              

pálenka 
(hovor.)

Pomôcky:                        
pájka,         

eliminátor,     
poco     

imidžová 
postava                 

git

platidlo             
v Laose                   
škriepka   
(kniž.)

bijú sa         
(expr.)

vesmír,  
kozmos                 
tamtá

má              
povinnosť

omotalo                 
značka  
india

odlučovač

robotník,    
ktorý sta-       

via lešenie

EČV       
Myjavy

Príde Izák k rabínovi a sťažuje sa mu:
- Rabi, nič sa mi nedarí a mám samé problémy!
- Izák, život je ako zebra. Raz stojíš na bielom 
pruhu a raz zase na čiernom pruhu!
Izák pokrúti hlavou, otočí sa a nespokojný 
odchádza. Keď sa po nejakom čase stretnú,                                      
rabín sa ho pýta:
- Tak čo, Izák, už si na bielom pruhu?
- Nie rabi,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 86Krížovka č. 85
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
skratka    

obchodnej      
akadémie

mrmlali 
(expr.) inak kovbojská     

slávnosť
1. časť      
tajničky

dáva             
na niečo            
etiketu

odtrhne 
(expr.)

cudzie      
mužské      
meno

vynadáte

Pomôcky:                
animal,        
aras, til,           

laser               

často               
delíš

opuchli 
(expr.)

vyrobené v         
(ekon.)             
veľká    

nádoba     

solmizač-          
ná slabika

koketná       
žena

semitský    
boh                    

skr. štátu 
Illinois

skratka            
pre otrav-          
né látky

scedili                    
poodnášal

vzorec     
oxidu     

titánatého

Taliansko 
(zastar.)                      

vynímajúc

Oldrich    
(dom.)

zotlel   
(zried.)                    
2. časť       
tajničky

linajkuje
rímske              
číslo 6                    
pražila

latinsko-        
americká         

hudba            
(hovor.)

obracajme      
pluhom                   
živočích     
(kniž.)

obyvateľ   
Saska                          
krútil

kvantový     
zosilňovač      

svetla

katolícky     
liturgický    

obrad                    
druh tanca

stúpenec      
animizmu

staro-       
rímsky               
básnik

ručne         
tkaný         

nástenný           
gobelín

ľadovcový  
nános

etážová                     
skratka       

Svetovej          
rady mieru

skratka           
infarktu      

myokardu

hráč, ktorý           
smečuje 

tamtá

napchal sa            
(expr.)

lámaním      
poškoď! ! štát                          

v jv. Ázii

V dave sa ozve hlas:
- Je tu niekde doktor?
- Ja som doktor?
- Zachráňte toho človeka, skolaboval!
- Ale ja som doktor filozofie.
- Áno, ale ten človek umiera!
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

predložka          
so 7. pá-       

dom

oká,           
po česky

citoslovce    
odporu

kto patrí            
do skupi-              

ny A

pomocou              
ihly a nite             
spájaj ku-            
sy tkaniny

značka 
hliníka

4. časť      
tajničky                          
pochodil,        
prechodil

Pomôcky:                
ciráda,      

pendant,        
Deák                   

pásmové    
horstvo

2. časť       
tajničky

zhúžval              
zabezpe-        
čia opev-          

nením

rozprávko-      
vá bytosť

skr. štátu             
Arkansas                        

Marek    
(dom.) 

1. časť        
tajničky

jarný    
mesiac

zlomysel-      
ne napá-              

dam                
(expr.)

úder                          
doska           

zglejená             
z latiek

obvešal

štýl          
hudby                    

sklápajú,          
nakláňajú

zariadenie            
na navíja-      

nie

skratka 
juniora                       
ženské       
meno

Pomôcky:                
trachea,            
kea, rap,         

oron                   

privíňajúci         
sa

tlakom     
nepoškodí                           

3. časť     
tajničky

pitím        
pohltil

udieral       
nohami                        

náprotivok          
(kniž.)

Irena              
(dom.)

opísanie                     
slovenský     

herec     
(Branislav)

Aurélia       
(dom.)

písmeno     
gréckej      

abecedy

majúca      
v poradí      
číslo 9                      
truľo

lístok              
s vyúčto-               

vaním

značka      
európia                     

zápas, po       
anglicky

ozdoba       
(kniž.)

skratka      
majora                     
druh    

papagája

obyvateľka              
Indie

vyhŕňa                            
značka           
irídia

solmizač-             
ná slabika

roznecoval        
(kniž.)

vzorec          
oxidu       

zlatnatého

prieduš-             
nica                   

(anat.)

Mladá žena sa pýta staršieho právnika:
- Pán doktor, môže byť šialenstvo 
príčinou rozvodu?
- Mladá pani, pokiaľ viem, tak...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 88Krížovka č. 87
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom

zaobutá 1. časť           
tajničky

sekaj,          
rúb

mužské     
meno

naďabí,        
natrafí

šúcham,  
drhnem

osmina     
kruhu      

(geom.)

dlho-          
chvostý            
makak

opečie                 
na ohni sieň sužuje 4. časť      

tajničky

obložil    
doskami              
(slang.)

skratka     
tankovej      
divízie

oslovenie  
umelca                   
odobral

citoslovce      
vyjadrujú-       
ce fyzickú      

bolesť

veľmi vy-    
čerpávaš                         
kovový       
prvok

Pomôcky:           
bandar,        

Ate, kvač,          
Éli, in vivo             

presýtil sa

citoslovce             
bzíkania              
2. časť        
tajničky

vábi                            
nabral,             

načerpal

podopri

natiahol                          
blato,             
bahno          
(expr.)

ženské      
meno

Ivan     
(dom.)                       

apretátor

mladý kus     
rožného           
dobytka

rímske          
číslo 4                

za života            
organizmu

označenie    
lietadiel     
Etiópie

očný maz                 
v kútikoch      

očí                  
niečo       

dačo      
(bás.)

stával sa       
čiernym                 
nariekaj  
(bás.)

vôkol              
(bás.)

mačkovitá   
šelma                      

bohyňa 
pomsty

internetová 
diskusia

kňaz          
v Starom               
zákone

ľúbostný           
cit

nehlasné                     
značka                 

kilopondu

prežíval 
sviatky  
(hovor.)

značka              
pre abam-         

pér

3. časť      
tajničky

Dve blondínky sedia v reštaurácii. 
Jedna si objedná kávu a druhá                                 
si objedná päť káv naraz. Keď čašník 
odíde, tá druhá vyleje štyri kávy                                 
do kvetináča. Prvá iba pozerá                                      
a nakoniec sa nechápavo pýta:
- Prosím ťa, to čo robíš?
- Ale, niekde som čítala, že...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

solič tkanivo        
(zastar.)

citoslovce           
naznaču-        
júce úder

posielať           
na isté               
miesto

dával       
najavo        
(kniž.)

Albert   
(dom.)

chystajú

zahádzal            
špinou               

výrastok                 
na koži

Pomôcky:                 
Atala, 
ulema                     

plazivo sa           
nepresúvaj

Chateaub-         
riandova            
novela

2. časť         
tajničky                 
1. časť       
tajničky             

navlhči      
slinami

značka          
pre sínus         

žart

štádium      
vývinu

spletalo                    
zubná 

sklovina         
(anat.)

súlad       
(kniž.)

sieť, po        
latinsky                        

surovo biť        
(expr.)

volám                
na poplach

3. časť     
tajničky

lámaním      
poškoď

mužské             
meno                          
štát                         

v jz. Ázii

pošliapala

Pomôcky:                           
salut,     
liman,       
rete           

uchytilo 
(expr.)

panuje            
(zried.)              
malý               
kýbeľ

cit. zvuku          
pri tlieska-           

ní              
obalec

ukutralo,           
zababu-          

šilo

MPZ 
Rumunska                           
moslimský  

teológ

huba       
pomaran-        

čovej farby

citoslovce 
výstrelu                      

spotrebné   
družstvo

vtĺcť

vojenský      
pozdrav                 
osobné   
zámeno

avšak, no

liatím 
odoberie                             
značka  
hliníka

plytký   
morský    

záliv   
(geogr.)

trením 
obrús

okovalo kamže? ?

Dievča z dobrej rodiny ide po parku                              
a sadne si na lavičku. Okamžite                                   
k nej pristúpi bezdomovec a hovorí jej:
- Nehanbíš sa?
- Ja? A prečo? Ja som dobre 
vychovaná a nič zlé som neurobila.
- Tak prečo si potom...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 90Krížovka č. 89
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
Pomôcky:  

amatol,  
morín, hív, 
mont, man  

podpis   
profesora  
v indexe

1. časť
tajničky tiež skratka  

pre telefón
urob  

otužilým

nočný vták  
podobný  

lastovičke

druh  
trhaviny

trestáte  
bitkou

životný  
príbeh zatajujem

grécka  
bohyňa  
pomsty

kame-      
ňolom

skratka  
televízie

žblnkotal   
(expr.)  

džbánkar

značka  
pre efot

2. časť
tajničky
druh žlté-    
ho farbiva

Thajsko  
(zastar.)

podkúvam  
namotaj

austrálsky  
hrabavý  

vták

cit. pohá-    
ňania koní   
ukazuje sa

lekárnik  
(hovor.)

3. časť
tajničky

Pomôcky:  
Iason, ha-    
bán, Siam,   
Novosad  

nerozváž-    
ne hovor  

pochovajú 
(kniž.)

vazal   
stupeň  

paleocénu

vnímam  
(kniž.)

skr. poly-    
etylénu  

guľôčkovi-   
tý mikrób

skratka  
okultného  
krvácania

obec  
v okrese  
Trebišov  
pozbíjať

značka      
pre hekto-    

pieza

obsahujú-    
ca cín  

vodca Ar- 
gonautov

Róbert 
(dom.)

strihanie 
rieka  

v Čechách  

ofúkala

listnatý 
strom  

volať, po  
maďarsky

zápasiť, 
bojovať

vydáva 
zvuky hí 

skr. tanko-  
vého zboru

dvojhláska  obsekávať  

mesto  
v Čechách neprevar! !

Žena sa rozčuľuje na svojho manžela:
- Teda Jano, ty si strašný čudák!
Ja ti už vôbec nerozumiem!
Tak od pondelka mi túto fazuľovú
polievku vychvaľuješ, a teraz,
z ničoho nič,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

značka       
tália obruba žilnatá    

hornina

maďarské     
mužské        
meno

1. časť      
tajničky

zvýšené      
citové     

vzrušenie

tára               
(expr.)                

dôrazne      
vyčítate

chyť 2. časť      
tajničky

pomaly  
padnem                       
belaso

cudzo-    
krajné      

úžitkové            
zviera

Demeter       
(dom.)        

dookola         
(hovor.)

súzvuk    
viacerých    

tónov

hodvábna     
tkanina             
tenká  

doštička

zahol  
dovnútra

rumunské    
platidlá                 
limitná     

hodnota
Pomôcky:         

alinea,     
habáni,           
isit, acer                   

krákoril                        
grécky         

boh južné-        
ho vetra

skr. krát-        
kych vĺn                       
rímsky   
právnik

stúpenci      
neotomiz-        

mu

slovesná  
predpona

prvok,    
zložka              

zabavme

model

nový               
odsek                  
(typ.)                     

džbánkari

úžitok

grécka      
bohyňa    
pomsty              
odrazu

vrchná     
lesklá      

náterová    
látka

jedno-          
duchý            
nástroj           

na oranie

primitívny       
drevený       

pluh

javor                  
(bot.)           
Karol       
(dom.)

Pomôcky:                   
Notos,      

Ate, taft,          
saban         

Otília               
(dom.)

abakus                 
skratka  
datívu

japonská       
lovkyňa       

perlorodiek       
poľovačka

varil    
(zried.)

skratka     
pre a dato                             

ruský       
súhlas

3. časť           
tajničky

šírilo      
ateizmus

Brunetka sa pýta blondíny:
- Tvoj manžel hovorí esperantsky?
- Áno! - hrdo prisvedčí blondína, - 
hovorí po esperantsky tak...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 92Krížovka č. 91

Súťažná krížovka
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
Pomôcky:          

koturn,   
asepsa,        

stelit              

pokarhali      
(expr.)

3. časť      
tajničky

Etela  
(dom.)

stupeň         
paleogénu

vzorec     
sulfidu     

irídnatého

kananej-      
ská bohy-        
ňa úrody

rozvíria,  
rozvlnia

obuv    
antických      

hercov

preventív-      
na dezin-         

fekcia

čalúnená            
časť    

nábytku

hlavné    
mesto     
Maldív

1. časť          
tajničky

týkajúce              
sa oktávy

polia
stupeň       

rýchlosti             
obsial 

zahmkalo

pestovaná      
záhrada                 
športová      

hra

japonská     
lovkyňa    

perlorodiek

druh         
zliatiny                         

skladá do            
záhybov    

značka    
lutécia

rozriedená                        
väčšie   
dvierka

členský     
štát USA

skratka    
ústredné-      
ho výboru   
prenikne

Pomôcky:             
Anat, ru-    
pel, yaki,          

Male           

avalisti                       
hustejšie 

tekuté 
pokrmy

vzorec  
oxidu 

platnatého                   
kvapka

zves, 
opusti

ohni                     
automobil

znemož-         
ňujú

elektrický 
spínač                     
Lutzov   
skok

plošné    
miery

odlom                   
lyže       

(zried.)

zvýšený       
tón a

cestuj 
lietadlom

vari, azda

kráčal      
(expr.)             
okultné     

krvácanie

bublanie

názov ja-          
ponského              
porcelánu

2. časť       
tajničky

Sudca sa pýta ženy, ktorá žaluje                       
svojho manžela:
- Tak vy tvrdíte, že váš manžel                          
vás krutým spôsobom terorizoval.
- Áno, pán sudca!
- A ako sa to prejavovalo?
- Tak, pán sudca, predstavte si,                             
že ma...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

gibon    
bieloruký

epocha     
triasu druh jedla emezis,             

po česky
1. časť     
tajničky

nepriepust-          
ná hornina

chytení

živočích  
(kniž.)                  
pliesť       

(hovor.)
Pomôcky:           
Kloto, aul,            
firn, anis,            
skrupula               

mužské      
meno

2. časť       
tajničky

liatím        
pridaj             
lesklá       

tkanina

Andrej   
(dom.)

ustúpila

obyvateľka   
Saska                        

kaukazská  
osada

druh     
rumunskej     

piesne

zľadovate-            
ný sneh                 

horolezec-       
ké čakany

dištanc

park                            
jedna             

z troch               
sudičiek

Pomôcky:            
lister,     

doina, lar,           
animal   

Ital              
(hist.)                   
rímska    
minca

skratka 
juniora                        
zaprie, 

neprizná

cudzopas-        
ná huba

klusá, be-          
ží klusom                 
pokrivká-      

vali

pohrebná     
hostina

sklápajú                   
pridaj,   
pripoj

EČV       
Rožňavy

trasením       
uprav                     
žrde               

na vozoch

utrápi

skr. pre             
okrem       
iného                   

obsievanie 

polia omám   
alkoholom!

spojivo,          
po česky

Erik     
(dom.)                      
otec    

(hovor.)

vzala si               
na starosť

primát                     
skratka    

pre iteretur

skratka          
pre letec-        
ké opra-         
vovne

nalepili      
niečo oko-    
lo niečoho

značka       
amerícia

3. časť     
tajničky !

Starší manželia spomínajú a manželka 
hovorí:
- Drahý, pamätáš sa, keď si ma 
požiadal o ruku a mňa to tak rozrušilo, 
že som celú hodinu nemohla prísť                             
k slovu?
Starký sa slastne zahľadí do diaľky                                
a hovorí:
- Pamätám, pamätám! Veď to bola...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 94Krížovka č. 93
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Krížovky s úsmevom Krížovky s úsmevom
Pomôcky:     
irade, no-     
va, rétor,        
aigu, rek                     

druh              
priemysel-             
ného hno-           

jiva

1. časť      
tajničky

značka       
protaktínia

skratka     
odborného

cudzie 
mužské       
meno

vydal        
pukavý      

zvuk

sultánov 
príkaz protivník

veľký     
odkrojený     
kus chle-       

ba

rečník    
(kniž.)

vzorec     
hydridu    
draslíka

skratka          
automobi-            
lovej opra-           

vovne

hoci,                    
po česky

ježibaba                                 
ílový  

nerast

rímske       
číslo 502

3. časť    
tajničky                
vnímal      

text

obi
značka     

pre katal                 
manitol    

4. časť         
tajničky vôkol

orientálny 
koberec

číslená 
lotéria                

nočný vták

Pomôcky:             
illit, lo-                 

za, lelek             

pletenička 
(hovor.)

Talian     
(zastar.)              
2. časť     
tajničky

hrdina 
(bás.)              

ohmatával 
(hovor.)

postavím      
sa

skr. pre          
letecké         

opravovne             
vystríhal

dvojhláska
stával sa 
lilavým                           
obviažu

Adam 
(dom.)

pohyblivo      
(kniž.)                    
nitrid      

hliníka

premenná 
hviezda

indické 
korenie                  

prenikavo  
(hud.)

politické 
útočisko

vyvaľovala   
oči

sadenica      
révy                    

zvýšený   
tón e

štikútanie

automobil 
(hovor.)                

EČV            
Trnavy

prikazuj

brnkacie    
strunové   
hudobné     
nástroje

skratka    
Akadémie    
múzických  

umení

postlal

Suseda hovorí susede:
- Už sa nemôžem dočkať, kedy konečne začnú 
tie majstrovstvá sveta vo futbale!
- A to teba tak baví futbal?
- To nie, ale môj muž je veľký nervák a keď 
prehráme nejaký zápas,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

batožinový   
vozeň    

(slang.)

poprel, 
nepriznal

súvislé  
poradie

3. časť       
tajničky

ohmatalo   
(hovor.)

často, 
podchvíľou                 

prisial

kananej-           
ská bohy-         
ňa úrody

1. časť      
tajničky

druh 
ocenenia                        
preukážu  

poctu

tiež
nevyhnut-             

nosť                  
zakalí

posledný              
raz               

(hovor.)

príživník       
(hovor.)

značka 
lantánu                
skoro,    
takmer

citoslovce    
zvuku    
hodín

zvinutá    
látka                           

básnik   
(kniž.)

elektro-           
nická               
pošta        

vymokalo

platidlo           
v Mexiku                          
značka  

pre barel

umývala

prejav      
lásky         
udrelo      

(hovor.)

prežívať     
žiaľ

týkajúci                  
sa ôs

silou  
prekonaj                         
prudko 
hádzalo

skratka 
klavíra

stavební        
robotníci            
striedal

golier,       
po česky

kňazské      
rúcho                        

okované   
vedro

omelo, 
metla 

(zastar.)

celý, po       
anglicky                      

blanokrídly 
hmyz

skratka            
olympij-           
ského                

rekordu

zdanlivo,      
napohľad                  
2. časť        
tajničky

citoslovce 
výsmechu                 

značka 
irídia

prejavil     
známky    
života

obsiať

Aurel        
(dom.)

pripravuj 
varom! !

Pomôcky:                          
hitlák,        

alba, pe-         
so, Anat

Pýta sa zasnená bezdomovkyňa svojho manžela 
bezdomovca:
- Spomínaš si, keď sme sa prvý raz stretli?
- Samozrejme, spomínam si! Okamžite medzi 
nami preskočila iskra.
- Ja neviem,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 96Krížovka č. 95
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Krížovky s úsmevom

údermi     
pozrážajte

požívajte    
tekutiny

horské 
jazerá

posledný          
deň v roku

mali      
schopnosť     

niesť

3. časť    
tajničky

americká          
vačica             

dvojdielne     
ženské      
plavky                     

previnenie

vzorec  
sulfidu    

uránatého

skratka      
registrova-         

nej tony

staršie      
mužské    
meno               
čosi

2. časť      
tajničky

skratka  
súhvezdia 

Plachty                 
počuli

vydáva    
stony

obyvatelia    
Čiech                     

holduje            
(kniž.)

Pomôcky:                 
Atanáz,   
blondel, 
oposum            

uzmiero-           
val

tam                       
1. časť      
tajničky

hudobný   
nástroj                            

Leopold      
(dom.)

strýko   
(hovor.)

rozpoľovať                      
modrina

od                          
(z lat.)

týkajúce       
sa sovy                         
zašliap

nezvratná 4. časť     
tajničky

pitím              
ubrali

ronenie 
(bás.)                 

motá sa  
(expr.)

druh zdo-          
beného               
rámu             

na obrazy

EČV      
Senice                          
zatvor

Richard        
(dom.)

výstupok              
na podko-                  

ve                   
vrzgnutie

kameň               
na ostre-           
nie kosy

na zadnej   
strane                         
vládca

rímske              
číslo 7

privádza-             
nie                       

značka  
niklu

mužské      
meno

trhajú   
(kniž.)

premet 
lietadla    

(let.)

cit. napo-           
dobňujúce            

zvuk       
somára

!

Manželka vyčíta manželovi:
- Správaš sa ku mne, ako keby som 
bola v našej domácnosti iba ako 
kuchárka!
- Ale drahá, veď...
- Prestaň, veď to vidím! Čoskoro si to 
budú myslieť všetci naši známi!
- Drahá, neboj sa! Tí čo u nás 
niekedy...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

Krížovka č. 97

Riešenia krížoviek
1.  MÁLO PIJETE.
2.  MÁME OD POISŤOVNE LEPŠIE PLATENÉ.
3.  ÁNO, ALE TY SI SA UHOL.
4.  ZDÁ SA MI, ŽE TU NIEKTO BÝVA.
5.  NIE, MAJÚ TENDENCIU ROZTIAHNUŤ SA.
6.  SA CHCEM CEZ VÍKEND PORIADNE VYSPAŤ.
7.  NO VIDÍTE, A TAKTO TO IDE OD RÁNA.
8.  RUČÍM ZA TO, ŽE UMRIETE NA ZÁPAL PĽÚC.
9.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA

10.  KTO NOSÍ VAŠE KOŠELE, KEĎ SÚ ČISTÉ?
11.  NAOPAK, VŽDY SI NA TO SPOMENIEM.
12.  POVEDAŤ, JA SOM EŠTE NIKOHO NEZABILA.
13.  ZAJTRA JE VÝSTAVA DROBNÉHO VTÁCTVA.
14.  TI MOHLA POVEDAŤ AJ JA A ZADARMO!
15.  NEMÁŠ ANI MENINY ANI NARODENINY.
16.  BYŤ V KURZE A VŠETKÝM IDE IBA O SEX.
17.  UŽ DÁVNO STE MALI DOKLADAŤ TOVAR.
18.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
19.  LEBO ZAJTRA BERIEM DÔCHODOK!
20.  A JEHO MANŽELKA TO VÔBEC NETUŠÍ.
21.  PÁN UČITEĽ, TO JE PREDSA SOBOTA VEČER.
22.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
23.  ÁNO, LEBO NEVIEM, AKO SA VOLÁ.
24.  A MOŽNOŽE SI TO PRÁVE TY!
25.  NEZAŽENIE, ALE URČITE ICH PREDBEHNE.
26.  VŽDY OMDLEL, KEĎ MA VIDEL PRACOVAŤ.
27.  ZAJTRA TU BUDEM PARKOVAŤ TIEŽ.
28.  NABUDÚCE PÔJDEME RADŠEJ 
       NA HÁDZANÚ.
29.  ĽAHNEŠ SI, NIČ NEROBÍŠ A PLAT TI IDE.
30.  JU VIEM AJ JA, LEN JEJ NEROZUMIEM.
31.  NIE, JA NIE, ALE MOJA MANŽELKA.
32.  POVEDAL, ŽE UŽ IM ODMIETA DÁVAŤ 
       NA DLH.
33.  NEMÔŽU SA VEČNE SPOLIEHAŤ NA NÁS.
34.  UVOĽNITE, JA SI HO UŽ DOMA VYTIAHNEM
       SÁM.
35.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
36.  MANŽEL VŽDY TVRDIL, ŽE JE HLAVOU
       RODINY.
37.  ZA ROZUMNÉ VŠETKO, ČO MOJA ŽENA
       POVIE.
38.  NÁŠ SUSED NA TVOJEJ STRANE POSTELE.
39.  NO DOVOĽ! AKÝ SOM TI JA IDIOT?
40.  TY MÁŠ ALE KLEBETNÚ ŽENU!
41.  JA TO MUSÍM EŠTE AJ POCHVÁLIŤ!
42.  PRITOM OBAJA MÁME TAKÉ NÍZKE
       DÔCHODKY.
43.  PREDSTAV SI, KRČMÁR UŽ CHCEL ÍSŤ SPAŤ.
44.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
45.  POVEDALA, ŽE O PÄŤ MINÚT SOM HOTOVÁ.
46.  SEBE ÁNO, ALE JEMU NIKDY!
47.  VY SI MYSLÍTE, ŽE MU TAM NIEČO NALEJÚ?
48.  KÁVU, ŽE CELÝ DEŇ SOM ANI OKO
       NEZAŽMÚRIL.
49.  UBEHLO TRIDSAŤ ROKOV A NIČ SA
       NEZMENILO.

50.  NUŽ, TAK POTOM NEDOSTANÚ ZÁPOČET.
51.  TAK TO MÁM ŠŤASTIE, ŽE SOM SI NEDAL
       HOVÄDZIE.
52.  ODTIAĽTO. INAK PĽUJEM ROVNO 
       DO TVÁRE.
53.  V NOHÁCH DIERY!
54.  A KOĽKO VÁS JE?
55.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
56.  ŽE DNES NIE JE NEDEĽA, ALE UTOROK.
57.  VEĎ JA SA ŤA PÝTAM, ČO TAM BOLO NOVÉ!
58.  NIE DRAHÁ, ALE VOĽAKEDY SI VYZERALA.
59.  ALE TO STE MI MALI POVEDAŤ VČERA!
60.  CHCEL SILOU MOCOU OSTAŤ V POSTELI!
61.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
62.  PRAVIDELNE PRI KAŽDOM DAŽDI.
63.  JEDNO, ALE V TOM ŠALÁTE SI MALA
       ŠVÁBA.
64.  AK SA BUDETE HÁDAŤ, TAK JA IDEM PREČ.
65.  ÁNO, ALE TO NIE SÚ MOJE!
66.  ÁNO, MÁTE PRAVDU!
67.  SMUTNO, TAK SOM SA VYBRAL MEDZI
       ĽUDÍ.
68.  TO NIE JE MOŽNÉ, ON UŽ VIE ČÍTAŤ?
69.  NENALIEVAL, PRETOŽE NEMÁM ANI CENT.
70.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
71.  NESMIEM POČÚVAŤ ANI MASTNÉ VTIPY.
72.  KAŽDÉMU JU MÔŽEM VRELO ODPORUČIŤ!
73.  JA SKUTOČNE NIE SOM SLEPÝ, JA SOM
       NEMÝ.
74.  ZABUDOL SI NAPUSTIŤ VODU!
75.  VEĎ JA SOM SLOBODNÝ!
76.  A ČO CHCEM JA, TO MI ON POTOM ZA TO
       KÚPI.
77.  V TOMTO ČASE BY SI BOL V ROBOTE!
78.  TANKUJEM IBA ZA PÄŤDESIATKU.
79.  EJ, CHCELA BY SOM MAŤ VAŠU PEVNÚ
       VÔĽU.
80.  NAPOSLEDY PRED TRIDSIATIMI ROKMI.
81.  JA SOM SÚDRUH POPOV.
82.  HM, TAK TO SOM POTOM TAKTIEŽ LESBA.
83.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
84.  NA PIVO A OSTATNÉ MI NIČ NEHOVORÍ.
85.  NA BIELOM PRUHU SOM BOL MINULE.
86.  A DCÉRA HRALI NA JEDNOM KLAVÍRI.
87.  NAJČASTEJŠIE BÝVA PRÍČINOU SOBÁŠA.
88.  VŠETCI UMRIEME!
89.  SADÁŠ CUDZIEMU CHLAPOVI NA POSTEĽ?
90.  KAŽDÁ PIATA KÁVA JE PROTI RAKOVINE.
91.  PERFEKTNE, AKO KEBY SA TAM NARODIL.
92.  SÚŤAŽNÁ KRÍŽOVKA
93.  NAJKRAJŠIA HODINA V MOJOM ŽIVOTE!
94.  PRINÚTIL ZJESŤ, ČO SOM MU NAVARILA.
95.  JA SI MYSLÍM, ŽE TO BOLA SKÔR BLCHA!
96.  URČITE SA DOČKÁM NOVÉHO TELEVÍZORA.
97.  JEDLI, SI TO URČITE MYSLIEŤ NEBUDÚ!
Krížovka zo zadnej strany - NIČ, JA SOM ČERNOCH!

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

www.scalpermedia.sk
a získajte viac.



Krížovky s úsmevom
ďalšie číslo vyjde 3. 10. 2022 

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

Súťaž o finančné výhry.
Správne riešenia krížoviek.

1. časť      
tajničky

letec        
(kniž.)

zazri,  
zbadaj

Talian 
(zastar.)

znásob    
(kniž.)

rumunský    
ľudový    

hudobný     
nástroj

Kristína  
(dom.)

nazri  
(expr.)                         

prírodo-        
veda

postranná      
časť tela

pivot                         
zbadalo                

sa

obyvatelia    
Borčíc

otĺka

letecké    
opravovne               

asýrsky        
boh

nesku-                 
točná 
(kniž.)

2. časť       
tajničky

japonský              
spôsob se-           
baobrany

želaj           
vavrínový    

veniec     
(kniž.)

Pomôcky:           
hulán, kas-    

tor, bop,      
inch, Aser              

prisial                          
zubček

solmizač-          
ná slabika       
vypúšťal     

slzy

zadná                
časť

izraelský      
kmeň                   

hmýrenie 

väčší     
úlomok            
(zried.)

jazdec       
s kopijou                         
zrakový 
orgán

džezový  
štýl

pokrylo        
sa ľadom                    
skr. Čes.  
televízie

malé osy
anglická       
dĺžková  
miera

vlnené     
mäkké      
súkno

citoslovce    
vyjadrujú-         
ce radosť !

Blondína ide po ulici a zrazu 
súcitne osloví neznámeho 
muža:
- Bože, veď vy ste čierny ako 
smrť! Čo sa vám stalo?
(Dokončenie tvorí tajničku 
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.


