
Ait Ben Haddou je hlinená opevnená dedina (ksar 
v arabčine) ležiaca na úpätí svahu. Nachádza 
sa neďaleko mesta Ouarzazate. Domy spolu                              
s obrannými múrmi sú typickým príkladom tradičnej 
hlinenej architektúry južného Maroka. Kedysi bolo 
toto miesto významnou zastávkou pre prechádzajúce 
ťavie karavány vezúce (tajnička). Dnes žije väčšina 
obyvateľov na druhom brehu rieky v modernejších 
príbytkoch, ale zopár rodín zostalo aj v pôvodnej 
dedine. Malebnosť tohto miesta neunikla pozornosti 
fi lmárov a natáčalo sa tu viacero fi lmov a seriálov, 
ako napríklad Lawrence z Arábie, Gladiátor, Ježiš 

Nazaretský, Honba za klenotom Nílu alebo niektoré epizódy známeho seriálu Hra o tróny. V roku 
1987 bol Ait Ben Haddou zapísaný na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.   

www.facebook.com/krizovkysusmevomwww.scalpermedia.sk

Autor:     
Juraj      

Mitošinka

h adisko,   
zrete

2. as  
tajni ky

skratka    
pre       

iteretur

miesto     
š astia    
(expr.)

Štefan     
(dom.)

nástroj    
na        

sekanie

Pomôcky: 
Avala, hlta- 

e, javeru,  
Yvona, EC

ahko-     
vážny     
lovek,    

vetroplach

zna ka    
prvku     
argón

roh
obrovská   

rozprávko- 
vá bytos   

1. as  
tajni ky

ten kto    
robí       

terapiu

staro-     
egyptský   
boh slnka  
a plodenia

lú na      
rastlina

šachty na  
odvádza-  

nie zrážko- 
vej vody

obrúbte    
mo       
(lek.)

citoslovce  
upozor-    
nenia     

na nie o

mužské    
meno     
st ka,      
zbíja

staršia     
jednotka   

tlaku      
do asne

vzorec     
hydridu    
astátu

studené   
jedlo      

ženské    
meno

Mária     
(dom.)     

týkajúce   
sa avy

bane,     
po esky

pozorne   
striehnu    
nápadne,  

okate

navrchu   
(v med.)   
hundre    

Pomôcky: 
pakost,    

akút, EAT, 
Oziris, ovo 

šomravo   
(expr.)

farba      
na vají ka  
3. as  
tajni ky

na mára   
(expr.)     

rozprávko- 
vý hrdina

nabok,    
bokom    
(hovor.)

veru,      
zaiste     

(hovor.)    
ošúpal    

odtínalo

sipenie    
vrch nad   
Belehra-   

dom

skratka    
doktora

vodca     
Hunov     
nežne     
pritíska

MPZ      
Ekvádora  

hoci,      
po esky   

4. as  
tajni ky

pohyblivá  
as       

trlice

skratka    
rotného

na ahuje   
na nohy   
Teodora   
(dom.)

MPZ      
Tanzánie  

skr. inozín- 
trifosfátu

ostrý      
prízvuk

tuláci      
(pren.)     

skr. juho-  
západu

zn. prvku   
stroncium  

E V      
Revúcej

loptová    
hra

severský   
škriatok

obviazala Pavol     
(dom.)


