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Tato kniha je věnována Adélce Wolné,
která mě k vytvoření křížovek inspirovala.
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Předmluva

Milé děti,

s písmenky je zábava, to už jste určitě zjistily. Kromě úžasného potěšení ze čtení si můžete s pís-
menky užít i skvělou zábavu při luštění křížovek a osmisměrek. Aby v tom písmenka nebyla sama 
a aby vás luštění jen tak neomrzelo, čeká na vás v téhle veselé knížce také spoustu obrázků, které 
vám luštění usnadní, a navíc si je můžete vymalovat podle své fantazie.

V každé křížovce najdete tučná políčka, v nichž se skrývá tajenka. V osmisměrkách jsou slova 
schovaná ve všech směrech – vodorovně, svisle i šikmo. Tajenku v osmisměrkách zjistíte tak, že 
nepřeškrtnutá zbylá písmenka přečtete popořadě zleva doprava odshora dolů.

Když si nebudete vědět rady, neváhejte se poradit s nějakým dospělákem.

Honem si připravte tužku, pastelky a pusťte se do čtení, psaní a malování.

Pěknou zábavu!



7

Pro začátek

Hodně stromů je…

Kosti má rád…

Vesnice je…

Tajenka: Hřívu má — — —.

Orgán zraku je…

Zvíře nebo stírací…

Vysoká karta je…

Tajenka: Černý pták se žlutým zobákem je — — —.

Hokejový kotouč je…

Vesnice je…

Velký kousek je …

Tajenka: Dům hlídá — — —.
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Muž je…

Opak noci je…

V noci se zdá…

Tajenka: Kosti má rád — — —.

Kdo něco přenáší, ten to…

Válečkem se těsto…

Mlýnkem se maso…

Tajenka: Už umím číst — — —.

Na dívání máme jedno…

Doušek vody je…

Hodně stromů tvoří…

Kopnutí je…

Tajenka: Jízdní — — — —.
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Maminka je…

Strom s léčivými květy je…

Hovězí, vepřové nebo kuřecí…

Silný provaz je…

Tajenka: Na salát se používá — — — —.

Velké víčko je…

Pochoutka psa je…

Opak noci je…

Žena je…

Tajenka: Čirá tekutina je — — — —.

Balon je…

Tatínek je…

Opak světla je…

K obutí je levá nebo pravá…

Tajenka: Maminka je — — — —.

Osmisměrka

S E L E D Hledej slova:
KOLO, KOZA, LED, LEV, OKO, PES, 
SELE, VES, VLKE E E O S

P L V L K

O O K O V

A Z O K A

Tajenka: Z písmen jsou tvořená — — — — —.

SLOVA
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Křížovky podle abecedy

A

Hromadný dopravní prostředek

Trnitý keř

Osobní dopravní prostředek

Vědec, který zkoumá hvězdy.

Domov pro malé rybičky

Druh papouška

Jméno pro psa

Tajenka: Na zádech se nosí — — — — — — —.

B

Samec ovce

Nemoc způsobí vir nebo…

Bahno je…

Barva sněhu je…

Strom, který má bukvice.

Tajenka: Poštou můžeš poslat — — — — —.
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C

Z vlasů je upleten…

Úplný je…

K cezení špaget slouží…

Sladký bílý prášek

Při krájení pláčeme z…

Kolik zboží stojí, určuje jeho…

Tajenka: Informace nám dává — — — — — —.

Č

Horký nápoj

Pokrývka hlavy

Obyvatel pekla

Velký červík

Opak bílé

K ochucení jídel a proti upírům je…

Sladká hnědá pochoutka 

Tajenka: Barva třešní je — — — — — — —.
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