
Hádanka č. 1 

Z Ameriky přijela k nám, je to velký škůdce,  

nikdo nechce ničit ji sám,  

je to malá pruhovaná nezbednice. 

Vajíčka má oranžová, najdeš je naspod listu, 

málo kdo pozná, jestli drží v rukou ji a nebo její sestru. 

 

Hádanka č. 2 

Jsem celý bílý, zobák mám veliký, 

každičkou zimu zaletím do Afriky. 

Na komíně sedím, 

do krajiny hledím. 

Zaklapu si zobákem – klapy, klap …. 

…zpívat neumím – je to tak! 

 

Hádanka č. 3 

Žiju u vody, sežeru plže i mlže, malou rybu, 

lidé mě vypouští z domů, dělají velkou chybu! 

Koupí mě jako mazlíka, pak už je nebavím … 

…ale já třeba i desítky let žít vydržím. 

Ocásek, krunýř, nožičky i hlavička … 

… chráněná jsem zkrátka celičká. 

 

Hádanka č. 4 

Mám veliké tvářičky, 

ukládám si do nich věcičky. 

Mám podobu myšičky, 



ale nejsem tak maličký. 

Žiju si rád na poli, 

tam mám hodně obilí. 

 

Hádanka č. 5 

Když je šero – vychází, 

v lesích černých se nachází. 

Ostrých bodlin ten má dosti, 

ale nejí žádné kosti. 

Nejí ani jablka a hrušky, 

radši stráví malé mušky. 

Slimáci mu chutnají, 

funí v noci potají. 

Bodliny ostré jako nůž, 

potravu on si hledá už. 

 

Hádanka č. 6 

Jsem červeno - černo-bílý, 

mé děti se v dutině stromu narodily. 

Do stromu ťukám o sto šest, 

hmyz pod kůrou lovím na vlastní pěst. 

Na jazyku mám háčky zpětné, 

kdejaký hmyz se mě hned lekne. 

 

Hádanka č. 7 

Své hnízdo stavím si obvykle v zemi, 

Spousta lidí klaní se mi. 



Pozor na mé ostré žihadlo, 

může tě bodnout víckrát …koho by to napadlo? 

Moje příbuzná dává med, 

když bodne, musí umřít hned. 

 

 

Hádanka č. 8 

Jsem bílý , mám černou čepičku, 

když uvidím rybu, nezaváhám ani chviličku. 

Umím plavat na vodě … 

….i ve vzduchu jsem v pohodě.  

 

Hádanka č. 9 

Koukni se na mou ulitu, 

točí se závit po závitu. 

Jsem býložravec maličký, 

sežeru salát i ředkvičky ... 

V Česku si s námi hrají děti,  

ale Francouzi - ti po nás letí .... 

 

Hádanka č. 10 

Kdopak si to tady hraje? 

Honí myši, ochutná je? 

Z vysoké střechy spadne,  

Dopadne na 4 a ani to s ní nehne … 

Vždyť ona nemá klíční kost,  

u našich domovů je častý host … 

 

 


