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Předmluva
Popisují nám ji slova,
přečíst se dá zas a znova,
pak odpověď hádat máš.
Copak je to? Vždyť to znáš!
Hádanka, přesně tak! V této hravé ilustrované
knížce najdeš hádanek víc než dvě stě. Všechny
jsou seřazeny podle abecedy, takže ti při hádání
pomohou písmena, kterými odpovědi začínají.
Další nápovědu ti poskytnou také názorné
celostránkové obrázky. Jestli hádáš správně,
zjistíš na konci knížky, kde jsou uvedena řešení.
Hodně zábavy s písmenky a hádankami!
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Knoflíky a klapky máš,
přitom taháš měch,
muziku z něj vymačkáš,
jenom žádný spěch.
Co je to?
Nemá dveře, okna, schody,
zato je v něm spousta vody.
Ten skleněný domeček
bývá plný rybiček.
Co je to?
Šupiny má místo kůže
a na vodě plavat může.
Tento velký, silný had
svoji kořist škrtí rád.
Kdo je to?

8

Evropu či celý svět
můžeš poznat klidně hned.
Tlustou knihu k tomu máš.
Jsou v ní mapy, vždyť ji znáš!
Co je to?
Na sportovní dráze
jde mu všechno snáze.
Běhá, skáče, oštěp hází,
úspěch ho vždy doprovází.
Kdo je to?
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Volant, světla, čtyři kola,
sedadla a střecha shora.
Pět lidí v něm může jet
třeba někam na výlet.
Co je to?
Na zastávce nastoupíš,
jízdenku si zakoupíš.
Autu trochu podobá se,
ale mnohem větší zdá se.
Co je to?
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Lžíci má, však drží půst,
nemůže už nikdy růst.
Poznáš ho vždy, neměj strach,
pomáhá nám na stavbách.
Co je to?
Je to obruč se sítí,
která však míč nechytí.
Na hřišti či v tělocvičně
míří na něj míče cvičně.
Co je to?
Jsou nože, co nekrájejí,
a přesto je lidé chtějí.
Bruslaři je dobře znají,
na nohou je totiž mají.
Co je to?
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Dvě skleněná okýnka,
větší nebo malinká.
Vždycky když je na nos dáš,
za ušima nožky máš.
Co je to?
Paličkami do něj buší,
jak se patří, jak se sluší.
Jemu se to velmi líbí,
muzikantům rytmus slíbí.
Co je to?
Do práce či do školy
rád nás vzbudí kdykoli.
Je to jeho poslání,
donutit nás k vstávání.
Co je to?
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Dírkovanou mísu máme,
v kuchyni ji užíváme.
Vodu z nudlí oddělíme.
Čím? To všichni víme.
Co je to?
Hnědé šaty nejdřív svleče
a potom se smaží, peče.
Kdo by ji snad krájet chtěl,
přes slzy by neviděl.
Co je to?
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Ten šťavnatý plod
přijde často vhod.
Do čaje se vymačkává
a kyselou chuť mu dává.
Co je to?
Slečny dlouhé vlasy mají,
a tak si je zaplétají.
Stačí splést tři pramínky.
Jak? Zeptej se maminky!
Co je to?
Bílý prášek chutná skvěle,
někdy tvoří kostky celé.
Kdo si chce čaj osladit,
ten musí ten prášek mít.
Co je to?
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+

Nápoj z lístků sušených
do pytlíčků balených,
s cukrem, medem, citronem
zaručeně chutná všem.
Co je to?
Klapání ho velmi baví,
na komíně hnízdo staví.
Když ve vodě stojí,
žáby se ho bojí.
Kdo je to?
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Čáry, máry, to jí sedí,
lektvarů si v hrnci hledí.
Křišťálovou kouli mívá,
do které se často dívá.
Kdo je to?
Stále jenom čekala,
tak své jméno dostala.
Ta rostlinka má se k světu,
bývá plná modrých květů.
Co je to?
Vlasy, ty ho zakrývají,
vrásky občas brázdívají.
Někdy po něm stéká pot,
obklad by mu přišel vhod.
Co je to?
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Ten, kdo s chutí a rád cvičí,
v posilovně tuky ničí,
tyč s kotouči často hledá,
nad hlavu ji potom zvedá.
Co je to?
Matematik je má rád,
každý je však musí znát.
Vždycky přesně v řadě stojí,
žáci se jich občas bojí.
Co je to?
Z kakaových bobů máme
to, na čem si pochutnáme.
Sladké hnědé pochutnání
v tabulkách si každý shání.
Co je to?
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Pan doktor strom proťukává,
potom dobré rady dává.
Ať strom může zdravý být,
potřebuje odčervit.
Kdo je to?
Roztáhne se, zas se sklopí,
déšť ho velmi často skropí.
Když se složí, není velký,
vejde se i do kabelky.
Co je to?
Vyhynulé prazvíře
veliké až k nevíře.
I když třeba stokrát chceš,
živého ho nenajdeš.
Kdo je to?
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Jedno, dvě, tři poschodí
v cukrárně se narodí.
Na sobě má často svíčky
a krájí se na kousíčky.
Co je to?
Jeden je z pohádky,
druhý má špagátky.
Oba dva si vzduchem letí,
jednoho však drží děti.
Co je to? Kdo je to?
Tancují si po podlaze,
ale jen ve stejné dráze.
Sem tam v pantech stále jdou,
nikam dál však nedojdou.
Co je to?
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