
 

 

ŠKOLÁČKŮV SPECIÁL 

 

 

 

1. Do šatu mě nabíráš, 

pak přede mnou zavíráš, 

v teple pro mne slzí oči, 

vše se za mnou venku točí, 

beru z hlavy klobouky, 

nepouštěj mne do mouky. 

Kdo jsem? 

 
 

 

2. Dvě sovy vedle sebe sedí, 

aniž o sobě vědí? 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Chodí v koruně, 

král není, 

nosí ostruhy, 

rytíř není. Má šavli, 

husar není, 

k ránu budívá, 

ponocný není? 

 

4. Jede, 

jede panáček, 

má placatý zobáček, 

kde voděnka crčí, 

tam nosejček strčí? 

5. Jedna hlavička,  

jedna nožička. 

Hlavička když zčervená, 

konec nožky znamená. 

 
 

 

6. Kdo bez štětce a bez barev 

obarví nám pestře les? 

 

 



 

 

7. Má to klobouček, 

jednu nožičku, 

pěkně si sedí v mechu, 

v lesíčku? 

8. Má to oči jako kočka, 

má to ocas jako kočka, 

mňouká to jako kočka, 

a není to kočka? 

 

9. Maličké zvířátko 

zrzavý kožíšek 

spořádá zakrátko  

lískový oříšek. 

 Maličké zvířátko 

je tahle čiperka, 

větvičku přeskočí, 

i když je nevelká. 



 

 

 

10. Běžím, běžím, 

nemám dech. 

Přitom ležím na zádech. 

Kdo jsem? 

 

11. Posečená znovu roste 

a tak pořád, třeba po sté. 

Stoupneš na ni, přece stává. 

Má ji ráda kráva. 

A též srnka, zajíci, 

koza, kůň a králíci. 

 

12. Ptal se chlapec sluníčka: 

Mohou chodit jablíčka? 

Slunce 

na zem posvítilo, 

velice se podivilo. 

Opravdu tam jablíčka 



 

 

vozí jehel kulička. 

Dupe, funí, naříká,¨ 

je to tíha veliká. 

 

13. Puťa, puťa, puť 

přeji dobrou chuť. 

Zrnka zobu zoby zob, 

panímámo ještě hoď. 

 

Běží kolem sestřička, 

žluťounká je celičká. 

Naše máma slepice 

sezobala nejvíce. 

 

 

 

14. Táta dlouhý, 

máma krátká, 

děti jako pimprlátka? 

 

 

 

15. Truhláři mě nejlíp znají, pěkné dřevo ze 



 

 

mne mají. 

 

 

16. Ve dne malá jako myš, 

v noci všechno přerostu, 

když mě vidíš, nevidíš. 

 

 

 

17. Ve zdi díra, 

mlsám sýra, 

to jsem celá já. 

 

Mám dvě očka, 

pozor kočka, 

ouška šedivá. 

 

 

 

 



 

 

18. Znáte tlustou holčičku? Nosí žlutou sukničku. 

Když jsme ji svlékali, všichni jsme plakali. 

 

19. Běhá to okolo chalupy, 

dělá to cupity dupity? 

 

 

20. Čtyři rohy, 

žádné nohy, 

chaloupkou to pohne? 

 

 

 

21. Kolik udělá vrabec kroků za sto roků? 

 

 

 

22. Má to klobouček, 

jednu nožičku, 

pěkně si sedí v mechu, 



 

 

v lesíčku? 

 

 

 

23.Nemá ruce, nemá nohy 

a přeci vrata otevírá. 

 

 

24. Otec má tisíce synů, 

každému čepici sjedná a sobě nemůže. 

 

 

25. Mám pěknou hlavičku a jednu 

nožičku, 

Hovím si v mechu v lesíčku. 

 
 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ : 1.vítr, 2.oči, 3.kohout, 4.kachna, 5.zápalka, 6.podzim, 7.houba, 

8.kocour, 9.veverka, 10.řeka, 11.tráva, 12.ježek, 13.kuře, 14.hrábě, 15.strom, 

16.tma, 17.myška, 18.cibule, 19.dešťové kapky, 20.šnek, 22.ani jeden, 

protože skáče, 22.houba, 23.vítr, 24.dub a žaludy 25.hřib, houba 
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