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Předmluva

Co se učí hádankami?
Děti musí myslet samy,
ale přitom stále znova 
poznávají nová slova.

Ze slov v duchu postaví
v mysli vlastní představy.

Děti budou hádat rády
i se svými kamarády.
Někdo hbitě odpoví,
jinému zas napoví
veršované otázky 

nebo krásné obrázky.
dost však bylo povídání, 
teď se pusťte do hádání.
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Pohádkové hádanky

Jestli máte skřítky rádi,
zvou vás lesní kamarádi
do pařezu, do komůrky
Křemílka a _ _ _ _ _ _ _ _ _.

(VOCHOMŮRKY)

Červenou čepičku,
dobroty v košíčku,
po lesní cestičce
pospíchá k babičce.
Chybu ale udělala –
do řeči se s vlkem dala!
Kdo je tahle šikulka?
Jmenuje se _ _ _ _ _ _ _ _.

(KARKULKA)

Žije asi ponejvíce
v řece nebo na rybníce.
Vždycky bývá zelený,
pentličkami zdobený.
Kdo je to?

(VODNÍK)
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Že byla jak z růže květ,
vyhnali ji z domu hned.
Macecha k ní moc zlá byla –
jablkem ji otrávila.
Ale princ šel na procházku
a zachránil mrtvou krásku.
Trpaslíci v komůrce
pomáhali _ _ _ _ _ _ _ _.

(SNĚHURCE)

Ve špičaté čepici,
se svou koulí věštící,
zvládne s hůlkou kouzlo, trik,
jako každý _ _ _ _ _ _ _ _ _.

(KOUZELNÍK)

Je z rodiny královské,
jmění mívá obrovské.
Kdopak by se o něj bál?
Vždyť z něj jednou bude král!
Kdo je to?

(PRINC)
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Narodil se a hned čile
mluvil, chodil během chvíle.
A když byl čas na oběd,
za tátou s ním běžel hned.
I když byl jak prstík malý,
s volem pole poorali.
Víš, kdo je ten chlapeček?
Jmenuje se _ _ _ _ _ _ _.

(PALEČEK)

Má na nose bradavici,
nepořádek ve světnici.
Do chaloupky z perníku
přiláká tě ve mžiku.
Kdo je to?

(JEŽIBABA)

Ať je léto nebo sníh,
bydlí hlavně v jeskyních.
Hlav mívá vždy víc než dost,
proto není v zámku host.
Kdo je to?

(DRAK)
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Sudičky jí během chvilky
dýchly osud do postýlky.
Píchne se a bude spát,
dost možná, že napořád!
Proti spánku je však lék –
princův sladký polibek.
Tato krásná děvenka
je _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

(ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA)

Ocas má a rohy taky,
v pekle bydlí s darebáky.
Bývá černý celičký,
a tím straší dětičky.
Kdo je to?

(ČERT)

V starém hradě na cimbuří,
prochází se, kvílí, zuří.
V noci straší místo spaní
v bílých šatech _ _ _ _ _ _ _ _.

(BÍLÁ PANÍ)
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Byl to dub, anebo buk?
Ze dřeva je rázem kluk.
S hladem si hned věděl rady.
Snědl všechno ze zahrady,
mámu, tátu, všechny sněd.
Copak tohle viděl svět?
Tohle není jelimánek,
ten hladový _ _ _ _ _ _ _ _.

(OTESÁNEK)

V přepychovém zámku bydlí,
k sezení má zlatou židli.
Korunku má, kočár zlatý
a na sobě krásné šaty.
Kdo je to?

(PRINCEZNA)

Bydlí někde v nebíčku,
přeje tvému štěstíčku.
Hodný je, má křidýlka,
takto poznáš _ _ _ _ _ _ _.

(ANDÍLKA)
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Kde se tenhle klouček vzal?
Někdo si ho vyřezal.
Dlouhý nos mu celkem sluší,
dřevěné má ruce, uši...
Málokdo však ale tuší,
že má živou dětskou duši.
V tom příběhu velmi milém
setkáme se s _ _ _ _ _ _ _ _ _.

(PINOCCHIEM)

Mívá vždycky dlouhé nohy,
dosáhne až do oblohy.
V obrovské prý zemi žije,
nohy si tam v moři myje.
Kdo je to?

(OBR)

Při měsíčku tančí v lese
a ladně se přitom nese.
Průhledná či celá bílá
bývá jako každá _ _ _ _.

(VÍLA)

41



Dívka, která vlídná byla,
s macechou zlou v domě žila.
Na bál k princi mohla jít,
jen když stihne uklidit.
Zrnka hrachu od popela
do rána prý třídit měla.
Když však koukla do oříšku,
našla šaty na svou výšku.
Na plese v nich tančila
a princi se líbila.
Kdo je to?

(POPELKA)
Ozbrojený bambitkami
přepadává dámy, pány.
V chatrči pak coby dup
zkontroluje dnešní lup.
Kdo je to?

(LOUPEŽNÍK)

Ať se děje, co se děje,
tak se stále jenom směje.
Zmalovanou mívá pusu
a spatříš ho u cirkusu.
Kdo je to?

(KLAUN)
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Bývá vždycky maličký.
Na vrcholku hlavičky
rád nosívá čepičky.
Droboučký je celičký,
není proto žádný div,
že se schová kamkoliv.
Kdo je to?

(SKŘÍTEK)

Široký či Bystrozraký
není někdo ledajaký.
Jsou to muži pohádkoví.
Kdo jim chybí? Kdo to poví?

(DLOUHÝ)

Starý pán z pohádky
velmi rád čaruje,
hloupému Honzovi
vždy něco daruje.
Kdo je to?

(POHÁDKOVÝ  
DĚDEČEK)
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Dlouho v lese bloudili,
křížem krážem chodili.
Hladoví už tolik byli,
že si perník naloupili.
Ten hoch a ta děvenka
jsou Jeník a _ _ _ _ _ _ _.

(MAŘENKA)

Řinčí na něm brnění,
když se v noci promění.
Na hradě se odváží
nosit hlavu v podpaží.
Kdo je to?

(BEZHLAVÝ RYTÍŘ)

Kvílení se vzduchem nese,
když nás straší v temném lese.
Ráno si pak beze spěchu
na paloučku schrupne v mechu.
Je špinavý, vousatý,
v cárech látky, chlupatý.
Kdo je to?

(HEJKAL)
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V pohádkách je zařízení,
které jinde vidět není.
Nemá křídla na létání,
ve vzduchu však nemá stání.
Tenhle kousek tkané látky
létá vzduchem tam i zpátky.
Co je tato divná věc?
Létající _ _ _ _ _ _ _.

(KOBEREC)

Duch, co splní každé přání,
klidně hned a na počkání,
jistojistě z pohádky je.
Tam ve staré lahvi žije.
Lahev vlastní Aladin
a ten duch má jméno _ _ _ _.

(DŽIN)

Strašení se zhostí
lebka s řadou kostí.
Na hřbitově ukáže se
a každý se strachy třese.
Kdo je to?

(KOSTLIVEC)
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Zvířata v hádankách

Ve svém čistém kožíšku
odpočívá v pelíšku.
Tichá je a dobře slyší,
a proto je postrach myší.
Kdo je to?

(KOČKA)

Jako čerti rohy mívá,
přesto spíše bílá bývá.
Prapodivnou mluví řečí –
nemá meč, a přesto mečí.
Kdo je to?

(KOZA)

Na pastvině trávu spásá.
Pletařčino srdce jásá –
v kožíšku má kudrlinky.
Nosí zvonec – cililinky.
Kdo je to?

(OVCE)
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