
Hádanky 
 
Diana Nesměráková – Zázračné věci  
Tyto drobné věci rozličného tvaru lidé užívají, když jim něco schází. Pan doktor nebo paní 
doktorka je předepisují lidem starým i mladým. Mají různá jména, rozličné tvary, barvy a 
složení a každá tato věc účinkuje na něco jiného. Všechny jsou baleny v krabičkách nebo 
ampulích s přiloženým příbalovým letákem. Často jsou velice drahé. /léky/ 
 
František Florián – Důležitý poklad  
Malá věcička, kterou má ve škole skoro každý, kdo chodí na oběd. Je vyrobená z plastu. 
Odpočívá v peněžence nebo visí na klíčence. Probudí se občas k akci také v MHD. Je bílo-
červená a usmívá se z ní vaše fotka. /karta/ 
 
Petr Mužátko – Křehká krása  
Křehká krása vyrobená ze skla, která vás těší většinou asi jen čtrnáct dní v roce. Má různé 
barvy, třpytí se, leskne a je velmi krásná. Může mít tvar koule, zvonečku, hvězdy, zvířátek, 
rampouchu a já nevím ještě čeho dalšího. A nejčastěji se pohupuje na stromečku. /vánoční 
ozdoba/ 
 
Josefína Vávrová – Roztomilé něco  
Je to něco, co má každý rád, a nejvíce to milují děti. Ale nosí to i puberťáci, a dokonce i 
někteří dospěláci. Může to být velké i malé. Může to mít jakoukoliv barvu, bývá to měkké, 
heboučké, roztomilé, dokonce i elektricky pohyblivé. Můžeme to mít připevněné na 
baťůžku, aktovce, klíčence i na kočárku. Mnohé děti s tím chodí spinkat. Komu to daruješ, 
tomu uděláš obrovskou radost. /plyšáci/ 
 
Maxmilián Jeřábek – Důležité oblečení  
Oblékáš to na tělo, nosíš to na sobě a vezmeš si to do školy. Chvilku to vidíš a chvilku to je 
ukryto. Na hlavě to nemáš, na puse také ne. U miminka je to malé, u dospěláka velké. Ně-
kdy silné a teplé, jindy slabé a chladivé. Když jdeš spát, sundáš si to. K večeru a večer to 
nevoní a někomu i smrdí. Žije to v páru. /ponožky/ 
 
Matěj Škvrňák – Dopravní prostředek       
Dopravní prostředek, na kterém můžeš jezdit po cestách, loukách, po polích, v lese, méně 
často po silnicích. Zdolává překážky, pohybuje se maximální rychlostí 60 km/h, může se 
dožít až třiceti let. Netankuje benzín ani naftu. /kůň/ 
 
Adriana Kroulíková – Schopný pomocník  
Je kulatý nebo hranatý. Pohybuje se potichu, ale občas může být i pěkně hlučný. Je to 
chytrá hračka pro rodiče a děti, která má různé nápisy, světýlka a tlačítka. Když se pohy-
buje, používá kolečka a jakoby se „plazí“ po zemi. Neumí odpovídat na otázky. Nevadí mu, 
když mu vynadáte. Nenapíše za vás úkol z češtiny, nespočítá úkol z matematiky. Po zemi 
sbírá všechno, co vám spadne, kromě velkých věcí jako jsou třeba aktovka, tužka, knížka. 
/robotický vysavač/ 
 
David Fuchs – Neviditelná a všudypřítomná  
Je všude. Není vůbec vidět. Je dobrá, ale umí být i zlá. Působí na nás v každou denní i noční 
hodinu a přitom ji vůbec necítíme. Drží nás na Zemi. Důležitá informace, kousek dál ve 
vesmíru nefunguje. Co je to? /zemská přitažlivost/ 



Viktoria Machatá – Velmi drahá  
Všichni ji potřebujeme a nemůžeme bez ní žít. Používáme ji každý den. Najdeme ji doma i 
v přírodě. Může být studená, vlažná i teplá. Nejlepší je čirá, ale mnohdy i modrá, zelená, 
hnědá nebo kalná. V zimě zmrzne a dá se po ní opatrně chodit. V létě do ní ská-
čeme. Mnoha lidem chybí a začíná být velmi drahá. Co to je? /voda/ 
 
Adéla Pírková – Známá věc  
Věc je vyrobena nejčastěji ze dřeva, plastu nebo kovu. Může být těžká i lehká, různě veliká 
a barevná. Nepostradatelná je doma, ve škole, na úřadech, kinech, restauracích a kancelá-
řích. Má čtyři končetiny, ale žádné ruce. Může se s ní otáčet a posouvat nahoru a dolů. 
Někdy se na ní dá i jezdit. /židle/ 
 
Sára Mohamed – Průhledné i barevné  
Obvykle je to průhledné, někdy také barevné, zelené, žluté, namodralé apod. Je vyrobené 
z písku, potaše, oxidů kovů za velkého tepla. Je hodně křehké, a jsme-li neopatrní, můžeme 
se o ně pořezat stejně jako nožem. Přes den ho používáme velice často doma, ve škole 
nebo v práci. Díváme se přes něj na zahradu, do ulice, plníme do něj oblíbený nápoj. /sklo/ 
 
 


