
PRÍLOHA (Hádanky, rébusy a vety, kde môžete hľadať zvieratká) 
 
Hádanky 
O ktorých zvieratách hovoria nasledujúce hádanky?  
Do dvora k nám nepustí nevítaných hostí.  
Za odmenu postačí mu miska plná kostí. 
Čo je to?  
 
Na kabáte samé ihly, lenže s nimi nešije.  
Jabĺčka si na nich nosí, v zime v lístí prežije. 
Čo je to?  
 
Nohy v zemi zahrabané, ruky pekne pri tele.  
Na zelenej hlave, v hniezde, býva vtáča veselé. 
Čo je to?  
 
Z obväzov sa vymotal, na krídlach mal farby.  
Za to, že bol húsenicou – kto už by sa hanbil. 
Čo je to?  
 
Skáče, skáče zviera malé, ešte radšej pláva –  
na obed aj na večeru tučné mušky máva. 
Čo je to?  
 
V noci loví, robí: „Húhú,“ múdrosťou sa pýši.  
Cez deň spinká po stojačky v dákej tmavej skrýši. 
Čo je to?  
 
Také veľké uši, ešte väčší nos,  
a dva dlhé zuby vpredu – dupe, keď má zlosť. 
Čo je to?  
 
Nemá ruky, nemá nohy, plazí sa len po bruchu.  
Syčí tenká vrtká čiarka v šupinatom kožuchu. 
Čo je to?  
 
Utká siete z jemných nitiek, potom sa z nich nehne.  
Na komáre, tučné mušky trpezlivo striehne. 
Čo je to?  
 
Zobákom hluk v lese robí ako nikto iný,  
keď pod kôrou červy hľadá –  nebabre sa s nimi. 
Čo je to?  
 
Má červený pancier, silné klepetá,  
chodí stále dozadu vodný popleta. 
Čo je to?  
 
Cez deň spí, a ešte ako! Dole hlavou visí.  
Aj keď lieta, nemá perie, je príbuzný myši. 
Čo je to?  
 
Vlečie sa na jednej nohe, všade si dom vláči,  
keď sa bojí, aj keď prší – zaliezť doň mu stačí. 
Čo je to?  



Riešenia: pes, jež, strom, motýľ, žaba, sova, slon, had, pavúk, ďateľ, rak, netopier, slimák 
 
Veršotajky 
Doplň rýmujúce sa slovo a uhádni, o aké zviera ide: 
Vo vode je, nie je ryba, všetko robí naopak.  
Nie je to však žiadna chyba, veď tak robí každý... /rak/ 
 
Poznám jednu múdru pani, hú hú sú jej slová. 
V noci lieta po svete. Hú hú robí ...   /sova/ 
 
Z kurína sa ozve: Kotkodák! A zakrátko, 
mamke sliepke z vajíčka, vyliahlo sa ...  /kuriatko/ 
 
Na každej nohe iná ponožka. 
Sto ponožiek má moja kamarátka ...   /stonožka/ 
 
Po poli skacká ako pajác. 
Je malý, ušatý a volá sa ...     /zajac/ 
 
Poznáte už deti, zlodejského vtáka? 
Čo sa blyští, to si vezme rapotavá …   /straka/ 
 
„Mňa veru nik nemá rád.“ 
Zasyčal a odplazil sa jedovatý ....   /had/ 
 
Tvrdý pancier je jej poznávacia značka. 
No aj s ním vie dobre plávať. Kto? Predsa ... /korytnačka/ 
 
Ak si nedáš pozor - pich do nosa! 
Je veľmi nebezpečná pruhovaná ...   /osa/ 
 
Stále nosí len červené tričká. 
Parádnica s veľkým chvostom, malá ...  /veverička/ 
 
Je veľký skoro ako dom. 
Chobot, kly a veľké uši, tak vyzerá ...  /slon/ 
 
Ukryté slová vo vetách 
 
V nasledujúcich vetách sú ukryté názvy vtákov. Nájdeš ich všetky? 
V prístave naložili kravy na loď a teľce odviezli do maštalí za mestom. 
„Ak on dorazí do mesta skôr ako my, tak je po nás,“ povedal o šerifovi vodca zlodejov koní. 
Dnes ráno sme vyrazili autami na spoločnú dovolenku, ja s trabantom a brat s mercedesom. 
Medveď sa vyslobodil z klepca, ale dochrámanú labu ťahal bezvládne za sebou. 
Môj spolužiak sa, na rozdiel odo mňa, stihol ubytovať na internáte už včera. 
V jednej rozprávke vyrástla na poli veľká repa a dedko húta, ako ju len s babkou vytiahnu. 
Na Slnečnom pobreží znečistila piesok olejová škvrna veľká ako futbalové ihrisko. 
Keď sa v stredoveku objavil v nejakom meste mor, každý jeho obyvateľ bol v smrteľnom 
nebezpečenstve. 
Pracovníci charity dávali polievku a horúci čaj každému, kto prišiel v tomto mraze na stanicu. 
Spomedzi všetkých detí priniesol jediný jedlý hríb až Anton, ktorý našiel obrovský dubák. 
V lete nás prišiel navštíviť Pedro z dvetisíc kilometrov vzdialeného Mexika 
 
Riešenia: ďateľ, kondor, jastrab, labuť, holub, kohút, sokol, morka, čajka, bažant, drozd 



 
Rébusy 
V nasledujúcich rébusoch nájdeš 9 zvieratiek (pre starších): 

 
… bocian 
 

 
… jazvec 
 
 

 
… koza 
 

 
… lama 
 

 
… mýval 
 



 
… stonožka 
 

 
… ucholak 
 
 

 
… výr 
 

 
… zajac 
 
Prehodené písmená 
Poprehadzuj písmená a nájdi zvieratká: 
NIE PRETO 
LC PAPIERE 
EVIČKA VER 
ŠECI TRAJA 
KOČKA TYRAN 
KILO NA ŠPERK 
OCKO, ZREŽ O 
 
Riešenia: netopier, prepelica, veverička, jašterica, korytnačka, kokršpaniel, kozorožec  
 
 

Radoslav Kačur  
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