
 

 

 

 

Hráme sa ..... 

 

 

Vtipy, hádanky, skrývačky, prešmyčky pre chlapcov a dievčatá. 

 

1. Pýta sa otec  syna: ,,Čo to tam gumuješ, Janko?“ 

,,Pán učiteľ mi hovoril, aby som si čo najskôr opravil tú päťku!“ 

2. Učiteľ: ,, Janko, povedz dve zámená.“ 

  ,,Kto? Ja?“ čuduje sa Janko. 

,, Výborne“, chváli ho učiteľ. 

3. Z kina odchádzajú dve blchy. 

  ,, Pôjdeme pešo alebo počkáme na psa?“ 

 

Ak vieš, odpovedz na hádanky! 

 

Ktorý chalupár svoju chalúpku nikdy nepredá? 

Patrí ti to, ale tvoji priatelia to používajú viac než ty? 

Ktorý vták má na konci abecedu? 

Sedí babka guľatá, má sto sukníc zo zlata, keď jej jednu 

vyzliecť skúsiš, rozplakať sa pri tom musíš. Čo je to? 

Keď som v peci, máš ma rád, na streche nie som tvoj kamarát. 

 

 



Objavte 6 skrytých chlapčenských a dievčenských mien: 

 

Moja mamka miluje parené buchty. 

Pre hmlu sa nič nedá vidieť. 

Tá nová firma rekonštruovala celý dom.  

Práve teraz stoja na brehu dvaja rybári.  

Vždy sme boli verní svojim ideálom. 

V záhrade nám rastú agát aj gaštan. 

 

Prešmyčka, vyskúšaj! 

V každom riadku prehoďte písmenká tak, aby 

vám vzniklo jedno plnovýznamové slovo: 

KOTVA CHRÁMU 

PLAVÁK 

BORILA  

PALMA 

BAHNO 

 

Skúsime vtipy! 

,, Jožko, vypočítaj príklad: Keď bude mať tvoj brat šesť jabĺčok a ty 

mu dve vezmeš, aký bude výsledok?“ 

,,Výsledok bude pekná bitka!“ 

 

Na Vianoce hovorí mamička Jankovi: ,, Janko, zapáľ vianočný stromček.“ 

O chvíľu príde Janko a pýta sa:  ,, A aj sviečky?“ 

 

Hádanky sú vždy lákavé, pravda? 



 

Keď vlezieme dovnútra, tak sme zasa vonku. 

Čo rastie hore nohami? 

Sedem schodov má, a predsa sa zmestí do kvapky vody. 

Čierna hlavička, biela nožička. Keď hlavička je červená, koniec nôžky znamená. Čo je to? 

Kto stále nosí hrebeň a vôbec sa nečeše? 

Plná škola detí a nevedia kadiaľ von. 

Telo nemá a predsa mu srdce bije. 

Stále to mení tvar, ale aj tak je to stále guľaté. Čo je to? 

Traja muži sa potápajú v rieke, ale keď vylezú z vody, len dvaja majú mokré vlasy. Ako je to možné? 

Niektoré mesiace majú 31 dní. Koľko ich má 28 dní? 

 

 

Ešte skrývačky –  sú to hádanky, v ktorých sú ukryté slová vo vetách. 

Objavte 5 skrytých názvov potravín: 

Doma Slováci vraj dovolenkujú menej než v zahraničí. 

Mne sa zdá, že je to naopak a prieskumy klamú každého z nás. 

My chodíme v zime do Tatier, ale v lete budeme doma. 

Na cestách jej býva zle, a tak vždy cestujeme autom plným liekov. 

Mama si myslí, že doma je aj tak najlepšie. 

Klasy raže sa vlnili vo vetre. 

 

 

Správne odpovede, držím palce! 

Hádanky – slimák, tvoje meno, vr-a-be-c,  cibuľa, oheň 

Skrývačky – Kamil, Dávid, Marek, Jana, Oliver, Agáta 

Prešmyčka – muchotrávka, plávka, robila, lampa, honba 



Hádanky – nohavice, cencúľ, dúha, zápalka, kohút, 

                    makovica, zvon, mesiac, tretí muž je holohlavý, všetky 

Skrývačky – maslo, múka, mlieko, slíže, syr 

            Si šikovný  (á), ahoj! 

 

 

 


