
KULIČKY 
 

Koulí se tím do dolíčku, 

dává se to do pytlíčku. 

Jsme kulaté, hlinění i skleněné. 

Do důlku se kutálíme, 

co jsme zač, to nepovíme. 

 

 

PAVOUK 
 

Kdopak sedí v koutě, 

pilně souká nitě? 

 

PAVUČINA 
 

Spadla síť z hůry,  

roztrhla se v půli, 

žádná švadlena ji nesešije. 

 

 

BOTY 
 

Veliké pro tátu 

k hnědému kabátu. 

S podpatky mamince, 

s mašličkou Nanynce. 

Tkaničky, zip, 

šlape se líp. 

 

KNOFLÍČEK 
 

Patří ke mně dírka v látce, 

pak jdu zapnout snadno, hladce. 

 

Vypadám jak malé sítko, 

přišije mne každé dítko. 

 

JEHLA 
 

Vypomohu švadlenkám, 

vím, co pro ně znamenám. 

Stěžuje si malá Jitka,  

že jí zase chybí nitka. 

Jedno ucho, ostrá špička, 

zašitá je rukavička. 

KOŠTĚ 
 

Střapatá Mařena 

v koutě stojí opřená. 

Bez muziky s hospodyní 

tancuje si po kuchyni. 

 

PÍŠŤALKA 
 

Ptáček v hůlce píská trylek, 

ptáčata pípají zdířek. 

 

SLUNÍČKO 
 

V modré díži mazaneček 

sám se uhnět, sám se peče, 

máslo z něho na zem teče. 

 

BŘÍZY 
 

Seběhly se tanečnice, 

těla jako bílé svíce, 

po lese si zatančily, 

u cesty se zastavily. 

 

VRBA 
 

Jednou nohou v rybníce, 

vlasy má jak vodnice. 

 

MLÉKO V HRNCI 
 

V malovaném ranečku 

nese máma ovečku. 

 

OVCE A PES 
 

Chuchvalec na stáni 

oblaka prohání. 

 

VÍTR 
 

Hvízdá pasáček na stráni, 

všecko se před ním uklání. 

 



KOMÍN 
 

Bez nohy je. bez střevíc, 

kouří se mu z nohavice. 

 

SVÍČKA 
 

Na bílé věži kohoutek skáče, 

věž pod ním slzy pláče. 

 

 

BASA   
 

Tlustá bába v koutě bručí, 

že jí čmelák v břiše bzučí. 

 

 

DVEŘE 
 

Čtyři rohy,  

žádné hony, 

přece se pohne. 

 

 

TEPLOMĚR 
Jiří Havel 

 

Když je teplo, tak si troufám,  

po stupíncích vzhůru stoupám, 

když je ale mráz a led, 

pod nulu si vlezu hned. 

 

STETOSKOP 
 

Do uší to doktor vkládá, 

pak poslouchá hruď i záda. 

Tím miličkým kolečkem 

kontroluje dech nám všem. 

 

 

INJEKCE 
 

Když lékař krev musí vzít, 

měl by k tomu něco mít. 

Víš, co je ta věcička 

s jehlou, celkem maličká? 

LÉKY 
 

Při nemoci pomáhají, 

v lékárně je prodávají. 

Od lékaře radu máme, 

tak je správně užíváme. 

 

RECEPT 
 

Víte, na co doktor tiše 

správné léky předepíše? 

Do lékárny s tím pak jdeš, 

léky za to dostaneš. 

 

SKLENICE 
 

Ze skla bývá vyrobená, 

někdy trochu nazdobená. 

Nápoje z ní popíjíme. 

Copak je to? Všichni víme? 

 

UBROUSEK 
 

Je z papíru nebo z látky, 

život mívá celkem krátký. 

A k čemu ho vlastně máme? 

Ústa si s ním utíráme. 

 

BÍLÁ 
 

Je to barva klidu, míru,  

uvidíš ji na papíru,   

je na šatech svatebních 

a poznáš ji, když je sníh. 

 

ČERNÁ 
 

Tohle barva smutnu bývá, 

přichází k nám, když se stmívá. 

Je to barva pro čertíka, 

uhlí, krtka, kominíka. 

 

 

 

 



ČERVENÁ 
 

Je to barva pro berušku, 

třešně nebo dívčí stužku 

a jahody, které zrají. 

Naše rty ji také znají. 

 

MODRÁ 
 

Je to barva vod a moří, 

do kterých se ryby noří. 

Má ji chrpa, známá věc, 

pomněnka i modřenec. 

 

ŽLUTÁ 
 

Tu barvu má slunečnice, 

slunce, kře, ba co více, 

zlatý déšť i pampelišky, 

či prstýnek od Elišky. 

 

ZELENÁ 
 

Můžeš si být celkem jistý,  

je to barva trávy, listí, 

očí kočky. Ba co více? 

Salátu či brokolice. 

 

HNĚDÁ 
 

Tahle barva zdobí kládu,  

kaštan, ořech, čokoládu 

a poznáš ji coby dup, 

má ji taky klobouk hub. 

 

FIALOVÁ 
 

Fialku, tu každý zná, 

pěknou barvu květu má. 

Tuhle barvu, jasná věc, 

má i iris – kosatec. 

 

 

 

 

ORANŽOVÁ 
 

Pomeranč i mandarinku 

prohlédni s pomalinku. 

Kůra i plod barvu mají, 

kterou všechny děti znají. 

 

ŠEDÁ 
 

Slona nebo malou myš 

prohlédni si trochu blíž. 

Ani černá, ani bílá? 

Tak jaká to barva byla? 

 

POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 
 

Oranžová bedýnka 

větší nebo malinká. 

Do otvoru psaní dáš, 

na cestu mu zamáváš. 

 

DOPIS 
 

Píšeš zprávu z velké dálka? 

Když ji vložíš do obálky 

se známkou a adresou, 

pošťáci ji donesou. 

 

ZNÁMKA 
 

Kde ji najít mohu? 

V pravém horním rohu. 

Když má dopis poštou jít, 

musí se tam nalepit. 

 

ŽENICH 
 

Pána, co se právě žení, 

poznáte hned v okamžení. 

Je moc hezky oblečen, 

dnes je jeho velký den. 

 

 

 

 



SVĚDEK 
 

Nevěsta i ženich mají 

toho, koho dobře znají. 

U obřadu bez řečí 

jejich lásku dosvědčí. 

 

DORT 
 

Často bývá třípatrový, 

krémový či šlehačkový. 

Na ten jeden vzácný den 

je bohatě ozdoben. 

 

ZÁVOJ 
 

Nevěstě tvář krajka skrývá, 

co většinou bílá bývá. 

Ženich jí tu krajku zvedá, 

když k polibku ústa hledá. 

 

NÁKUPNÍ VOZÍK 
 

Taky slouží pro nákupy. 

Když chceš koupit zboží kupy, 

nemusíš to v koši nést, 

ale hezky v klidu vézt. 

 

PENÍZE 
 

Někdy staré, jindy nové, 

kovové či papírové 

v peněžence každý hledá. 

Bez nich se nic koupit nedá. 

 

POLICE 
 

V obchodě je jisté místo, 

kde musí být stále čisto, 

neboť se tam zboží dává 

a pak lidem rozprodává. 

 

ČÁROVÝ KÓD 
 

Čárky tlusté, hubené, 

všechny černě zbarvené. 

K rozpoznání zboží stačí, 

když se obal takto značí. 

 

HRAČKÁŘSTVÍ 
 

Chceš si dojít pro panáčky, 

panenky či auta, vláčky? 

V každém městě obchod mají, 

kde se hračky prodávají. 

 

PEKAŘSTVÍ 
 

Čerstvý rohlík, chleba, veka, 

v regálech už nejspíš čeká. 

Když pečivo čerstvé chceme, 

na nákup tam vždycky jdeme. 

 

ŘEZNICTVÍ 
 

Nakoupíš tam ve mžiku 

salám, šunku, paštiku, 

maso s kostí, bez kosti, 

vše bez velkých starostí. 

 

POTRAVINY 
 

Kdo chce koupit trochu jídla, 

od okurek po povidla, 

musí to tam navštívit, 

s sebou sumu peněz vzít. 

 

KNIHKUPECTVÍ 
 

Je tam vždycky hodně knih 

a ještě víc moudra v nich. 

Na nákup tam zrovna jdete? 

Kupte knihu, kterou chcete. 

 

PAPÍRNICTVÍ 
 

Různé druhy papíru 

a sešity na míru, 

pera a vše k malování 

v tom obchodě bývá k mání. 

 

 



KADEŘNICTVÍ 
 

Když chceš účes upravit, 

tak tam musíš zkrátka jít. 

Proměna však zdarma není, 

musí dojít k zaplacení. 

 

OBUŠEK 
 

Pachatel se nechce vzdát,  

nebo má chuť utíkat? 

Policisté z gumy mají 

něco, čím mu ránu dají. 

 

HOUPAČKA 
 

Klidně ihned od svítání 

slouží dětem na houpání. 

Oblíbená velice 

je houpací lavice. 

 

MÍČ 
 

K házení či na kopání 

každé dítě si ho shání. 

Vždycky bývá kulatý, 

jenom občas šišatý. 

 

LOŽNICE 
 

Každý dům vždy místnost mívá, 

kde se jenom odpočívá. 

Když tu místnost doma máme, 

k spánku se tam ukládáme. 

 

KUCHYŇ 
 

Je tam sporák, lednice, 

trouba, myčka, konvice. 

Je to místnost, kde se vaří 

nebo s jídlem hospodaří. 

 

 

 

 

DVEŘE 

 
Zvenku dovnitř a zas ven, 

tak chodíme každý den. 

Za kliku jen stačí vzít 

a potom je otevřít. 

 

OKNA 
 

Několik jich v domě máme, 

ven se přes ně podíváme. 

Někdo na ně pověsí 

záclony či závěsy. 

 

SCHODY / SCHODIŠTĚ 
 

Stoupáš vzhůru či jdeš dolů, 

někdy sám i s mámou spolu. 

Má to stupně dřevěné, 

z kovu nebo kamenné. 

 

OBRAZ 
 

Mívá různou velikost 

a máme ho pro radost. 

Je v rámu a byt nám krášlí, 

na zdi byste ho vždy našli. 

 

KNIHOVNIČKA / KNIHOVNA 
 

Lidé, kteří knížky mají, 

ten nábytek dobře znají. 

Ani chvíli neváhají 

a knihy tam ukládají. 

 

ŽIDLE 
 

Čtyři nohy vždycky mívá 

a u stolu často bývá. 

Když píšeš, anebo jíš, 

tak se na ni posadíš. 

 

 

 

 



KŘESLO 
 

Když se židle promění 

v pohodlné sezení 

z látky nebo kůže, 

víš, co to být může? 

 

NOČNÍ STOLEK 
 

V ložnici je u postele 

a tam slouží vážně skvěle. 

Věci na něj odkládáme 

a lampičku na něm máme. 

 

TENIS 
 

Míček přes síť přemístíš 

raketou, to dobře víš. 

Hráči jen tak pro legraci 

soupeřovy míčky vrací. 

 

GOLF 
 

V téhle hře chceš dobrý být? 

Tak se musíš soustředit. 

Hůlkou míček odpálíš 

a do jamky zasadíš. 

 

KOŠÍKOVÁ / BASKETBAL 
 

Ti urostlí bohatýři 

na soupeřův koš vždy míří. 

Když se trefí, body mají. 

Všichni tu hru dobře znají. 

 

HOUSLE 
 

Hudebník svým žákům radí, 

jak se smyčcem struny hladí, 

čím za malou chviličku 

zahraje nám písničku. 

 

 

 

 

TRIANGL 
 

Trojúhelník celý z kobu 

rozezníme vždycky znovu – 

tyčkou do něj udeříme. 

Copak je to? Všichni víme. 

 

AKORDEON 
 

Ruce klapky mačkají, 

zároveň měch tahají. 

Měch se skládá, roztahuje, 

přitom zvuky vyluzuje. 

 

GARÁŽ 
 

Automobil s motorkou 

nejspíš velmi šťastní jsou. 

Mají totiž vlastní střechu, 

i když někdy jenom z plechu. 

 

 

 

 

 

 

Doplňte! 
 

BRÝLE 
 

Když pořádně nevidíš,  

musíš stále chodit blíž, 

tak nadešla pravá chvíle, 

abys začal nosit…………………. 

 

Když je v zubu díra, kaz, 

k zubaři jde každý z nás. 

Na kazy pak má svou hračku –  

sáhne nejspíš pro ……………………. 

 

Když jsi bledý ve tváři 

a musíš jít k lékaři, 

víš, kde dělá svoji práci? 

Přece ve své…………………………… 

 

 



VĚŠÁK 
 

Než se k jídlu posadíme, 

kabát nejdřív odložíme. 

Každý správný fešák 

nejdřív hledá……….. 

 

TALÍŘE 
 

Kam dá kuchař ve mžiku 

třeba horu knedlíků? 

Zdá se vám to k nevíře? 

Pro jídlo jsou……… 

 

PŘÍBOREM 
 

Než své jídlo s chutí sníme, 

nástroje si připravíme. 

Nejspíš je to jasné všem –  

jídlo jíme………………… 

 

PÁRÁTKO 
 

Občas, když své jídlo sníme, 

v zubech něco objevíme. 

Zbytky jídla zakrátko 

odstraní nám…………………. 

 

SLÁNKA 
 

Když chceš jídlo přisolit, 

na stole by měla být 

na sůl malá schránka – 

nazývá se ……………….. 

 

BALÍKU 
 

Na dálku chceš předat věci? 

Je to velmi snadné přeci. 

Na poště to ve mžiku 

klidně pošleš v ………….. 

 

 

 

 

RAZÍTKEM 
 

Ať psaníčko dorazí, 

na poště ho orazí. 

Nejspíš je už jasné všem – 

označí se …………. 

 

LOS 
 

Chceš si zkusit, zda máš štěstí? 

Budeme ti držet pěsti. 

Ať obutý, nebo bos, 

na poště si kup svůj …………. 

 

SLOŽENKU 
 

Kdo peníze poslat zkusí, 

jistý papír vypsat musí. 

Na poště si, holenku, 

správně vypiš ………………. 

 

OZNÁMENÍ 
 

Co když doma nikdo není 

pro zásilky doručení? 

Nikdo není k zastižení? 

Pošťák nechá ………………… 

 

OBÁLKU 
 

Je to obal pro dopisy, 

dokumenty, psaní, spisy. 

Každý už i na dálku 

pozná bílou ………………… 

 

NEVĚSTA 
 

Slečna, co je v bílém celá, 

dneska by se provdat měla. 

Do vesnice, do města 

v závoji jde ……………….. 

 

 

 

 



PRSTÝNEK 
 

Nevěsta i ženich mají 

kroužek, co si na prst dají. 

Nemá žádný kamínek, 

tenhle snubní ………… 

 

HOSTINU 
 

Ženich spolu s nevěstou 

k občerstvení hosty zvou 

na slunci či ve stínu 

na svatební ……………… 

 

DRUŽIČKA 
 

Kdo nevěstě na chvilečku 

při obřadu drží vlečku? 

Je to slečna maličká, 

říká se jí ………………. 

 

KYTICE 
 

Různou barvu míti může, 

jsou v ní kaly nebo růže. 

Nazdobená velice 

je svatební……………. 

 

ZÁKAZNÍK 
 

Ten, kdo zboží kupuje, 

též se nějak jmenuje. 

Proč máš v hlavě otazník? 

Vždyť i ty jsi ………………….. 

 

POKLADNA 
 

Ceny zboží rychle sčítá, 

spoustu peněz denně vítá. 

Každá kasa pořádná 

jmenuje se ………………. 

 

 

 

 

ÚČTENKU 
 

Když v obchodě nakoupíte, 

jistý doklad obdržíte. 

Trvá to jen chvilenku, 

než vystaví …………………. 

 

CENOVKU 
 

Ať vždy cenu zboží víme, 

dost peněz si připravíme, 

s cenou vlastní jmenovku 

má mít zboží ………………… 

 

KOŠÍKU 
 

Bývá z plastu a má uši, 

k čemu slouží, každý tuší. 

V obchodě svůj nákup v mžiku 

uložíš si do ………………. 

 

DROGERIE 
 

Parfém, rtěnka, lak či krém… 

Kde koupit? Je jasné všem! 

Všechno, čím se člověk myje, 

nabízí nám……………………… 

 

OBUVI 
 

Správná obuv přijde vhod. 

Kde jsou různé druhy bot? 

Každý nejspíš dobří ví, 

že je koupí v …………………….. 

 

VĚZENÍ 
 

Někdo zákon přestoupil 

a někoho oloupil? 

Soudce nikdy nelení 

přisoudit mu ……………………. 

 

 

 

 



BOTIČKU 
 

Řidič špatně parkoval, 

přestupek tím udělal? 

Tak za malou chviličku 

na autě má ……………………….. 

 

POUTA 
 

Jestli se při zatýkání 

darebák zvlášť hodně brání, 

policajt ho snadno spoutá, 

nasadí mu totiž ……………………. 

 

ZBRAŇ 
 

Nebezpečný pachatel, 

kdyby vraždit, střílet chtěl, 

policista naň 

vytasí svou ………………………. 

 

PÍSKOVIŠTĚ 
 

Bagr, kyblík s lopatkou, 

v písku děti šťastné jsou. 

Hned se těší na hru příští. 

Kde? No přece v ……………………. 

 

POKOJÍČEK 
 

Pokoj, kde si děti hrají 

a kde svoje věci mají, 

pokoj plný her a hříček, 

to je dětský ……………………… 

 

KOUPELNA 
 

Je tam sprcha nebo vana, 

fronta večer nebo zrána. 

Tato místnost kouzelná 

jmenuje se …………………….. 

 

 

 

 

SPÍŽ 
 

Tahle místnost malá bývá, 

potraviny v sobě skrývá. 

Máš moc jídla a rád jíš? 

Tak bys měl mít v domě ………….. 

 

KOMÍNEM 
 

Když si v kamnech zatopíme, 

kouř tam vždycky vytvoříme. 

Kouř z kamen jde ale ven, 

stoupá vzhůru …………….. 

 

STŘECHU 
 

Každá z nich dům bez ustání 

před větrem a deštěm chrání. 

Z tašek nebo plechu 

mají domy ……………… 

 

POSTELE 
 

Přehlédnout se dá jen stěží, 

v noci se v ní spí či leží. 

Peřiny ať ustele 

ten, kdo vstane z …………………… 

 

SKŘÍŇ 
 

Oblečení, které máme, 

hezky do ní poskládáme. 

Věcí víc, anebo míň 

obsahuje každá ……………. 

 

STOLE 
 

V každém domě vždycky bývá, 

při jídle se používá. 

Doma nebo ve škole 

úkol píšeš na …………………….. 

 

 

 

 



BOTNÍKU 
 

Tenisky a sandálky 

či pohorky do dálky? 

Venku chodí po chodníku, 

doma je dej do …………………. 

 

KOMODA 
 

Nábytek se zásuvkami 

většinou je v bytě s námi. 

Pro prádlo je pohoda, 

když je v bytě …………………….. 

 

PLAVÁNÍ 
 

Když máš plavky, těsné brýle, 

tak pro tempa přišla chvíle. 

Ve vodě se prohání, 

kdo trénuje …………… 

 

FOTBALE 
 

Tahle hra se s míčem hrává, 

každý hráč rád góly dává. 

Kopaná se hraje v sále, 

na hřišti jsi na ………………. 

 

MARATON 
 

Je to hodně dlouhý běh, 

tak si radši sílu nech. 

Vytrvalost změří on – 

závod zvaný ……………. 

 

 

BUBEN 
 

Ten nástroj je dobře známý, 

tlučeš do něj paličkami. 

Hudebníci každý den 

trénují hru na……………….. 

 

 

 

KLAVÍRU 
Prstíky se nejdřív učí, 

jak ten nástroj rozezvučí. 

Černé, bílé klapky v míru 

spolu bydlí na ……………………… 

 

TRUMPETA 
 

Když se do ní správně fouká, 

pak ze sebe tóny souká. 

Když je někdo popleta, 

říká se mu ……………………… 

 

KYTARU 
 

Když plameny plápolají, 

k táboráku někdy hrají. 

Popřejeme hodně zdaru 

těm, co hrají na …………………. 

 

FLÉTKA 
 

Štíhlý nástroj na foukání 

pro všechny je snadno k mání. 

V zimě nebo koncem května 

potěší nás vždycky ………………… 

 

BASE 
 

Ten smyčcová nástroj velký 

nevejde se do kabelky. 

Nízké tóny, zdá se, 

skrývají se v …………………….. 

 

KLÁVESÁCH 
 

Klavír se podobají, 

velikost však menší mají. 

Nemusíš mít vůbec strach 

vyloudit tón v ………………………. 

 

 

 

 

 



ŠAPITÓ 
 

Je tu hodně velký stan 

k představení přichystán. 

Večer bývá nabito 

v cirkusovém ……………. 

 

CHALUPA 
 

I když je to obydlí, 

stále se v něm nebydlí. 

O víkendu celou tlupu 

odvezeme na ……………… 

 

DŮM 
 

Stěny, okna, dveře, střecha…. 

Se stavěním stavbař spěchá, 

aby dostál našim snům 

a postavil pěkný ………. 

 


