
 

Jak se to vlastně říká 
Hra i pro předškoláky 

…na ukrácení dlouhé chvíle (třeba ve vlaku) 

 

Vedoucí hry čte začátek pořekadel, hráči je mají dokončit. 

Některá možná bude třeba trošku upřesnit, protože je více 

významů (např. Má se jako … (hodně dobře) – prase v žitě). 

Pořekadla vybírejte vždy podle věku hráčů, tipy najdete v 

příloze. Zvažte i počet, ať své hráče neunudíte. 

 

Hra může být fajn zábava i v kombinaci s dospěláky … divili 

byste se, jak umí být soutěživí 😊 



Příloha č. 1: 

chytrý jako … opice, liška 

lehký jako … pírko 

maká jako … šroubek 

tlustý jako … bečka 

hluchý jako … pařez 

pomalý jak … šnek 

líný jako … veš 

rychlý jako … blesk 

roste jako … houby po dešti 

roste jako … dříví v lese 

běhá jak … čamrda 

beží, jako kdyby … mu za patami hořelo 

bílý jako … stěna 

blbý jak … houpací kůň, případně čtverky vidle 

bojí se toho jako … čert kříže 

bordel jako … v tanku 

brečí jako … želva 

budeš bit jak … žito 

buší do toho jak … hluchej do vrat 

byl vedle jako … jedle 

cítí se, jak kdyby ho … přejel náklaďák 



Příloha č. 2: 

cítí se jako (dobře) … ryba ve vodě 

cítí se jako (špatně) … spráskanej pes 

cpe se, až se mu dělají… boule za ušima 

černý jako … uhel 

čilý jako … rybička 

čistý jako … lilie 

čistý jako … slovo boží 

čmuchá jako … pes 

dělá, jako by se … nechumelilo 

děvče jako… lusk 

dopadl jak … baťa s dřevákama 

dopadli jak … sedláci u Chlumce 

drzá jak … opice 

dře jako … mezek, případně kůň 

dupe jako… slon 

šlape jako … švýcarský hodinky 

funí jako … lokomotiva 

hbitý jako … kočka 

hlas jako … zvon 

hluchý jako … tetřev 

honit jak … nadmutou kozu 



Příloha č. 3: 

hraje si s ním jako … kočka s myší 

hrklo v něm jak … ve starých hodinách 

hubený jak … lunt 

hubený jak … proutek 

chodí jako … slon v porcelánu 

chodí jako … bludná ovce 

chodí kolem toho jako … kolem horké kaše 

chudý jak … kostelní myš 

jasný jako … facka 

jde mu to jak … když bičem mrská 

jde mu to jak … po másle 

jde po tom jako … slepice po flusu 

je blbej jak … poleno 

je bledý jako … stěna 

je bystrý jako … rys 

je černej jak … noc 

je černej jako … bota 

je čistý jako … padlý sníh 

je děravý jako … řešeto 

je dutej jak… bambus 



Příloha č. 4: 

je frekvence jako … na pražským mostě 

je hezká jak … obrázek 

je hladový jak … bernardýn 

je hladový jak … vlk 

je hluchý jak … poleno 

je hodin jako … na kostele 

je chlupatý jak … opice 

je chytrý jak … rádio 

je mlsný jako … kocour 

je mrštný jako … štika 

je na lidi jako … kat 

je na něj jako … saň 

je neposedný jak … pytel blech 

je ostrý jako … břitva 

je pilný jako … včela 

je rudý jako … rak 

je silný jako … býk 

je sladký jako … cumel 

je slepý jako … patrona 

je sprostý jako … dlaždič 

je starý jak … metuzalém 



Příloha č. 5: 

je tam práce jako … na kostele 

je tam smradu jak … v cařihradu 

je tlustý jako … bečka 

je to děravý jak … řešeto 

je to chlap jak … hora 

je to jako blesk z … čistého nebe 

je to jako hledat jehlu … v kupce sena 

je to napínavý jak … kšandy 

je toho jako (hodně) … máku 

je toho jako (málo) … šafránu 

je vlezlý jako … veš 

je volný jako … pták 

jsou si podobní jako by si … z oka vypadli 

jsou si podobní jako … vejce vejci 

kluzký jako … úhoř 

kouká, jak kdyby mu … uletěly včely 

kouká, jak když … do pěti počítat neumí 

kouká jak … tele na nová vrata 

krade jak … straka 

kyselý jako … šťovík 

leje jako … z konve 



Příloha č. 6: 

leze to z tebe jak … z chlupatý deky 

je to lež jako … věž 

línej jak … veš 

lítá tam jak … hadr na koštěti 

lže, až … se mu od huby práší 

lže, jako když … tiskne 

má hlad jako … herec 

má hlas jako … skřivan případně zvon 

má hlásek jako … konipásek 

má jazyk jako … břitvu 

má oči jako … ostříž 

má paměť jako … slon 

má pas jako… vosa 

má peněz jako … šlupek 

má peněz jako … želez 

má ruce jako … lopaty 

má se jako … prase v žitě 

má se jako … v bavlnce 

má vlasy jak … vrabčí hnízdo 

má vlasy jako … hřebíky 

má žízeň jako … trám 



Příloha 7: 

má žízeň jako … velbloud 

mlčí jako … ryba 

mlsný jako … koza 

mluv tak, jak ti … zobák narost 

mluví jako … kniha 

moudrý jak … sova 

napnutá jak … struna 

nese se jak … páv 

ospalý jako … kotě 

pevný jako … skála 

pije jako … duha 

plácá se jako … kapr na suchu 

potřebuje to jak … koza drbání 

potřebuje to jako … prase drbání 

potřebuje to … jako sůl 

provoz jak … na Václaváku 

přišel k tomu jak … slepý k houslím 

pyšný jako … páv 

rána jako … z děla 

roste jak … houby po dešti 

roste jako … dříví v lese 



Příloha č. 8: 

roste jako … z vody 

roztrhnu tě jako … hada 

rozumí tomu jak … koza petrželi 

rychlý jako … blesk 

řve jako … pavián 

řve jako … tur 

řve jakoby ho … na nože brali 

sám jako … kůl v plotě 

sedí jak … přikovanej 

sedí tiše … jako pěna 

skáče jako … kamzík 

slabý jako … čajíček 

směje se jak … sluníčko 

smrad jak … v pavilonu opic 

smrdí jako… tchoř 

spí jako … dudek 

spí, jako když ho … do vody hodí 

spí jako … na vodě 

studený jak … psí čumák 

štastný jako …. blecha 

štíhlá jako … laň 



Příloha č. 9: 

teče jako …cedník 

tenký jako … nitka 

těší se jak … malej 

ticho jako … po pěšině 

třese se jako … osika 

tvrdý jako … kámen 

vyskočil jako … čertík z krabičky 

zdravý jako … řípa 

zoubky jako … perličky 


