Nemá plíce, přece dýchá, studená a věčně tichá, věčně pije na své zdraví v brnění, co nerezaví.
(Ryba)

Jede kočí, má sto očí, do každého něco strčí. Co je to?
(Struhadlo)

Kořeny má skryté v zemi, vypíná se nad jedlemi, stoupá pořád výš a výš, ale růst ji nevidíš. Co je to?
(Hora)

Dvě sestry se dlouhou dobu neviděly, a tak se dohodly, že se navštíví a seznámí se svými dětmi. První žena
měla jednoho syna a dvě dcery a druhá dva syny a dvě dcery. Kolik sester se tu potkalo?
(6)

Kdopak klepe na okno, ale dovnitř nejde?
(Déšť)

Ve dne malá jako myš, v noci všechno přerostu, když mě vidíš, nevidíš.
(Tma)

Nemá ruce, nemá nohy a přeci vrata otevírá.
(Vítr)

Slyšel jsi mě před chvílí, teď mě slyšíš zase. Za chvíli zemřu, ale jen do doby, než mě znovu nezavoláš. Kdo
jsem?
(Ozvěna)

Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Co je to?
(Šnek)

Můžeš mě použít, jen pokud jsem plná. Přesto jsem plná děr. Kdo jsem?
(Mycí houba)

Kdo se nenarodil, ale zemřel?
(Adam)

Lipová alej má po obou stranách cesty po dvanácti stromech. Na každém stromě je deset větví a na každé
větvi po dvou kaštanech. Kolik je tam celkem kaštanů?
(Ani jeden)

Trochu voda, trochu zem, volá na tě: "Nechoď sem!"
(Bláto)

Co má kapitán vpředu, to má voják vzadu. Co je to?
(Písmeno "K")

Je to celou noc otevřeno a ve dne masem a kostmi vycpáno. Co je to?
(Bota)

Nevidíš to, ani necítíš, křídel to nemá a přece to letí. Co je to?
(Čas)

Kdo mě má v kapse, nemá v ní nic. Co jsem?
(Díra)

Je to vlastní syn mého otce, a přece to není můj bratr. Kdo je to?
(Já)

Kdy má člověk tolik očí jako dní v roce?
(Druhého ledna)

Kdo mluví všemi jazyky?
(Ozvěna)

Kolik bylo matce let, když právě slavila své desáté narozeniny a dcera se jí v tom dni vdávala?
(Matce bylo 40 let, narodila se 29. února)

