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Kde bolo, tam bolo, v jednom veľkom meste 

žila Červená čiapočka. Jedného dňa ju 

mamička poslala do pustého lesa za 

babičkou, aby jej doniesla koláče a dobré 

vínko. Rozlúčila sa s mamičkou, a potom išla. 

Cesta bola ďaleká a tak, keď bola 

uprostred lesa, sadla si pod veľký dub 

a zdriemla si. Koľko metrov prešla Červená 

čiapočka, ak od paneláku k železničnej 

stanici je 786, 3 m, vlakom ku začiatku lesa 

prešla 25 km a k veľkému dubu prešla 13 

000 cm? Išla ďalej a uvidela lúku, na ktorej boli kvety, a tak ju 

napadlo, že zopár nazbiera babičke. Koľko kvetov nazbierala, ak 

nazbierala 15 konvaliniek, nezábudiek o 12 viac, púpav 3-krát viac ako 

sedmokrások, a sedmokrások 2-krát menej ako nezábudiek? Potom 

išla úzkym chodníčkom a zrazu stretla vlka, ktorý sa jej opýtal: „Kam 

ideš dievčatko?“ 

„Navštíviť babičku.“ – odpovedala Červená čiapočka. 

„A kde býva?“ – opýtal sa vlk. 

„Tam hore na tej lúke.“ 

Vlk bez slova odbehol. Zatiaľ čo Červená čiapočka išla ďalej, vlk už 

bol pri babičkinej chalúpke. Keď vlk zaklopal, nikto sa neozval, a tak 

vošiel dnu. Tam tiež nikto nebol, tak sa prezliekol do babičkiných šiat 

a čakal na Červenú čiapočku. Keď prišla, zaklopala a vstúpila dnu. Aká 

je uhlopriečka dverí, ak sú vysoké 1, 68 m a široké 500 mm? 

 „Ahoj babi, to som ja, Červená čiapočka.“ 

 „Poď ďalej.“- odpovedal vlk. Podišla k vlkovi a začala sa vypytovať: 

„Babi, prečo máš také veľké ruky?“ 

Vlk odpovedal: „Aby som sa mohla lepšie poškrabať na zadku.“ 

„A babi, prečo máš také veľké oči?“ 

„A prečo máš také veľké uši?“ 



„A aké máš veľké zuby.“ 

„Fuj, babi tebe strašne páchne z huby.“ 

 „To tu budeme len sedieť a rozprávať, ako sa zväčšujem?!“ 

Rozhnevaný vlk vyskočil z postele a začal naháňať Červenú čiapočku. 

Tá však chytila palicu a vlka vytrieskala. Potom zavolala FBI, ktorí 

vlka zatkli. Koľko mužov prišlo z FBI, ak prišli na 5 autách, ktoré sú 

5- miestne a v prvých dvoch sú všetky sedačky obsadené, v jednom sú 

2 sedačky voľné a v ďalších dvoch je ich obsadených 2-krát menej 

ako v prvých 2? Je miesto aj pre vlka, Červenú čiapočku a babičku? 

Červená čiapočka však nevidela svoju babičku, a tak ju začali hľadať. 

Prehľadali celú chalúpku ešte aj povalu. Našťastie, po 10 minútach ju 

našli spať na záchode.  
 


