
ZAKLIATA PRINCEZNÁ 

Kde bolo, tam bolo, uprostred hustého lesa sa na vysokej skale týčil biely 

prekrásny zámok. Každý, kto išiel okolo, zatúžil vojsť dnu a odhaliť všetky jeho 

tajomstvá. Nebolo to však jednoduché, lebo zámocká brána mohla vpustiť dnu 

iba toho, kto dokáže vyriešiť černokňažníkove úlohy. Jedného dňa k bráne 

prišiel Maximilián a začul tajomný hlas: „Vysvetli mi, čo znamená slovo zámok a 

slovo zámok.“  

ÚLOHA PRE TEBA: Kamaráti, vedeli by ste vysvetliť, čo znamená slovo zámok a slovo zámok 

na týchto obrázkoch? Pokúste sa vysvetliť svojim rodičom význam týchto slov, ktoré síce 

rovnako znejú, ale majú rozličný význam. 

 

Maximilián bol bystrý chlapec a smelo odpovedal: „Zámok je dom,  

v ktorom býva kráľ a princezné. Zámok je aj železný predmet, ktorý visí na 

bráne.“ Po správnej odpovedi sa zámocká brána otvorila. Maximilián uprostred 

veľkej komnaty uvidel prekrásnu princeznú. V dlhých kvetovaných šatách  

so zlatou korunou na hlave stála ako socha pred zrkadlom. Márne na ňu 

Maximilián volal, márna ju ťahal za ruku, ani sa nepohla. Vtedy si všimol,  

že princeznin obraz v zrkadle je trochu iný ako samotná princezná. Hneď 

pochopil, že zrkadlo nie je obyčajné, ale asi čarovné. Maximilián opäť začul 

tajomný hlas:,, Princezná je zakliata! Zaklial ju zlý čarodejník a ona sa teraz 

nemôže pohnúť z miesta. Ak ju chceš zachrániť, musíš zistiť, čo sa zmenilo  

na vzhľade princeznej v zrkadle a určiť odlišnosti.  Maximilián teda začal hľadať 

všetky chyby, ktoré ukázalo zrkadlo. 



ÚLOHA PRE TEBA: : Kamaráti, dokážete nájsť odlišnosti?  Prezradím vám, že ich je 8. Zistite  

a pomenujte, čo je na princeznej v zrkadle odlišné.  

 

 

  Keď sa Maximiliánovi podarilo objaviť všetky odlišnosti, zrkadlo zažiarilo  

a princezná sa usmiala: „Ďakujem ti, Maximilián, zachránil si ma pred kliatbou 

čarodejníka. Pomôž mi oslobodiť aj moje sestry.“ Princezná chytila Maximiliána 

za ruku a zaviedla ho pred tri obrazy.  

 

 

 

 

 

 

 



Na prvom obraze bola veselá oslobodená princezná. Na druhom smutná, 

uplakaná princezná  a na treťom obraze bola veľmi nahnevaná princezná. 

ÚLOHA PRE TEBA: Kamaráti, skúste porozprávať  svojim rodičom (súrodencom),  čo sa podľa 

vás mohlo stať princeznám na obrazoch.  Vymysli, prečo mohla byť princezná veselá, prečo 

mohla byť  smutná, uplakaná  a prečo nahnevaná.  Pokúste sa každej princeznej vymyslieť 

meno podľa ich prežívania. 

Maximilián nelenil, z vrecka vybral dve paličky a smutnej princeznej 

zaspieval riekanku, pričom v rytme hral na paličkách: „Neplač, princezná, 

neplač, kúpime ti klepáč, a keď budeš plakať, budeme ti klepať.“ Princezná  

sa usmiala a prestala plakať, lebo Maximiliánova riekanka a hra sa jej páčili.  

No nahnevaná princezná sa aj naďalej mračila a hnevala. Maximilián s dvoma 

odkliatymi princeznami začal spievať a tancovať. Bolo im tak veselo, že to 

nevydržala ani nahnevaná princezná a pridala sa do tanca. Všetci  sa zabávali, 

tancovali a tancovali... Na vŕbe visí zvonec, rozprávke je koniec.  

 

 

Kamaráti, ak sa vám rozprávka páčila, môžete si k nej nakresliť obrázok, alebo 

si len tak zatancovať s princeznami a Maximiliánom.  

Popros rodičov, aby ti pustili tvoju obľúbenú pieseň a zatancujte si. 


