
       Veľká pátracia súťaž  o knihách   

                                              

Mesiac marec sa už tradične spája s knihami a čítaním. Tento rok sme pre Vás pripravili 

pátraciu súťaž o knihách. Vašou úlohou bude podľa daných indícií, ktoré Vám dá hlavná 

postava knihy, uhádnuť názov diela aj meno autora desiatich kníh. Správne odpovede posielajte 

do 31. marca 2021 na adresu ulohyalc@gmail.com. Uveďte svoje meno a triedu. Najlepších 

a najrýchlejších lúštiteľov odmeníme. Nápovedy sú prípustné – použi zošit, internet, priateľa, 

rodiča alebo aj vlastnú hlavu. 

 

Čítajte viac: 

INDÍCIE: 

1. kniha: Vždy som chcel byť námorníkom. No otec mi to nedovolil, lebo sa bál o moju 

bezpečnosť. Napriek tomu som sa svojho sna nevzdal a vyplával som na more. Počas 

cesty však moju loď zastihlo tornádo. Zachránil som sa iba ja a skončil som na 

opustenom ostrove. Vybudoval som si obydlie, pestoval obilniny, choval kozy a stal sa 

remeselníkom. Aj keď bol ostrov opustený, o dobrodružstvá som nemal núdzu. Keď na 

ostrove pristáli kanibali, zachránil som jedného chlapca, ktorého som pomenoval 

Piatok. 

 

2. kniha: Som princezná, môj príbeh sa odohral v starovekom meste Téby, kde vládol 

krutý kráľ, ktorý sa riadil  heslom: Štát patrí tomu, kto v ňom vládne...  Ľudia sa ho báli 

a zo strachu o svoj život rešpektovali všetky jeho nariadenia. Márne mu jeho syn a môj 

snúbenec hovoril, že ten, kto si myslí, že len sám je rozumný, že jedine on má dar jazyka 

a ducha, býva obyčajne prázdny. Iba ja som sa mu postavila na odpor, pretože pre mňa 

boli dôležitejšie zákony bohov a napriek zákazu som pochovala brata.  

 

3. kniha:  Moja žena ma poslala na jarmok. Je pred Vianocami a ja idem predávať krpce 

a kúpiť mladú kravičku. Jarmok bol dobrý, o môj tovar bol veľký záujem, utŕžil som 

dosť peňazí, aj kravičku som dobre kúpil od suseda, nuž nič nám nebránilo ísť zapiť 
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obchod. Posedeli sme, niečo popili, ohriali sa a keď sa zvečerilo, bolo treba ísť domov. 

Ale beda! Krava, ktorú som kúpil a priviazal pred krčmu, zmizla. Čo mi len povie moja 

žena, keď sa vrátim domov, veď tá má jazyk dlhší jak deň na Jána...? 

 

4. kniha:  Mám 16 rokov a chodím na strednú školu v Pencey. Teda chodil som. Je to už 

štvrtá škola, z ktorej ma vyhodili. Niežeby som bol hlúpy, ale škola ma nebaví. Idú mi 

na nervy všetci dospelí, aj moji spolužiaci. Sú to pokrytci. Jediný, kto za niečo stojí, je 

moja mladšia sestra. A práve jej som rozprával, čo by som v živote chcel robiť. Bavilo 

by ma pozorovať davy malých deciek, ktoré sa  hrajú na žitnom poli a široko-ďaleko 

niet ani jediného dospelého, myslím teda okrem mňa. A ja stojím na kraji nejakej 

strašnej priepasti. A vieš, čo musím robiť? Musím chytiť každého, kto sa k nej priblíži. 

 

5. kniha:  Už 84. deň ešte pred východom slnka spúšťam svoju bárku na morské vlny. Nie 

som už najmladší, ale moja duša rybára ma stále núti vyplávať na šíre more. La mar je 

moja láska i môj život. Ale dnes sa mi predsa len podarilo uloviť obrovskú rybu. Je 

o dve stopy dlhšia ako môj čln a ťahá ma ďaleko na more. Neviem, či ju dokážem 

udržať, ale človek nie je stvorený na prehry. Možno ho zahubiť, ale nie poraziť. Tak aj 

ja verím, že vydržím a v boji s rybou aj starobou neprehrám. 

 

6. kniha: Je nádherné byť zaľúbeným, teším sa na každú chvíľku, ktorú strávime spolu 

v Banskej Štiavnici. Vtedy sladké túžby, túžby po kráse spievam peknotou nadšený. 

Viem, že patríš do bohatej rodiny a ja som len študent a rovnako viem, že nikdy nebudeš 

moja, ale musím povedať, že možno mi tvojich úst sa odrieknuť, možno mi ruky 

nedostať, možno mi v diaľky žiaľne utieknuť, možno mi nemilým ostať, možno mi seba 

samého zahubiť, nemožno mi ťa neľúbiť! Rovnako ako ty, aj Slovensko mladé, rodisko 

moje, aj mohyla mojich kostí je pre mňa dôležité a v ťažkých chvíľach je mojou oporou 

aj útechou.  

                 

7. kniha: Mám dve dcéry. Vychoval som ich sám, pretože moja žena zomrela po siedmich 

rokoch manželstva. A musím povedať, že všetku lásku, ktorá bola vo mne som venoval 

len im. Kupoval som im všetko, čo si len zmysleli, mali najlepšie vychovávateľky, chcel 

som pre ne len to najlepšie. Aj som ich dobre vydal, jednu za grófa a druhú za bankára. 

A dnes? Tak veľmi ich ľúbim, že som  prehltol všetky urážky. Venoval som im celý život 

a ony mi dnes nevenujú ani hodinu. Keby som ešte mal poklady, balili by ma teraz do 

obkladov, starali by sa o mňa, počul by som ich, vídal by som ich.  Obe majú srdce z 

kameňa. Priveľmi som ich ľúbil, aby ony aspoň trochu ľúbili mňa. Otec má byť vždy 

bohatý, má držať deti na uzde ako potmehúdske kone. A ja som pred nimi kľačal! No 

napokon, sú nevinné, milý priateľ! To všetko je moja chyba, ja som ich naučil, aby po 

mne šliapali. A preto teraz musím zomierať sám.  

 

8. kniha: Mám dobrého gazdu. Chová ma, šatí ma, na Všechsvätých mi kúpil nové krpce 

i baranicu mi kúpil...a ja už ani robiť nevládzem. Celý život som pracoval uňho. Najprv 

pri koňoch, potom pri kravách, ale roky neoklameš. Už nevládzem. Akože to ešte 

odslúžim? Veď oni mi najesť dajú a ja už máločo urobím, už iba v telinci polihujem.  



Vždy som chcel len poriadne robiť, sebe či cudziemu, to mu bolo vedľajšie, a statočne 

zomrieť. Musím ešte ísť za gazdom, prezvedieť, či mu niečo nedlhujem. 

 

9. kniha: Vydala som sa. Za Paľa. Nie je to zlý muž, len keby nebol taký lenivý, ako jeho 

rodina. Všetci spolu na kope v  jednom dome žijeme. Keby v dome. To je jama zdusená. 

Či je to zdravo? Či by nebolo lepšie v čistote a v poriadku bývať?  Veď ja len dobre 

chcem. Ale oni na múdrejšieho nedajú. Mne i v Sobote doktori vždy vraveli, že dobré 

povetrie a čistota sú pol života, a také je i porekadlo. A koľko ľudu v jednej chyži žije! 

Keď sa chytíme, za mesiac spravíme dom! Ale oni ani počuť. 

 

10. kniha: Ležím v zákope a rozmýšľam, aký bol náš život ešte pred niekoľkými mesiacmi 

– chodili sme do školy, ja som písal básne, mám rozpísanú aj divadelnú hru. Dnes sa 

chúlime v špine, okolo nás behajú potkany, je zima a som taký hladný, že by som až 

plakal. Vidím, ako zomierajú moji spolužiaci. Budeme sa vedieť vrátiť do života? Sme 

opustení ako deti a skúsení ako starí ľudia, sme suroví a  povrchní – myslím, že sme 

stratení. Včera som zabil človeka, Francúza. Nechcel som ho zabiť. Pomýlil som si 

cestu do nášho zákopu a natrafil som naňho. Keby nemal pušku, keby sme neboli vo 

vojne, mohli sme byť priatelia... Prečo sme len uverili slovám nášho učiteľa, ktorý 

hovoril o hrdinstve, sláve a my sme sa dobrovoľne prihlásili na front? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


