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Komínik bol malý čierny koník. Ktosi povedal, že je taký čierny, ako keby 
preletel komínom a začiernil sa sadzami. Možno preto mu dali také zvláštne 
meno. Žil na farme Pod veľkým lesom. Niekedy sa mu cnelo po rodičoch, 
hoci sa na nich už vôbec nepamätal. Spoločnosť mu robievala Belka, krásna 
biela kobyla, ktorá na farme žila už dlhšie.
„Poď von, Komínik,“ volala Belka priateľa.
„Dnes nemôžem, čítam rozprávkovú knižku.“
„Knižku?“
„Áno, je o udatnom rytierovi, ktorý sa na svojom tátošovi ponáhľa
zachrániť zakliatu princeznú. Aj ja by som chcel byť taký krásny a rýchly 
kôň ako z rozprávky.“
Vtom sa znenazdajky zjavil pred ním princ.
„Poď, Komínik,“ volal na koníka.
Komínik nemohol uveriť vlastným očiam a pribehol k princovi! Princ
vysadol na jeho chrbát a už aj cválali vpred. Všetko bolo krásne: tráva voňa-
la, hebké steblá sa uhýbali pod Komínikovými kopytami, po oblohe sa ko-
túľalo usmiate slnko... Krajina 
okolo nich sa otvárala ako nád-
herná opona!
Všetko bolo úžasné, až kým... 
Až kým nezačuli za svojím chrb-
tom obrovský divý rev. Obzreli sa...
Hrôza hrozitánska! Za nimi sa valil 
 ozrutný drak! Čoby drak, dračisko! 
Strašné a ohavné!
„Rýchlo, koník môj!“ poháňal ho 
princ.
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Komínik sa prenáramne bál a cválal, čo mu sily stačili. Zrazu sa pred nimi
zjavila veličizná brána posiata zlatom a diamantmi. No v tej chvíli sa začala 
zatvárať.
„Keď prebehneme bránou, drak nám už neublíži!“ vravel si v duchu
Komínik. Pridal, hoci si už takmer ani nohy necítil. Vzápätí začul princov 
hlasný výkrik: „Dokázali sme to!!! Výborne, Komínik! Si naozaj veľmi ši-
kovný tátoš!“
Princ rýchlo vyslobodil princeznú uväznenú v hlbokej jaskyni a zakrátko

koník Komínik unášal oboch na princov hrad.
Komínik bol šťastný. Premýšľal o tom, čo všetko 
zažil.
„Komínik, Komínik! Preber sa!“ ozval sa zrazu 
Belkin hlas.
Komínik sa strhol. Pozrel sa dookola, potom na 

priateľku:
„Ach, Belka, sníval sa mi prekrásny sen... Chceš, vy-

rozprávam ti ho!“
Belka prikývla: „Krásne sny mám rada! Tak rozprávaj, koník Komínik...“

1.  Kto bol Komínik? (Vyfarbi okienko so správnou odpoveďou.)
Veľký čierny kôň Malý biely koník Malá biela kobylka Veľký čierny poník
Malý čierny kôň Malý čierny koník Veľká biela kobyla Malý čierny poník
 
2.  Koho stretol Komínik? (Zakrúžkuj písmeno so správnou odpo-

veďou.)
a) rytiera       b) panoša       c) princa       d) kráľa

 
3.  Vyber jednu z odpovedí: Čo znamená, že si už ani nohy necítil?

a) Veľmi mu smrdeli.
b) Odpadli mu.
c) Lietal a nohy už nepotreboval.
d) Veľmi ho boleli.
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4.  V rozprávke sa hovorí o koníkovi. Toto slovo je zdrobnenina. 
Do prázdnych okienok napíš zdrobneniny k uvedeným slovám.

slovo zdrobnenina slovo zdrobnenina
kôň koník dom
pes lyžica
mama kvet

 
5.  Nájdi v texte 3 vybrané slová. (Napíš ich do okienok.)

 
6.  Usporiadaj udalosti podľa toho, ako išli za sebou. K jednotli-

vým vetám priraď číslice 1 – 7.
Komínik čítal knižku.
Princ a princezná žili na hrade.
Komínik zaspal.
Komínik sa zobudil.
Komínik a princ sa skryli za bránou.
Keď Komínik cválal s princom, objavil sa drak.
Ku Komínikovi prišiel princ.

7.  Vymysli nadpis ku knižke, ktorú čítal Komínik.

 
8.  V jaskyni, kde bola princezná, boli tri truhlice plné zlata. Ktorá 

bola najväčšia? Zakrúžkuj, do ktorej sa zmestí najviac zlata.

 
9.  Čo znamená slovo tátoš? Keď nevieš, pozri v slovníku. (Odpo-

veď napíš do okienka.)


