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Úloha: Pozorne si prečítaj príbeh.  

 

                Náš hrdina 

Jedného dňa sa u nás v rodine stala neuveriteľná vec. 

Ocko prišiel z práce veľmi neskoro. To by nebolo až také 

neuveriteľné, veď často chodí z práce neskoro. Neprišiel 

sám. V košíku priniesol malé šteniatko. S mojím bratom 

sme zostali stáť v chodbe ako prilepení. Nedokázali sme sa vôbec pohnúť. 

Mamička tiež vyšla z kuchyne, aby si ten zázrak v košíku pozrela. Vôbec sme 

nechápali, čo sa robí, lebo ona bola zásadne proti akýmkoľvek zvieratám v byte. 

Samozrejme muchy a komáre si v lete nikto z nás dobrovoľne do bytu 

nenasťahuje. Ocko z košíka vyložil šteniatko. Bolo ako malá čierno-hnedá 

guľka. Očká mu žiarili šťastím, keď sa mohol pokojne prejsť po našej chodbe. 

Bolo nesmelé, lebo každý jeho krok sme všetci dôkladne sledovali. Mamička 

mu priniesla misku s vodou a ocko z tašky nasypal do druhej misky zopár 

granúl. Malá guľka bola v siedmom nebi. 

Šteniatko sa u nás udomácnilo a dostalo meno Rexík. Mamička občas 

skrývala hnev, keď sa Rexík vycikal na koberec alebo, keď nejaká zatúlaná 

ponožka skončila v jeho zúbkoch. Po jeho vystrájaní vždy skončila v koši. Nikto 

z nás nechápal, prečo mamička tak ľahko pristala na zviera v dome. Pochopili 

sme časom, ako dobre sa stalo. Rexík bol u nás už štyri roky. Vyrástol z neho 

riadny Rex. Často ho susedia volali aj „komisár Rex“. Vystopoval každého 

a všetko. Každý, čo i len malý pohyb na chodbe ohlasoval hlasným brechaním.  

Ja som odišiel na školu do susedného mesta. Brat ešte chodil na základnú 

školu, keď ocko vážne ochorel. Často bol v nemocnici a mamička bola doma iba 

s Rexíkom. Stalo sa to v jedno jesenné daždivé ráno. Mamička išla zaviezť ocka 

na vyšetrenie do nemocnice. Ocko ležal v posteli, pokiaľ mamička išla pre auto 

do garáže. Vyšla z bytu a zabuchla za sebou dvere. Zbehla schodmi a vtedy si 

uvedomila, že kľúče od auta si nezobrala. „Čo teraz, ako si otvorím dvere?“ - 

v mysli jej prebehlo niekoľko myšlienok. Ocko sa bez pomoci nevedel z postele 

vôbec postaviť. „Ako sa dostanem do bytu?“ - povzdychla si mamička a oči sa 

jej začali pomaly zalievať slzami. Ostala úplne bezradná. Podišla ku dverám 

a tichým hlasom začala volať na Rexíka. Rexík pribehol ku dverám.  
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Pri dverách poskakoval, tešil sa, že počuje známy hlas. Zúfalá mamička 

ho začala prosiť - „Rexík, Rexíček, vyskoč na dverovú kľučku a potisni ju, otvor 

mi dvere. Rexík počuješ, otvor dvere! Rexík hop na kľučku! Rexík hop!“ Svoje 

prosby mamička opakovala niekoľkokrát za sebou až sa dvere odrazu otvorili 

a v nich sedel náš Rex a s rozžiarenými očami pozeral na mamičku. Mamička ho 

vyobjímala až zaskučal od bolesti, ba dokonca aj letný bozk dostal na pravé 

uško. Ocko sa dostal na vyšetrenie včas. O dva roky neskôr už ocko zasa chodil 

celkom zdravý aj s Rexíkom na dlhé prechádzky. 

 

Úloha 2: Odpovedaj na otázky. 

1. V čom ocko priniesol malé šteniatko? 

a) v škatuli 

b) v koši 

c) v košíku 

d) v klietke 

 

2. Aké bolo šteniatko? 

a) čierne 

b) čierno-biele 

c) hnedo-čierne 

d) hnedé 

 

3. Kto mu dal vodu o misky? 

a) môj brat 

b) mamička 

c) ocko 

d) ja 
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4. Kedy mamička skrývala  svoj hnev? 

a) keď sa Rexík vycikal na koberec a rozhrýzol papuče 

b) keď sa Rexík vycikal na koberec a rozhrýzol šnúrky na topánkach 

c) keď sa Rexík vycikal na koberec a rozhrýzol podkolienky 

d) keď sa Rexík vycikal na koberec a rozhrýzol ponožky 

 

5. Čo ohlasoval Rex hlasným štekaním? 

a) čo i len malý pohyb na chodbe 

b) čo i len malý pohyb na schodoch 

c) čo i len malý pohyb pri dverách 

d) pohyb na chodbe 

 

6. Čo sa stalo mamičke, keď išla do garáže? 

a) zabuchla si dvere 

b) zabuchla si dvere a nemala kľúče od bytu 

c) nemala kľúče od auta, zabuchla si dvere a nemala kľúče ani od bytu 

d) zabuchla si dvere a nemala kľúče 

 

7. Kto otvoril mamičke dvere? 

a) ocko 

b) mamička si ich otvorila sama, lebo našla kľúče 

c) Rex 

d) dvere boli otvorené 
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8. Na ktoré uško dostal Rex letmý bozk? 

a) na žiadne 

b) na ľavé 

c) na obe 

d) na pravé 

 

9. Čím sa stal Rex v tomto príbehu? 

a) bojkom 

b) hrdinom 

c) odvážlivcom 

d) neposlušníkom 

 

10. Aký bol tento príbeh? Vyber a zakrúžkuj správny pojem. 

poučný, napínavý, smutný, s dobrým koncom, veselý, zaujímavý, 

netradičný, dramatický, obvyklý, hrdinský 

 

 


