Po or na danajské dar
Danajsk dar je
Laokoóna:

stálené slo né spojenie ktoré je nará ko

na

aro né slo á trójskeho eštca

,,Ne erte tom to koňo i Trójania Nech je to čokoľ ek bojím sa Danajco aj keď prinášaj dar
Darom bol dre en Trójsk kôň
ktorom sa pod vedením Od sea kr la sk pinka Gréko ktorí
desať roko márne obliehali mesto Trója Ostatní grécki bojo níci predstierali e obliehanie končili
a odplá ali na blí ke ostro
Varo anie bolo márne eštca škrtili d a had ktoré slal mora
na pobre ie boh Poseidón. Trójania
erili e Gréci odplá ali
na d a dre eného koňa nechali
pred bránami Tróje ako obet na mierenie sa s boh ňo Aténo Koňa tiahli do mesta Od se s a jeho
priatelia v noci vyliezli z koňa ot orili mestsk brán a p stili Gréko ktorí mesto dob li a sp stošili
Cel príbeh je str čne ach ten
epose gréckeho básnika Homéra Odysea a ďalej je podrobnejšie
opísan na ačiatk
knih epos Aeneis ktorého a torom je rímsk básnik Vergíli s
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Danajsk%C3%BD_dar

pra ené)

Veta Dostal som danajsk dar sa slo je s po d chom Tak dar toti nepoteší Mô e ním b ť dar
ktor spočiatk poteší ale čoskoro sa stane pohromo Príkladom na tak to t p dar mô e b ť daro an
starší bic kel ktor je nepoja dn a treba ho dať draho opra iť alebo hodiť Z lášť poteší milé krásne
mačiatko ktorého rastie obro sk dominantn koc r ktor si šade b te načk je teritóri m
prípadne po čase istíte e máte alergi na mačaci srsť ...
5. Ro trieď t rdenia tabuľke na pra di é P a nepra di é N Sprá nu mo nosť o nač X danom

P

stĺpčeku

N

A Danajcami Trójania o načo ali Gréko
B Gréci ponechali pred mestom Trója dre eného koňa ab sa tak mierili
s boh ňo Aténo
C Jedin kto chcel prijať koňa ako dar bol trójsk eštec Laokoón
D Veštec ktor aro al pred prijatím dar bol a ne ct
Tróje popra en
E Trójska ojna tr ala sedem roko a hrali j Trójania
F

oči bohom kráľom

Príbeh o trójskom koni sa spomína d och antick ch eposoch

G Danajsk dar spôsobí obdaro aném

iac starostí ako

itk

H V te te sa spomínaj mená troch gréck ch boho
I

Pr m danajsk m darom bol Trójsk kôň

J

Informačn m drojom pre
enc klopédie Wikipédia

odn te t je slo enská verzia internetovej
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6. Niektoré slo esá sa skr li do tre oru a pou í ať ich mô u len tí ktorí ro lúštia kód na jeho
otvorenie! Pri jeho hľadaní postupuj tak e pri sprá nom t rdení apíš do krú ko kód 1,
pri nesprá nom t rdení kód 0:
A. Rád arím, ale d ab dnem niečo do jedla pridať a nikom moje jedlo nech tí Vo ete maj
slo esá ro nak vid.
B. Určite b som ra chcel b ť slá n m Vo vete je sloveso v minulom čase
C. Na ulici zrazu nebol nikto. Vo vete je sloveso b ť plno namo é
D. Čo mô eš robiť dnes neodkladaj na ajtra Vo ete sa nachád a neplno namo é sloveso.
E. Prišiel som idel som a šiel som Vo ete sa nachád a sta o é sloveso.
KÓD na ot orenie trezora je:

A

B

C

D

E

_____/10b

7. Po náš druh slo ktoré nikli skraco aním Ak áno ľahko nájdeš cestu táčiko i ktor
zabudol, kde je táčia búdka Musí skontrolo ať šetk stromček
ktor ch sa ukr ajú
iniciálo é skratk Sú d pri sebe (vodorovne alebo zvisle) V nač mu cestu t m e
akrú kuješ dan t p slo Do obdĺ nika napíš sprá ne poradie hodn ch stromčeko
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Sprá ne PORADIE stromčeko je:

14

MHD
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