
Dáma s hranostajom 

(renesancia) 

 Chudobné a prosté dievča menom Tereza žilo na vidieku so 

svojím otcom. Jej snom bolo pozrieť sa do zámku, ktorý bol 

neďaleko ich usadlosti. 

 Jedného dňa sa do zámku zatúlal známy maliar, ktorý 

hľadal inšpiráciu pre svoje diela. Leonarda v zámku milo 

privítali a on im,  ako znak vďaky, sľúbil namaľovať obraz.  

Jedno nedeľné ráno sa Tereza vybrala do lesa pre 

liečivé bylinky pre svojho otca. Pri neďalekom potôčiku našla 

zraneného hranostaja. Vzala si ho so sebou domov a vyliečila 

mu zranenia. Na ďalší deň šla opäť okolo potôčika, keď stretla 

princa zo zámku. Poklonila sa. Tereza mladému panovníkovi 

hneď padla do oka a usmial sa na ňu. Požiadala ju, aby šla 

s ním na zámok. Ona súhlasila, ale pod podmienkou, že sa 

postará o jej otca a môže si so sebou vziať aj hranostaja. Šli 

spolu na zámok a princ predstavil Terezu maliarovi 

Leonardovi a ten sa rozhodol jej krásu zvečniť na obraze.  

Princ aj Tereza súhlasili a tak vznikol tento slávny 

obraz. 

 

Lenka Litvíková a Dominika Dipčárová 



 

Chlapec s králikom 

Jedného dňa sa chlapec menom Artur  vybral na 

prechádzku po čarokrásnej lúke plnej krásnych rozkvitnutých 

sedmokrások. Za touto lúkou sa rozprestieral rozprávkový 

les.  

V ňom sa nachádzala studnička plná vody, keďže bol 

Artur smädný, rozhodol sa z nej napiť. Prišiel k studničke 

a začul šušťanie v kroví. Najprv sa zľakol, ale neskôr sa odvážil 

ísť a pozrieť sa do krovia, či tam nie je niečo nebezpečné. Ale 

jeho strach sa zmenil na láskavý úsmev, pretože tam našiel 

malého bieleho králička. Vzal si ho do náručia a hneď si ho 

obľúbil a doniesol domov. Doma sa bál o tom mame povedať 

a schoval si ho pod posteľ. Mama mu však jeho tajomstvo 

odhalila ale nehnevala sa, pohladila ho po vlasoch a pomohla 

mu postaviť pre neho klietku, aby sa mohol oň starať doma.  

Stali sa z nich nerozluční kamaráti a už s od seba 

neodlúčili.  

Petra Gažiová a Blažena Svorníková 


