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Danajský dar je ustálené slovné spojenie, ktoré je narážkou na varovné slová trójskeho veštca 
Laokoóna: 

,,Neverte tomuto koňovi, Trójania! Nech je to čokoľvek, bojím sa Danajcov aj keď prinášajú dary." 

Darom bol drevený „Trójsky kôň“, v ktorom  sa pod vedením Odysea ukryla skupinka Grékov, ktorí už 
desať rokov márne obliehali mesto Trója. Ostatní grécki bojovníci predstierali, že obliehanie ukončili 
a odplávali na blízke ostrovy. Varovanie bolo márne, veštca uškrtili dva hady, ktoré vyslal z mora                            
na pobrežie boh Poseidón. Trójania uverili, že Gréci odplávali už navždy a dreveného koňa nechali          
pred bránami Tróje ako obetu na zmierenie sa s bohyňou Aténou. Koňa vtiahli do mesta. Odyseus a jeho 
priatelia v noci vyliezli z koňa, otvorili  mestskú bránu a vpustili Grékov, ktorí mesto dobyli a spustošili. 

Celý príbeh je stručne zachytený v epose gréckeho básnika Homéra Odysea a ďalej je podrobnejšie 
opísaný na začiatku 2. knihy eposu Aeneis, ktorého autorom je rímsky básnik Vergílius. 

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Danajsk%C3%BD_dar – upravené) 
 

Veta „Dostal som danajský dar" sa vyslovuje s povzdychom. Taký dar totiž nepoteší. Môže ním byť dar, 
ktorý  spočiatku poteší, ale čoskoro sa stane pohromou. Príkladom na takýto typ daru môže byť darovaný 
starší bicykel, ktorý je nepojazdný a treba ho dať draho opraviť alebo vyhodiť. Zvlášť ,,poteší“ milé krásne 
mačiatko, z ktorého vyrastie obrovský dominantný kocúr, ktorý si všade v byte značkuje teritórium, 
prípadne po čase zistíte, že máte alergiu na mačaciu srsť ... 

5. Roztrieď tvrdenia v tabuľke  na pravdivé (P) a  nepravdivé  (N). Správnu možnosť označ X v danom 
stĺpčeku.                                                                                                                                 P               N 

A Danajcami Trójania označovali Grékov.   

B Gréci ponechali pred mestom Trója dreveného koňa, aby sa tak zmierili 
s bohyňou Aténou. 

  

C Jediný, kto chcel prijať koňa ako dar, bol trójsky veštec Laokoón.   

D Veštec, ktorý varoval pred prijatím daru, bol za neúctu voči bohom kráľom 
Tróje popravený. 

  

E Trójska vojna trvala sedem rokov a vyhrali ju Trójania.   

F Príbeh o trójskom koni sa spomína v dvoch antických eposoch.   

G Danajský dar spôsobí obdarovanému viac starostí ako úžitku.   

H V texte sa spomínajú mená troch gréckych bohov.   

I Prvým danajským darom bol Trójsky kôň.   

J Informačným zdrojom pre úvodný text je slovenská verzia internetovej 
encyklopédie Wikipédia. 
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Pozor na danajské dary ! 
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6. Niektoré slovesá sa skryli do trezoru a používať ich môžu len tí, ktorí rozlúštia kód na jeho 
otvorenie! Pri jeho hľadaní postupuj tak, že pri správnom tvrdení zapíš do krúžkov kód 1,                     
pri nesprávnom tvrdení kód 0: 

A.  Rád varím, ale vždy zabudnem niečo do jedla pridať a nikomu moje jedlo nechutí. Vo vete majú 
slovesá rovnaký vid. 

B. Určite by som raz chcel byť slávnym.  Vo vete je sloveso v minulom čase. 
C. Na ulici zrazu nebol nikto. Vo vete je sloveso byť plnovýznamové. 
D. Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra!  Vo vete sa nachádza neplnovýznamové sloveso. 
E. Prišiel som, uvidel som a ušiel som. Vo vete sa nachádza stavové sloveso. 

 
KÓD na otvorenie trezora je:           A        B        C         D         E                                                  _____/10b                                                                   

 

 
7. Poznáš druhy slov, ktoré vznikli skracovaním? Ak áno, ľahko nájdeš cestu vtáčikovi, ktorý 

zabudol, kde je vtáčia búdka. Musí skontrolovať všetky stromčeky, v ktorých sa ukrývajú 
iniciálové skratky.  Sú vždy pri sebe (vodorovne alebo zvisle)! Vyznač mu cestu tým, že 
zakrúžkuješ daný typ slov. Do obdĺžnika napíš správne poradie vhodných stromčekov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Správne PORADIE stromčekov je:                                                                                                     _____/5b      
 

     

 

  UFO   USA   ŠPZ     ZŠ 

  PSČ   TANAP   H2O 

  MUDr.   Mgr.   MAT   MHD 

  s. r. o.   atď.   napr. 
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