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Timo a Stano majú na dnes veľký plán. Ich kamarát Dano má narodeniny 
a jeho najväčším snom je ísť medzi naozajstných Indiánov. Čo by to boli 
za kamaráti, keby sa im nepodarilo vymyslieť spôsob, ako sa tam dostať. 
Stanova teta pracuje na americkom veľvyslanectve v Bratislave, kde sa 
sem-tam objaví nejaký ten Indián. Nedávno si tam práve jeden indiánsky 
náčelník vybavoval stratu pasu a bol veľmi nešťastný, že sa nemôže vrá-
tiť domov. Posťažoval sa Stanovej tete a tá sa posťažovala u nich doma. 
Stano to hneď využil. Ponúkol, že by sa mohol spolu s Timom smutné-
mu náčelníkovi venovať. Povodili ho po Starom Meste, navštívili múzeá, 
Hrad aj Slavín. Náčelník bol z chlapcov nadšený, a preto im sľúbil, že ich 
vezme na výlet do svojej indiánskej osady. Timo štuchol do Sama, aby sa 
prihovoril aj za ich kamaráta. Náčelník súhlasil, a tak mohli práve v deň 
Danových narodenín cestovať za dobrodružstvom a splniť mu jeho sen. 
Chlapci si išli oči vyočiť od toľkého úžasu. Po 
dobrej večeri pri ohníku ich Indián zobral na 
večernú prechádzku. Chcel im ukázať, aká je 
krásna krajina v mesačnom svite. Išla s nimi 
aj jeho dcéra Tichá strela. Všade naokolo 
bolo počuť zavýjanie vlkov, húkanie sov  
a rôzne iné zvuky. Najskôr išli cez les, 
až prišli k jazeru. Pri ňom bola priviaza-
ná lodička. Plavili sa na nej rovno k veľkej 
skale, v ktorej bol otvor. Vplávali doň a vy-
stúpili. Bola tam indiánska jaskyňa. No zrazu 
začuli zvláštne zvuky. Z jaskyne vyletelo veľa 
netopierov. Chlapci sa od strachu pochytali za 
ruky. V jaskyni boli na stenách krásne maľby. 
Indiáni boli dobrými maliarmi. A na konci jas-
kyne bol starý indiánsky poklad. Truhlice zlata 
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a drahokamov, staré zvitky a všeličo iné. Chlapci nikdy predtým nič také 
nevideli. No v tom sa za nimi niečo ozvalo. Bol to krokodíl. Preplával cez 
vodu a vliezol do jaskyne, kým oni obdivovali poklad. Boli v pasci, lebo 
nemali kam ujsť. Náčelníka oblial pot, lebo všetky zbrane nechal v kanoe. 
Danko s plačom vraví: „Namiesto toho, aby som oslávil svoje narodeniny 
spokojne so svojou rodinou, sa teraz možno stanem krokodílovou večerou. 

Pomóc!“ A v tom sa Dano celý spotený zobudil. „Už 
nikdy nechcem ísť tam, kde žijú Indiáni. Radšej sa 
na nich budem s Timom a Stanom naďalej len hrať,“ 
vystrašene zašepkal Dano. Položil hlavu na vankúš 

a snažil sa znovu zaspať.

3. Čo všetko chlapci videli v jaskyni? (Zakrúžkuj písmeno so
správnou odpoveďou.)

2. Kde všade boli chlapci s indiánskym náčelníkom? (Vyfarbi
okienka so správnymi odpoveďami.)

Pri rieke V típí V meste Pri ohníku V indiánskej osade
V lese Na lúke Pri jazere V divadle V indiánskej jaskyni

a)  Netopiere, obrazy, starý indiánsky poklad, truhlice zlata
a drahokamov, staré zvitky, krokodíla.

b)  Netopiere, nástenné maľby, starý indiánsky poklad, truhlice
uhlia a dreva, staré zvitky, krokodíla.

c)  Netopiere, nástenné maľby, starý indiánsky poklad, truhlice
zlata a drahokamov, staré zvitky, žraloka.

d)  Netopiere, nástenné maľby, starý indiánsky poklad, truhlice
zlata a drahokamov, staré zvitky, krokodíla.

1.     Odpovedz na otázky. (Napíš odpovede na vyznačené miesto.)

        Kto chcel ísť medzi naozajstných Indiánov? 

Kde pracuje Stanova mama?

Čo si vybavoval indiánsky náčelník?
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5. Do indiánskej jaskyne sa dalo ísť troma cestami. Odmeraj 
každú z ciest a zakrúžkuj najkratšiu.

4. Napíš do okienka, prečo krokodíl nenapadol chlapcov.

a)
b)
c)

6. Indián mal na čelenke zasunutých 9 pierok. Každý piaty rok 
od narodenia dostal jedno pierko. Koľko má Indián rokov? 
(Zakrúžkuj písmeno so správnou odpoveďou.)

a) 10 b) 14 c) 45 d) 15

7. Dano oslavuje narodeniny, koľko má rokov, keď Stano má 8 
rokov, Timo má o 3 roky viac ako Stano a Dano je o 2 roky 
mladší ako Timo.

Výpočet:

Odpoveď:

8. Napíš do okienka, odkiaľ pochádzajú Indiáni? Ak nevieš, 
pomôž si encyklopédiou alebo internetom. 
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Vylúšti tajničku a zistíš, ako sa volal indiánsky náčelník.10.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Indiánsky náčelník mal brata, boli dvojičky, no aj tak nie 
úplne rovnaké. Nájdi 10 rozdielov medzi bratmi.

9.

1. Kto oslavoval narodeniny?
2.  Ako sa volala dcéra náčelníka? 

Tichá ...
3.  Čia teta pracuje na americkom 

veľvyslanectve?
4.  Čím sa dostali chlapci do jas-

kyne? 

5.  Kto ohrozil život chlapcov 
v jaskyni?

6. Čo videli chlapci v truhliciach?
7.  Za čo sa chlapci chytili, keď 

z jaskyne vyleteli netopiere? 
8.  Aké mesto ukázali chlapci in-

diánskemu náčelníkovi?
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Indiánsky náčelník mal brata, boli dvojčatá, no aj tak nie
úplne rovnaké. Nájdi 10 rozdielov medzi bratmi.

4.


