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Rozprávka o troch grošoch  

 

Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. Raz sa stalo, že 

sám kráľ šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka, koľko dostáva za takú 

ťažkú prácu. Chudobný človek mu odpovedal, že jeho pláca je tri groše. Kráľ 

nechápal, ako je to možné, ako môže vyžiť z troch grošov. Aké však bolo jeho 

prekvapenie, keď mu chudobný človek povedal, že vyžiť z tých troch grošov by bolo 

ľahké, ale on jeden groš vracia, druhý požičiava a z tretieho žije on sám. Kráľ 

tomu veru nerozumel, a tak mu chudobný človek povedal, že sa stará o otca – 

starého a nevládneho, tomu vracia, lebo ho vychoval, stará sa a vychováva 

syna, tomu požičiava, aby mu raz vrátil, keď ostarie a z tretieho groša žije.  

Kráľ si hneď spomenul na svojich dvanástich radcov, ktorí sa stále sťažujú, že 

nemajú z čoho žiť aj keď im dáva stále väčšiu plácu. Rozhodol sa, že im dá hádanku, 

ktorú mu človek povedal, ale zakázal mu, aby ju radcom prezradil, kým neuvidí 

kráľov obraz. Potom daroval sedliakovi za hrsť dukátov a odišiel domov. Zavolal si 

radcov a povedal im, že v krajine žije jeden človek, ktorý má na deň tri groše a ešte 

z tých jeden vracia, druhý požičiava a iba z tretieho žije sám. Ak mu radcovia 

nepovedia, ako je to možné, dá ich z krajiny vyhnať.  

Pobrali sa slávni radcovia s ovesenými nosmi domov. Každý chcel byť 

múdrejší. Minul deň, míňal sa i druhý; na tretie ráno sa už mali postaviť pred kráľa a 

ešte nevedeli rozlúštiť záhadu. Naveľa, naveľa voľakto im pošepol, kde by vyhľadali 

toho chudobného človeka, že im ten najskôr pomôže. I vyhľadali ho a dostavili sa 

hneď všetci k nemu. Prosbou, hrozbou, zle, nedobre dotierali doňho, aby im povedal, 

ako je to s tými troma grošmi. Ale on sa ich veru nezľakol. Rozpovedal kráľovský 

rozkaz a že iba ak by mu kráľov obraz ukázali, tak by mohol prezradiť, ako je to 

možné.  

Nakoniec sedliak vytiahol z vrecka dukát, na ktorom bola podobizeň kráľa 

a radcom prezradil svoju hádanku. Keď radcovia kráľovi hádanku povedali, vedel, že 

nemohli na riešenie prísť sami. Sedliak sa nakoniec stal jeho radcom a radcov vyhnal 

z krajiny. Múdrosť a vtip chudobného človeka nakoniec zvíťazili. 
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Úloha č. 1  

Nakreslite komiks k rozprávke  

 

 

 

 

 

Úloha č. 2  

 

Kniha Najbohatší muž v Babylone obsahuje nasledujúcich 5 zákonov zlata: 

1. Zlato prichádza rado a v rastúcom množstve k človeku, ktorý bude odkladať aspoň 

desatinu svojich príjmov  budúceho majetku - svojho a svojej rodiny. 

2. Zlato pracuje usilovne a spokojne pre múdreho vlastníka, ktorý preň nájde vhodné 

miesto a množí ho rovnako ako svoje čriedy. 

3. Zlato sa drží pod ochranou obozretného vlastníka, ktorý ho investuje na základe 

rád ľudí, ktorí sa v tom vyznajú. 

4. Zlato vykĺzne z rúk človeka, ktorý ho investuje do podujatí a na účely, v ktorých 

sa nevyzná alebo ktoré neschvaľujú tí, ktorí sa v tom vyznajú.  

5. Zlato uteká od človeka, ktorý ho núti k nereálnym výnosom, alebo od takého, čo sa 

riadi lákavými radami podvodníkov a intrigánov, prípadne sa pri jeho investovaní 

spoľahne na vlastnú neskúsenosť a romantické túžby.  

 

Porovnajte, o čom hovorí Rozprávka o troch grošoch a o čom kniha Najbohatší muž 

v Babylone. Majú nejakú spoločnú radu?  
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