
Zachránim Ťa 
 

Bol raz jeden vesmír, vo vesmíre Zem, na Zemi 

svetadiel a v ňom kráľovstvo. Žila v ňom nádherná 

princezná Lea spolu so svojimi rodičmi –kráľom 

a kráľovnou. Jej najlepší priateľ bol chlapec zo 

susedného domčeka. Ale hoci bol veľmi chudobný, 

princezná Lea ho mala veľmi rada. Najhorší bol 

šľachtic zo susedného kráľovstva. Bol veľmi zlý 

a princeznú chcel získať iba pre peniaze. Ale o tom 

nikto nevedel. Jedného krásneho slnečného dňa palác 

prepadli zlodeji. A keď im kráľ odmietol dať zlato z kráľovskej 

pokladnice, schmatli princeznú a už ich nebolo. Najbližšie dva dni 

nikto nevedel, kde sa princezná Lea nachádza. Kde len môže byť? Kam 

ju tí zlodeji uniesli? Chudobný chlapec Félix zo susedného domu sa 

rozhodol, že princeznú pôjde niekde pohľadať. Ako tak putoval po 

svete, videl jaskyňu, z ktorej sa ozýval krik a plač. Vbehol do nej 

a našiel odkaz: „Vyrieš tri úlohy a zachráň princeznú!“ Prvá úloha bola: 

Vypočítaj povrch kvádra s rozmermi 2 m, 1,5 m a 1 m. Druhá úloha 

znela takto: Vypočítaj 1/3 z 10002 –teda z obyvateľov celého 

kráľovstva. A tretia úloha: Koľko litrov vzduchu je v tejto miestnosti 

tvaru kocky so stranou 3m? Félix si počínal veľmi dobre. Všetky tri 

úlohy vyriešil správne. Vyslobodil princeznú a pobrali sa domov. No po 

ceste ich čakalo nemilé prekvapenie –zlý šľachtic aj s vojskom. Zajali 

Félixa a princeznú si odviedol šľachtic. Keď prišli pred kráľa, šľachtic 

povedal: „Princeznú som zachránil úplne sám. Mali by ste mi ju dať za 

ženu!“ A kráľ súhlasil. Zlý šľachtic zakázal princeznej povedať čo 

i len slovko, lebo zabije Félixa. Až raz sa princezná zverila slúžke. 

Klebetná slúžka nečakala a rýchlo bežala za kráľom. Nahnevaný 

panovník vyhostil šľachtica z kráľovstva a vyslobodil Félixa. Princezná 

Lea a Félix sa zobrali a žili šťastne až ... Asi dlho, veď obaja ovládali 

matematiku. 
 


