
 





   Tri malé prasiatka 

prikývli: "Budeme 

dávať pozor, aby nás 

vlk nechytil", povedali. 

Zakrátko stretli muža, 

ktorý niesol slamu. 

"Prosím dali by ste mi 

trošku slamy?", spýtalo 

sa prvé prasiatko. 

"Chcem si postaviť 

domček." "Áno," 

povedal muž a dal 

prasiatku slamy koľko 

si zažiadalo. 



    Potom si prasiatko 

postavilo domček zo 

slamy. Bolo veľmi 

spokojné so svojím 

domčekom.  

    Povedalo:                   

"Teraz ma vlk nechytí a 

nezje."                            

"Ja si postavím silnejší 

domček ako je tvoj," 

povedalo druhé prasiatko. 

"Ja si tiež postavím 

silnejší domček ako je 

tvoj," povedalo                  

tretie prasiatko. 



    Druhé a tretie prasiatko 

pokračovali v ceste.  

Zachvíľu stretli muža, 

ktorý niesol drevo.                

"Prosím dali by ste mi 

trochu dreva?"     spýtalo 

sa druhé prasiatko.            

"Chcel by som si 

postaviť domček. "Áno," 

povedal muž a dal 

prasiatku dreva koľko si 

zažiadalo. 



   Druhé prasiatko si 

postavilo domček z 

dreva. Domček bol 

silnejší ako domček zo 

slamy. Prasiatko bolo 

veľmi spokojné so svojím 

domčekom. Povedalo: 

"Teraz ma vlk nechytí a 

nezje."                          

"Ja si postavím         

silnejší domček            

ako je tvoj,"            

povedalo tretie          

prasiatko. 



   Tretie prasiatko 

kráčalo samo po 

ceste. Zakrátko 

stretlo muža, ktorý 

niesol tehly. "Prosím 

dali by ste mi trochu 

tehál?" Spýtalo sa 

tretie prasiatko. 

"Chcel by som si 

postaviť domček ." 

"Áno," povedal muž 

a dal prasiatku tehál, 

koľko si zažiadalo. 



   Tretie prasiatko kráčalo 

samo po ceste. 

Zakrátko stretlo muža, 

ktorý niesol tehly. 

"Prosím dali by ste mi 

trochu tehál?"      

Spýtalo sa tretie 

prasiatko.             

"Chcel by som si 

postaviť domček ." 

"Áno," povedal muž a 

dal prasiatku tehál, 

koľko si                     

zažiadalo. 



Na ďalší deň šiel vlk po 

ceste.Prišiel ku 

slamennému 

domčeku, ktorý 

postavilo prvé 

prasiatko. Keď 

prasiatko videlo vlka 

prichádzať,bežalo do 

domčeka a zavrelo 

dvere. Vlk zaklopal 

na dvere a povedal: 

"Prasiatko,prasiatko 

pusti ma dnu." 



   "Nie,nie" povedalo 

prasiatko. Na moju  

bradatú bradu, nepustím  

ťa dnu. "Tak potom   

budem fúkať a fúkať až  

tvoj domček odfúknem,„ 

povedal vlk. Tak vlk fúkal 

,fúkal a fúkal. Domček zo 

slamy spadol a vlk zožral 

prvé prasiatko. 



    Ďalší deň šiel vlk 

ďalej po ceste.Prišiel 

ku drevenému 

domčeku,ktorý 

postavilo druhé 

prasiatko. Keď 

prasiatko videlo vlka 

prichádzať,bežalo do 

domčeka a zavrelo 

dvere. Vlk zaklopal 

na dvere a povedal, 

"Prasiatko,prasiatko 

pusti ma dnu." 



   "Nie,nie" povedalo 

prasiatko. Na moju 

bradatú bradu, nepustím 

ťa dnu. "Tak potom 

budem fúkať a fúkať až 

tvoj domček odfúknem, 

"povedal vlk. Tak vlk 

fúkal ,fúkal a fúkal. 

Domček z dreva spadol 

a vlk zožral druhé 

prasiatko. 



   Ďalší deň šiel vlk ďalej po 

ceste. Prišiel ku domčeku 

z tehál, ktorý postavilo 

tretie prasiatko. Keď 

prasiatko videlo vlka 

prichádzať, bežalo do 

domčeka a zavrelo 

dvere. Vlk zaklopal na 

dvere a povedal, 

"Prasiatko, prasiatko 

pusti ma dnu." 



   "Nie,nie" povedalo 
prasiatko. Na moju 
bradatú bradu, nepustím 
ťa dnu.                      
"Tak potom budem   
fúkať a fúkať až tvoj 
domček odfúknem“, 
povedal vlk.                
Tak vlk fúkal ,fúkal a 
fúkal. Ale domček             
z tehál nespadol. 



   Vlk bol skutočne veľmi, 
veľmi, veľmi nahnevaný. 
Povedal: "Prasiatko, 
Idem ťa zožrať.             
Zleziem dolu komínom  
a dostanem ťa.  
Prasiatko bolo veľmi 
vystrašené, ale 
nepovedalo nič.   
Položilo veľký         
hrniec s vodou             
na oheň, aby voda 
zovrela. 



   Vlk vyliezol na strechu. 

Potom začal zliezať dole 

komínom. Prasiatko dalo 

preč pokrývku z hrnca a 

vlk spadol do hrnca s 

horúcou vodou. To bol 

jeho koniec. Tretie 

prasiatko bolo pre neho 

priveľmi chytré. 


