
Príbeh bol tvorený z nasledovných rozprávok: 

 

Sydney:   Cínový vojačik 

Skýcov:   Škaredé káčatko 

Sydney:   Snehová kráľovná 

Skýcov:   Malá  morská panna 

Sydney:   Cisárove  nové šaty 

Skýcov:   Princezná  na hrášku 

Príbeh: 

Kde bolo tam bolo, v krajine rozprávok, žil raz jeden cínový vojačik. Bol však veľmi smutný pretože 

mal iba jednu nohu. Jedného dňa sa rozhodol, že sa pokúsi  nájsť niekoho, kto by mu pomohol v jeho 

trápení a vyrobí mu chýbajúcu nohu. A tak sa vybral do sveta... 

Jedného dňa uvidel na ulici veľmi smutné škaredé káčatko. Pomyslel si, že sa ho spýta, čo ho 

trápi. Pricupkal k nemu a pýta sa: "Ahoj maličký, čo ťa trápi?"  "Som smutne lebo som 

škaredé." Keďže cínový vojačik, bol statočný a mal dobre srdce, tak mu povedal o svojom 

trápení - o chýbajúcej nohe a navrhol mu, či by nešli spolu do sveta, možno nájdu niekoho, 

kto im pomôže. "Tak dobre," súhlasí káčatko. "Som veľmi rado, že som ťa stretlo." 

 A tak sa spolu vybrali hľadať pomoc. 

 

Ako tak kráčali, našli domček, v ktorom bývala Snehová kráľovná. Snehovú kráľovnú všetci 

považovali za veľmi krutú osobu, ale ona už nechcela šíriť zlo medzi ľuďmi, a preto sa 

rozhodla, že cínovému vojačikovi a škaredému káčatku pomôže. 

Snehová kráľovná vyčarovala cínovému vojačikovi chýbajúcu nožičku a umyla škaredé 

káčatko. Keď sa káčatko pozrelo po kúpeli do zrkadla bolo krásne - dúhové. Cínový vojačik a 

škaredé káčatko, ktoré už viac nebolo škaredé sa poďakovali Snehovej kráľovnej a rozhodli sa 

ísť domov. Po ceste stretli dievčatko a chlapca, ktorí sa volali Kay a Gerda a skamarátili sa s 

nimi... 

  
Cínový vojačik, Škaredé káčatko a ich noví kamaráti putovali svetom ďalej. Stretli maličkú 

Palculienku, ktorá oddychovala v krásnom kvete. Boli unavení, tak si ľahli na lúku vedľa nej a zaspali. 

Len čo sa zobudili Palculienka im priniesla nektár na znak priateľstva. Nektár ich hneď posilnil. 

Ukázala im cestu, ktorou majú pokračovať ďalej. Až prišli k moru. Tam si vysedáva Malá morská 

panna. Kamaráti požiadali Malú morskú pannu, aby im pomohla, dostať sa na druhu stranu mora. Ona 

súhlasila a zavolala na pomoc svoje sestry. Spoločnými silami ich prepravili na pevninu. Tam sa 

rozlúčili a pokračovali v ceste. 



 

Kráčali po chodníku, ktorý bol vydláždený zlatými mincami  a pýtali sa jeden druhého, kam 

ich asi zavedie. Zrazu zbadali obrysy niečoho veľkého. Keď podišli bližšie, zistili že je to 

obrovsky zámok so siedmymi vežičkami. V tom zámku býval cisár, ktorý už bol na dôchodku 

a preto mal čas sa im venovať. Prichystal svojim hosťom neskutočne dobrú večeru a prichýlil 

ich na noc. 

 

Keď sa priatelia u cisára na hostine dobre najedli, išli spať. Boli veľmi unavení, spali dlho. 

Prebudil ich krik z ulice. Vykukli von a videli, ako cisár bez šiat beží rýchlo do paláca. 

Pochopil, že konal hlúpo a obliekol sa. Priatelia sa mu poďakovali za pohostenie a 

pokračovali v ceste ďalej. Prišli do kráľovstva, kde sa im princezná posťažovala, že sa dobre 

nevyspala. Niečo ju tlačilo. Tak jej išli pomôcť, poprezerať matrace. Pod dvadsiatym 

matracom našli suchý hrášok. Hurá, je to skutočná Princezná na hrášku! Bola svadba veliká, 

princ a princezná sa objímali a priatelia tancovali až do rána bieleho... 


