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Bajka, ponaučení
Anotace: Co jsou bajky? Ezop, nejstarší autor bajek. Přečti bajku, jaké z ní
vyplývá ponaučení? Příklady několika bajek.
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Co jsou bajky?
Bajka je krátké vyprávění ve verších nebo v próze. Nejčastěji
v ní vystupují zvířata (bajka ezopská) nebo rostliny a věci s
Ezop žil vlastnostmi.
v 6.století před
naším
Byl to propuštěný
lidskými
Bajka
má letopočtem.
obyčejně výchovný
charakter,
thráckýžertovný,
otrok. Připisuje
se mu autorství velkého množství
někdy
často kritický.
bajek. Ty byly v průběhu staletí převyprávěny, ale jejich
podstata zůstává stejná.

Vrána a džbán
Byly horké letní dny. Všechny studánky a prameny v lese
některé
Ezopovy
bajky žízní. Jen vrána
vyschly. Mnoho zvířat
a ptáků
bylo zemdleno
se vydala z lesa blíž k lidem, jestli u nich nenajde kapku vody.
U nejbližšího stavení stál opuštěný džbán a vrána se
dychtivě snesla k němu. Na dně džbánu se lesklo trochu vody.
Vrána se zobákem pokoušela napít, ale džbán byl příliš vysoký
a její zobák nedosáhl vody, hlavou se k ní dostat nemohla. Už
si zoufala, když ji něco napadlo! Z posledních sil začala sbírat
malé kaménky a házela je do džbánu. Pilně sbírala, až jimi
skoro naplnila nádobu a voda vystoupila nahoru. Vrána se
napila a její síly se postupně vracely.

Ponaučení?

Není nad chytrost.

Liška a vrána
Hladová liška se potulovala po kraji. Nikde nebylo nic k snědku.
"Kdybych někde sehnala kousek sýra", řekla si. A ku podivu,
zrovna v té chvíli nad ní zakroužila vrána, a v zobáku měla pěkný
kus sýra, který právě ukradla z okna v jednom domě.Sedla si na
větev a začala si na sýru pochunávat . Hladová liška přemýšlela,
jak se dostat k chutnému soustu vysoko nad ní. To by ale nebyla
mazaná liška, aby si nedovedla poradit. Začala vráně lichotit:
"Jaký jsi to krásný pták! Tvé peří se leskne jako stříbro, je hebké
jako hedvábí! Tvůj postoj je vskutku královský. Měla bys být
králem všech zvířat. Jistě i tvůj hlas je překrásný, umíš zpívat?“
Vrána se pýchou už nadouvala, a chtěla ukázat, že zpívat umí.
Jakmile otevřela zobák, kus sýra jí vypadl, liška jej zachytila a
utíkala do své nory, aby si na něm pochutnala.
Dej si pozor na lichotky, málokdy jsou
Ponaučení? myšleny vážně.

Lev a myš
Král džungle-mocný lev odpočíval po jídle, když mu před nosem
proběhla malá myška. Lev vymrštil tlapu a myšku chytil. Chtěl ji
rozmačkat za to, že rušila jeho klid. Myška začala prosit:
"Nezabíjej mně. mocný lve, někdy ti třeba pomůžu zase já." Lva
pobavila její řeč, jak by mu malá myška mohla pomoci! Ale myšku
přece jen pustil.
Zanedlouho přišli do džungle lovci a chytili lva do sítě. Bezmocný
lev se svíjel v síti na zemi. Zatímco lovci poodešli, potichu přišla
malá myška a řekla lvovi:"Neboj se, já ti pomohu, jsem ti přece
zavázána." Lev si jen smutně povzdechl, nevěřil jí. Ale myška už
svými ostrými zoubky hryzala síť a rychle se jí podařilo překousat
několik provazů, až díra byla dostatečně velká a lev přes ni mohl
utéci.
I slabý může pomoci silnému.
Ponaučení?

Zlatonosná slepice
Jeden člověk měl slepici, která snášela zlatá vejce. Myslil,
že bude uvnitř celá zlatá, tak ji dal zabít. Ale byla jako
všechny ostatní.

Ponaučení?

Kdo chce příliš mnoho, nemívá nic.

Žába a vůl
Žába spatřila na pastvě vola a uvažovala.
„Kdybych pořádně nafoukla svou vrásčitou kůži, určitě
bych vyrostla jako ten obrovský vůl.“
Několikrát nabrala dech a zeptala se dcerky.
„Co myslíš, poupátko moje, už jsem velká jako ten vůl?“
„Nejsi, maminko,“ řekla žabka.
Stará se nadmula ještě víc. Když sklidila stejnou odpověď,
nafoukla se po třetí, ale praskla a zdechla.

Ponaučení?

Velká pýcha – malý pán. Nenadýmej se,
abys nepraskl.
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