
6.B – LITERATURA 

ZAPIŠ DO SEŠITU UČIVO O BAJCE A PAK VYPRACUJ ÚKOLY POD ZÁPISEM 

 

BAJKA 

= krátké veršované nebo prozaické vyprávění 

- hlavními postavami bývají nejčastěji zvířata, ale mohou zde vystupovat i lidé, dokonce i věci  

- jde o útvar alegorický – jinotajný (tzn. že v textu je skrytý určitý význam) – zvířata zde 

vystupují jako ztělesnění určitých lidských charakterů (vlastností) – např. liška je synonymem 

pro lstivost, sova pro moudrost, osel pro hloupost apod. 

- bajka nám svým příběhem dává většinou určité mravní ponaučení – někdy bývá tato 

moudrá rada vyslovena přímo v závěru textu, někdy z příběhu jen vyplývá a my ji musíme 

sami odvodit 

- nejslavnější tvůrci bajek: řecký otrok Ezop (6. stol. př. n. l.) 

    francouzský spisovatel La Fontaine (17. stol.) 

    ruský spisovatel Ivan Andrejevič Krylov (18. stol.) 

- u nás psal bajky např. Karel Čapek (20. stol.) 

ÚKOLY 
 

1. Verše následující bajky se zpřeházely. Očísluj je tak, jak za sebou mají logicky 
následovat: 
 

Blahobyt a obojek  
..... „Mám rozedřenou kůži tvrdým obojkem:  
..... když tvrdým kruhem zadírá se do krku!“  
..... žes širší nežli delší? Kdo tě vykrmil?“  
..... Tu vlk mu odsek, hlasitě se chechtaje:  
..... Pan vlk se potká se psem, tlustým jak žok.  
..... Tu pes: „Můj pán mě živí, mívám všeho dost.“  
..... I vyptává se: „Kde ses takhle vypásl,  
..... „Pak za nic nechci takovýhle blahobyt,  
..... tím kroužkem krk mi spoutal můj živitel.“  

..... A vlk se táže: „Že máš krk tak olezlý?“  
(přeložil Rudolf Kuthan) 

 
2. Jaké ponaučení vyplývá z bajky Blahobyt a obojek? 

 
3. Rozhodl/a by ses raději pro život psa nebo vlka z této bajky? Proč? 



4. Doplň do textu slova z nabídky: 
 

štěstí, žít líně, vyhání, pavučiny, každý čeká, stížnosti, včela, jde s nimi, poklopy, těžké žít 
 

Včela a mouchy  
        Ivan Andrejevič Krylov 
 
Vyprávěly dvě mouchy v úzkém kroužku,  
že emigrují navždy do ciziny,  
a přemlouvaly včelu, ať ............................................... .  
Slyšely prý jen chválu od papoušků  
na cizí poměry a blahobyt.  
A doma pro ně je tak ................................................... .  
Pořád jim někdo ubližuje, křivdí,  
nemají nikde zastání,  
pořád je někdo ............................................................ .  
 
A vůbec nejhorší jsou lidi.  
Ti bohatí jsou do jednoho skoupí  
a tak nepřející,  
že schovávají jídlo pod ................................................ .  
A chudáci, ti nejsou jiní.  

U nich ve světnici  
pavouci zase předou ................................................... .  
„Tak šťastnou cestu!“ popřála jim ................................. .  
„Já nevím, proč bych s vámi letět měla,  
na domov nemám žádné ............................................. .  
Mě všechny květy rády pohostí  
a nenaříkám ani na člověka.  
Leťte, když myslíte, že na vás ...................................... .  
Kdo ale doma vlastní práci nectí  
a myslí si, že bude dál .................................................,  
ten neudělá nikde žádné ...............................................  
a skončí zase jenom v pavučině.“  
 

Snad v cizí zemi jako host  
vzbuzuje lenoch menší pozornost.  
Kdo doma si však dobyl úctu prací,  
pod rodnou střechu vždycky rád se vrací.  

(přeložila Hana Vrbová) 

5. Přepiš vlastními slovy děj (obsah této bajky), jak jí rozumíš. 
 

6. Z následujících přísloví zakroužkuj všechna ta, která vyjadřují ponaučení z uvedené 
bajky: 

a/ Kdo neseje, ten nesklízí.    d/ Zadarmo ani kuře nehrabe. 
b/ Kdo chce víc, nemá nic.    e/ Všude dobře, doma nejlíp 

c/ Bez práce nejsou koláče.    f/ Komu se nelení, tomu se zelení. 



7. Jaké vlastnosti přisoudil autor těmto zvířatům? 
mouchy - .................................... 

včely .- ........................................ 
 
 

 


