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Jak se liška a čáp
navzájem hostili
Liška a čáp se navzájem zvou na návštěvu. Liška podá čápovi polévku na mělkém talíři a on ji nemůže jíst. Když přijde liška k čápovi,
dostane večeři ve džbánu či lahvi a také se nenají.

příběh č. 01

doporučujeme
pro děti 10 - 13 let
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text příběhu

Pozvala jednou liška čápa k obědu. Předložila mu na mělkém talíři řídkou kaši
a usmívala se pod vousy, když se čápovi ne
a ne podařit, aby z ní něco nabral do zobáku.
Sama pak talíř vylízala a nasytila se tak,
že měla břicho jako bubínek. Hladový a rozmrzelý vracel se čáp domů a cestou se utvrzoval v rozhodnutí, že jí tohle nedaruje.
I vzkázal jí za několik dní, ať zas navštíví
ona jeho, že uchystal něco dobrého
k snědku. Když liška přišla, postavil před ni
nádobu s dlouhým a úzkým hrdlem. Vonělo
to z ní tak, že se lišce sbíhaly sliny. Nedala se
tedy dvakrát pobízet a měla se k jídlu, jenomže tentokrát zas ona k němu nedosáhla
jazykem. Když pak konečně zanechala marných pokusů, čáp pohodlně vylovil zobákem
chutná sousta do jednoho.
A tu se liška začervenala až po uši
a povídá: „Tak to má být oplátka, vid?“
Čáp pokrčil rameny:
„Bylo-li dobré tvé pohostinství, vem
zavděk stejným. Nejde-li ti však mé jídlo pod
nos, nech být. A pro mě za mě mi třeba
i promiň.“
Z knihy České lidové pohádky, Jaroslav Otčenášek (1. vydání 2019)
Bajka vychází z Phaedrových bajek.
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Liška a jeřáb se zvou na návštěvu
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Jak s příběhem
dál pracovat?

O příběhu
Příběh vypráví o proradné lišce, která vyzraje nad čápem,
ten jí ale oplatí stejnou mincí.
→ Dostal ses někdy do podobné situace? Ať už z pozice čápa,
nebo lišky?
→ Myslíš si, že je dobré oplácet stejnou mincí, jako to udělal čáp?
→ Jaký sis z bajky odnesl závěr ty?

→ Pokud tě příběh zaujal, nech se inspirovat a vytvoř si příběh
vlastní! Pomoci ti můžou i otázky napsané výše.
- Vymysli si námět příběhu
- Vytvoř si obrázkový scénář
- Na základě něj vytvoř komix, animovaný film, nebo třeba
jen ilustraci.
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o projektu

Probádej příběhy z různých koutů světa a nech se jimi inspirovat. Vytvoř si
animovaný film, komiks nebo krátkou sekvenci.
Příběhy z různých míst a různého stáří vybíráme podle jejich aktuálnosti.
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