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anotace příběhu

Spor slunce a větru
Vítr i slunce spolu soupeří a snaží se dosáhnout toho, aby si
pocestný sundal kabát. Vítr silně zafouká, ale pocestný si kabát
ještě víc utáhne, ale když začne slunce hřát, muž kabát odloží.

příběh č. 04

doporučujeme
pro děti 10 - 13 let
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text příběhu

Mezi sluncem a větrem došlo jednou
k rozepři, kdo z nich je silnější a mocnější.
Když už v tom sporu vyplýtvali spoustu slov,
aniž jeden druhého sebemíň přesvědčili, uviděli pojednou pocestného. Oběma v tu chvíli
přišlo shodně na mysl, že by na něm mohli
rozhodnout svou při a to tak, že kdo z nich
mu odejme plášť, bude napříště oprávněn
pokládat svou větší moc za prokázanou.
První se na pocestném jal zkoušet svou
sílu vítr. Obořil se na něho prudkým náporem a ustavičným lijákem, ba útočil na něho
i krupobitím, aby ho tou smrští donutil svléknout plášť. Ale chyba lávky: čím víc vítr
běsnil, tím těsněji si proti jeho poryvům přitahoval pocestný plášť k tělu. I nezbylo nakonec větru, než aby si přiznal, že s ním nic nepořídí.
A tak teď přišla řada na slunce, aby ukázalo, co umí. Po přívalech deště, kroupách
a mrazivém vichru začalo pozvolna vysílat
hřejivé paprsky, až drsné počasí vystřídalo
vedro, jímž oblilo zemi. Při prvních teplých
závanech zatoužil pocestný po odpočinku;
byl zemdlen chůzí a unaven zápasem
s větrem. I svlékl plášť a rozprostřel ho pod
sebe. A tak si vítězství odneslo slunce.

ATU 298
Závod větru a slunce

Spor slunce a větru

Tato zvířecí pohádka má původ v Ezopové bajce Severák a slunce (SEB 1976: 130, Perry 1965: 429,
num. 46), další variantu nalezneme u Babria Vítr a slunce (SEB 1976: 365-366). Středověké exemplum
je v podstatě totožné a rozšířené téměř po celé Evropě.
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Jak s příběhem
dál pracovat?

O příběhu
Příběh se zamýšlí nad tím, jestli je výhodnější k dosažení
cíle použít laskavost nebo krutost. Nebo jinými slovy, snažit se
docílit svého silou nebo dohodou - nebo možná lstí?
→ Rozhodoval jsi se někdy jakým způsobem dosáhnout svého cíle?
napadá tě příklad?
→ Který způsob se ukázal jako účelnější?
→ Je ten účelnější způsob vždy správný?

→ Pokud tě příběh zaujal, nech se inspirovat a vytvoř si příběh
vlastní! Pomoci ti můžou i otázky napsané výše.

Spor slunce a větru

- Vymysli si námět příběhu
- Vytvoř si obrázkový scénář
- Na základě něj vytvoř komix, animovaný film, nebo třeba
jen ilustraci.
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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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