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Vlk a Havran
Příběh o netradičním a nepravděpodobném přátelství.

příběh č. 05

doporučujeme
pro děti 10 - 13 let
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text příběhu

Havrani vlky vnímali jako zlé a nebezpečné, vlci havrany opovrhovali, protože
neumí lovit. Vlk Vytrvalý běžec z rodu lovců
a havran Krákora z rodu mrchožroutů uzavřeli mezi sebou spolupráci, jež se později
proměnila v hluboké přátelství. Oba jejich
rody se ale takové spolupráce štítily a opovrhovaly jimi.
Po delší době se jejich spolupráce ukázala jako klíčová pro přežití v dobách hladu.
Oba dva se tak stali inspirací pro celé své
rody. Havrani navádí v dobách hladu a zimy
vlky ke kořisti a vlci jim za to nechávají
bohaté zbytky. Tak je tomu až dodnes.

Z knihy Hledět do slunce a tančit - moudrost lakotských indiánů, Joseph M. Marshall III
(1. vydání 2013)
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Jak s příběhem
dál pracovat?

O příběhu
Vlk a havran se neměli rádi z důvodů, které pro každého z
nich byly správné a logické. Jejich počáteční tolerance byla velmi
omezená, postavená jen na tom, čím jeden druhému mohli prospět. A čím víc se jejich vztah vyvíjel, tím víc chápali, že díky němu
si vzájemně prospějí mnohem víc, než když půjde jen o pouhou
výměnu služeb. Nakonec se z nich stali přátelé.
→ Znáš ve svém okolí příběhy podobných nepravděpodobných
přátelství?
→ Jak na takové přátelství reagovalo okolí?

→ 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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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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