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1. S pomocí čítanky (str. 24) správně doplň definici literárního útvaru – bajka. 

Je krátké _______________________________, v němž vystupují hlavně zvířata, která  

ztělesňují nejrůznější ____________________________________________. (tento jev bývá 

označován pojmem antropomorfizace) Na konci každé bajky bývá 

__________________________________, které neplatí jen pro zvířata z příběhu, ale i pro 

______________________________z nás. 

Na této internetové adrese http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/antropomorfizace 

zjisti, co znamená pojem antropomorfizace  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Mezi nejznámější autory bajek patří Ezop, Bidpaj, La Fontaine, Krylov. S pomocí 

čítanky zkus přiřadit správné národnosti. 

 

Ezop    Ind 

La Fontaine   Rus 

Bidpaj    Francouz 

Krylov    Řek 

 

3. Vyhledej (v čítance či v jakékoli knize bajek) bajku, jejíž ponaučení, které z ní 

vyplývá, je pro Tebe důležité. A proč?   Zapiš. 

 

Ponaučení: _______________________________________________________________ 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/antropomorfizace
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Moje vysvětlení: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

4. Přečti si následující bajku a zkus vymyslet ponaučení, které z ní vyplývá. 

Osel, liška a lev 

 

Jeden osel se dozvěděl o dobré pastvě. Pověděl o tom lišce, a ta si řekla: ,,Kde je chutná 

kráva, může být i chutný zajíček!" 

A šli pospolu. Louka byla za řekou, ale u řeky stál lev. Liška zavětřila nebezpečí a napadla      

ji lest. Vyběhla lvovi naproti a slíbila mu osla, když ji nechá na pokoji. Lev zamručel             

na souhlas a liška se vrátila ke svému společníkovi. 

Nalákala ho k ostrému srázu u řeky. Osel sklouzl po mokrém kamení a zůstal 

vězet pod srázem. 

,,Pojď si pro toho hlupáka!"křikla liška a lev přiběhl. 

Když viděl, že mu osel neuteče, obrátil se na lišku. 

,,Osel je hlupák" řekl, ,,a ty jsi mazaná hlupačka. Proto skončíte oba dva 

stejně." 

A hned skočil a lišku roztrhal. Teprve potom se vrhl na osla. 

         

        Šrut, P.: Ezopovy bajky. Albatros: Praha 1998 

 

Ponaučení: 

___________________________________________________________________________ 
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http://www.sirion.sk/user/catalog_lit/79/ezopovy-bajky.jpg 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTLSA9Rk8iafeOeeaHIpDhYn9bh1tbDpQqCecb

WEAShBmnaBuUr – obrázek Nejznámější bajky 

Šrut, P.: Ezopovy bajky. Albatros: Praha 1998. ISBN 8000005611 
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