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V DĚČNÝ

JEŘÁB – japonská pohádka

V horách
žil se svou matkou
mladý svobodný muž
, který se živil
výrobou dřevěného uhlí. Na začátku zimy vyrazil
do města na nákup.
Cestou na trh uviděl v pasti chyceného jeřába . Muži bylo líto, neváhal,
a z pasti ho osvobodil. Jeřáb se radostně vznesl k nebi, zakroužil a zmizel
za obzorem.
Když se
večer vrátil domů, vykládal svůj zážitek
. Vtom na
zaklepala krásná
dívka
, která
prosila o přespání. Muž dívku zdvořile odmítl, ale ona opakovaně
prosila, prosila a prosila, až
s
svolili.
Následující den ráno promluvila dívka s mužem a požádala ho o sňatek, chtěla se stát
jeho ženou.
byl překvapen a přání
opět zdvořile odmítl, ale dívka na svém
přání neodbytně trvala. Protože byla opravdu krásná,
nakonec souhlasil a s
se oženil.
O měsíc později požádala žena muže, že by si přála utkat na tkalcovském stavu látku
.
Měla jedinou podmínku: chtěla pracovat sama v uzavřeném pokoji, aby nebyla nikým
rušena a nikdo ji při práci neviděl.
nebyl proti.
pracovala od rána do noci
a od noci do rána. Z pokoje se ozýval jen klapot tkalcovského stavu. Muž měl už o svoji
ženu strach, ale
do pokoje neotevřel.
Čtvrtý den ráno
sama otevřela
–a
se velmi ulevilo. Byl šťastný, že je jeho
v pořádku a nabídl jí jídlo. Poté, co se nasytila, ukázala muži nádherný kus
a vyzvala
ho, aby
na trhu prodal.
Muž ženu poslechl, vzal
a šel ji prodat. Hradní pán
byl z látky ohromen a nabídl
ještě více
, pokud mu donese další. Muž se šťastný vrátil domů a vyprávěl o svém
obchodu.
Aby mohl obchodní dohodu dodržet,
muži slíbila, že druhou
utká, ale neví, jak
dlouho jí to bude trvat. Opět nesmí nikdo do místnosti vstupovat a rušit ji.
Dny plynuly a plynuly a
se o
strachoval více a více, ale její přání respektoval
a nerušil ji. Sedmý den večer už nevydržel a pootevřel , aby
zkontroloval. Tím, co
viděl, byl
tak fascinován, že tiše vykřikl. V pokoji totiž neviděl svoji krásnou
, ale
, který
tkal ze svého
ještě hezčí
, než byla ta první. Když úplně holý
práci dokončil, promluvil s
.
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Řekl mu, že on je ten , kterého
na začátku zimy cestou na trh zachránil, a že se
chtěl za jeho laskavost odvděčit, a to tak, že zase pomůže on jemu. Chtěl se stát jeho
ženou, aby mu mohl z vlastního peří utkat luxusní
, kterou lze dobře prodat.
Teď když
zjistil ženinu pravou podobu, mu sdělil, že nadále nemohou spolu
zůstat, ale musejí se rozloučit. , jemuž pravá podoba
nevadila, si však přál, aby
zůstali spolu navždy.
Srdce bolelo, ale věděl, že nemůže s
žít. Při západu slunce se na obloze objevilo
hejno jeřábů, které holého jeřába vzalo mezi sebe. Všichni jeřábi pak společně odletěli.

??

?

Kvíz pro zvídavé
1) Největším hlodavcem severní polokoule je:
a) bobr
b) umpalumpa
c) potkan

2) Co dělá sysel v zimě?
a) spí
b) hraje karty s kamarády
c) požírá zrní, které si nanosil do podzemí

3) Co dělá bobr v zimě?
a) zimu prospí v bobřím hradě
b) odpočívá zahrabaný ve dně jezera nad bobří hrází
c) do zimního spánku neupadá, od hladu ho ochrání
zásoba větví, kterou si nashromáždil pod vodní
hladinou

4) Kolik má bobr zubů?
a) 244
b) 20
c) 4
www.zoobrno.cz

5) Jak sysli žijí?
a) samotářsky
b) v koloniích, které mohou mít i několik desítek jedinců
c) v párech
Zooreport
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Ještě na začátku minulého století byla tato drobná sova běžně rozšířená na téměř celém území našeho státu.
Dnes je v České republice nejohroženějším druhem sovy, celkovou populaci odhadujeme na méně než 100
párů! K příčinám snížení počtu jedinců i úbytku oblastí výskytu patří zejména intenzivní zemědělství
a s ním související změna původně různorodé krajiny. Z naší přírody mizí drobná políčka s mezemi i kosené
louky a pastviny. Mizí také staré stromy s dutinami, které rovněž tato vzácná sovička potřebuje k hnízdění.

A jak se jmenuje? Když vyluštíte křížovku, zjistíte to.
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Odpověď
najdete
v tajence.
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Sysel, veverka a bobr se ztratili a nemohou najít svůj domeček.

Spojte zvířecí kamarády s jejich obydlím a doveďte je domů!

www.facebook.com/ZooBrno

