
 

Vrána a liška 

 

Hladová liška se potulovala po kraji. Nikde nebylo nic k snědku. „Kdybych tak někde sehnala 

kousek sýra‖, řekla si. A zrovna v té chvíli nad ní zakrouţila vrána, a v zobáku drţela pěkný kus 

sýra, který právě ukradla z okna v jednom domě. 

Sedla si na větev a začala si na sýru pochutnávat. Hladová liška přemýšlela, jak se dostat k soustu 

vysoko nad ní. To by ale nebyla mazaná liška, aby si nedovedla poradit. 

Začala vráně lichotit: „Jaký jsi to ale krásný pták! Tvé peří se leskne jako stříbro, je hebké jako 

hedvábí! Tvůj  postoj je vskutku královský. Měla bys být králem všech zvířat. Jistě i tvůj hlas je 

překrásný, umíš zpívat?‖ 

Vrána se pýchou uţ nadouvala, a chtěla ukázat, ţe zpívat umí. Jakmile otevřela zobák, kus sýra jí 

vypadl, liška jej zachytila a utíkala do své nory, aby si na něm pochutnala. 

Poučení: Dej si pozor na lichotky, málokdy jsou myšleny váţně. 

Bajky od Huga 

https://www.pigy.cz/novinky/bajky-od-huga-liska-a-vrana/ 

 

 

O vráně, lišce a sýru 
aneb Kdo je chytřejší 

 

 
Všetečná vrána ukořistila ve vsi sýrovou homolku. 

„Panečku, to si pochutnám!― těšila se a zamířila k lesu. Usadila se na dubové větvi, ale vtom se 

objevila hladová liška. Bystrým čenichem zvětřila voňavý sýr a dostala na něj velkou chuť. Ale 

jak se ho zmocnit? Lichotkami nic nezkazím, řekla si a spustila: 

„Jak jste krásná, kmotro vráno! Jak vám ta černá sluší! Ţádný pták se vám nevyrovná elegancí! A 

prý jste také znamenitá pěvkyně! Nenechte se prosit a zazpívejte mi malou árii, ať se potěším 

vaším zpěvem!― Vrána nevěřila svým uším. Ona ţe je krásná? Jak to, ţe jí to dosud nikdo neřekl? 

A proč jí zatajili, ţe její krákání je líbeznější neţ klokotání slavíka? Ještě ţe jí přítelkyně liška 

otevřela oči! 

Popletená vrána otevřela zobák, ale neţ stačila zazpívat, sýr jí ze zobáku vypadl. Liška pod stro- 

mem jen otevřela tlamu – chlamst a bylo po sýru! 

„Díky za svačinu, ty stará hlupačko!― výsměšně řekla mazaná liška a zmizela v lese. 

Inu, za hloupost se platí, a kdo se nechá obalamutit lichotkami, můţe dopadnout ještě hůř neţ 

napálená vrána. 

Jiří Žáček, Ezopovy bajky 

https://www.pigy.cz/novinky/bajky-od-huga-liska-a-vrana/


 

Vrána a liška 

Ivan Andrejevič Krylov 

 

 

Varuješ, hrozíš – všechno marně. 

Svět chce být klamán. Srdci lichotka 

se vţdycky nějak vetře do koutka. 

 

Poštěstilo se jednou vráně 

objevit někde sýra kus. 

Usadila se na haluz 

a chystala se na snídani, 

kdyţ z lesa liška z nenadání 

vyběhla v stopách jeleních 

a pronikavá vůně sýra 

ji praštila hned přes čenich. 

Uţ po špičkách se k jedli plíţí, 

ocasem vrtí, vzhůru vzhlíţí 

a vráně do přízně se vtírá. 

„Jaká jsi pěkná! Jak jsi sladká! 

Jaká máš pírka hebká, hladká! 

Ten zobák a ta postava! 

Takových darů dostává 

se málokomu... Krk dám za to, 

ţe musíš mít i v hrdle zlato, 

ţe zpíváš hlasem anděla. 

Já mýlit bych se nechtěla, 

však se svou krásou čarovnou 

můţeš být ptačí královnou. 

Zazpívej, buď tak laskavá!― 

A vrána chválou zpitomělá 

udělá vše, co liška chtěla. 

Blaţeně oči přivírá, 

pomalu zobák otvírá, 

zakráká – a sýr z hubu pouští. 

A liška chňap! – a uţ je v houští 

 

http://vrana.liska.sweb.cz/plus.htm 

 

 

 



Vrána a liška 

 

Jiţ tolik zaţilo to bloudků, 

ţe lichocení škodí: a kde zisku lík? 

přec k srdci vţdycky cestu najde pochlebník. 

Kdys Vráně poslal Bůh kus sýra na pochoutku. 

I vzletne na strom, usedne, 

a chutě k obědu: jeť právě poledne. 

V tom, v zobci drţíc sýr, se zamyslí a stane. 

V ten na neštěstí čas sem Liška se namane, 

a vůně sýra hned ji zastaví. 

Jak spatří Liška sýr, sýr Lišku navnadí. 

Hned šelma ke stromu se potichounku stočí, 

chvost omítá, nespouští s Vrány očí, 

a jedva dýšíc mluví úlisná: 

„Dušinko, druţko líbezná! 

Jak se ti krček, očka svítí! 

tak v pohádce se skvosty třpytí. 

Aj, totě peříčko! a coţ ten zobáček! 

ó, jistě hlásek tvůj je rajský zpěváček! 

Ach, zapěj, rozmilá! ó nerač otáleti! 

Ať zví to svět: umíš-li také krásně pěti, 

ţe zveme královnou tě my i naše děti!― 

Šla Vráně hlava kolem z této chvály, 

a radostí se zatajil jí dech. 

Ta slova pochlebná ji lehtají a pálí… 

toţ krákne Krákora, co stačí vraní měch — 

Sýr spadne, Lišce hned se octne na zubech. 

 

https://cs.wikisource.org/wiki/Str%C3%A1nka:Bajky_Ivana_Krylova_v_deviti_knihach 

 

 

Videa 

https://www.youtube.com/watch?v=6hxhcK6aoAw 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1167-ezopova-bajka-o-vrane-syru-a-lisce 

 

 

https://cs.wikisource.org/wiki/Str%C3%A1nka:Bajky_Ivana_Krylova_v_deviti_knihach
https://www.youtube.com/watch?v=6hxhcK6aoAw
https://edu.ceskatelevize.cz/video/1167-ezopova-bajka-o-vrane-syru-a-lisce

