
Kamarád Myšák

Příběh o tom, že by nám nemělo být lhostejné, když někdo někomu ubližuje. Měli
bychom najít odvahu a slabšího se zastat.
Své o tom ví i Myšák, kterého moc trápí, že jeho nejlepšího kamaráda Zajíčka zlobí
velcí kluci. Tak moc by mu chtěl pomoct, ale postavit se silnějším a když jsou navíc
ještě v přesile, se bojí.
Jak to nakonec vyřeší, si můžete přečíst v této pohádce.

Zajíček ráno vstal, vyskočil z postele a utíkal do kuchyně, kde měl nachystanou snídani
a svačinu do školy. Najedl se, rozloučil se s maminkou, která už na zahradě protrhávala
mrkev a běžel do školy.
“Měj se celý den pěkně” volala na něj maminka.
Po cestě ještě zaklepal u sousedů na Myšáka, svého nejlepšího kamaráda, a už běželi
do školy. S Myšákem se znali od narození a byli nerozlučná dvojka. Chodili spolu i do
školky, každé odpoledne si spolu hráli a teď byli ve škole ve stejné třídě.
Doběhli do školy, sedli si do lavice a poslouchali paní učitelku Veverkovou. Mluvila o
stromech v lese, pak procvičovali čtení a psaní a po chvilce je vyrušil zvonek. “Hurá,
přestávka” radoval se Myšák a vyběhl ze třídy. U dveří se ještě zastavil. “Budu čekat
venku” zavolal na Zajíčka. Ten jen přikývl a hledal v batohu mrkev, kterou mu maminka
dala na svačinu. Nebyla zrovna nejčerstvější, ale Zajíčkovi to nevadilo. Věděl, že jídlem
se nemá plýtvat, a tak vždycky snědl, co mu dala. Vyběhl na chodbu, kde stáli starší
děti. Jeden z nich mu podkopl nohu a Zajíček spadl. Mrkvička mu vypadla na zem
přímo před starší kluky. “Dávej si pozor, mimino” říkal jeden. “Podívejte se na tu suchou
mrkev, to bych nikdy nejedl” pokřikoval druhý. Zajíček se zvedl a chtěl odejít, když v tom
mu cestu zastoupili dva starší zajíci. “Není ti hloupé tady chodit jen tak, když máš tak
velké uši? Měl bys raději nosit čepici” posmívali se mu. Zajíček je smutně obešel a
vyběhl ven za Myšákem. Ten už seděl venku a čekal na něho u stolu, aby se mohli
nasvačit spolu. “Kde jsi tak dlouho?” ptal se Zajíčka. “Zapomněl jsem něco ve třídě a
musel jsem se vracet” zalhal.
Celou přestávku Zajíček nic neřekl a byl smutný, že se mu starší kluci smáli. Zazvonil
zvonek a všichni se vrátili do třídy. Další hodina byla hudební výchova. Tu měli oba moc
rádi, ale Zajíček si ji tentokrát neužil, byl zamyšlený a při zpívání vynechával slova.
“Děje se něco?” špitl Myšák. Zajíček jen zavrtěl hlavou. Pak přišlo na řadu kreslení a to
byl Zajíčkův nejoblíbenější předmět. Na starší kluky úplně zapomněl a soustředil se na
kreslení květiny, kterou přinesl pan učitel Ježek, jejich třídní.
Zazvonilo na obědovou přestávku a všichni vyběhli ven ke stolům. Zajíček hledal
druhou půlku mrkve a knížku, kterou chtěl ukázat Myšákovi. Ten na kamaráda tentokrát
čekal na chodbě. Do třídy najednou vstoupili zase starší zajíci a začali si Zajíčka dobírat





a  dělat si z něj legraci. Jeden  z nich mu dokonce hodil na hlavu ručník, aby prý nebyly
vidět ty jeho uši. Myšák všechno viděl, ale neřekl nic. Uvědomoval si, že by měl
Zajíčkovi pomoct, ale starších kluků se bál. Moc dobře věděl, že jsou to známí rváči a
tak jen čekal. Po chvilce vyšel smutný Zajíček.
“Jsi v pořádku?” zeptal se ho Myšák, který měl o kamaráda strach. Zajíček jen přikývl a
se sklopenýma ušima prošel až k obědovým stolům. Jedli mlčky, ani jeden nevěděli, co
říct. Myšák se styděl, protože kamarádovi nepomohl.
Po obědě byl už jen tělocvik a pak šli domů. Rozloučili se u velké břízy. Myšák přišel
domů, položil batoh na zem a šel do kuchyně. Tam zrovna maminka s tatínkem pili
kávu. “Ahoj, Myšáčku, jak ses měl ve škole?” zeptala se maminka.
“Jo dobře” odpověděl Myšák.
“Určitě?” tatínka překvapila jeho odpověď, protože většinou, když přišel ze školy, tak
pusu nezavřel a popisoval každý předmět, a co dělali se Zajíčkem o přestávce. “Stalo
se něco?” zajímal se tatínek a položil na stůl hrníček s kávou. Zajíček jen pokrčil
rameny. Nevěděl, jak začít. Maminka s tatínkem jen tak seděli a čekali, jestli se Myšák
rozhodne jim říct, co ho trápí. Věděli, že není jednoduché mluvit o něčem nepříjemném.
“Nepomohl jsem Zajíčkovi” vzdychl Myšák a sklopil oči.
“Hm” broukl jen tatínek.
“Bál jsem se velkých kluků” pokračoval.
“A proč jsi se bál? Udělali vám něco?” zajímalo tatínka.
“Mně ne, Zajíčkovi. Smáli se mu a byli na něho zlí. Prý má moc velké uši a jeho svačina
smrdí.”
Tatínek se na něj zadíval a bylo mu ho líto, věděl, že postavit se někomu silnějšímu je
těžké. Ale taky věděl, jak moc má rád svého kamaráda, a že ho jistě moc trápí, že mu
nepomohl. “Víš, někdy je těžké překonat strach. Ale není dobré přehlížet, když někdo
někomu ubližuje. Zkus přijít na to, jak Zajíčkovi pomoct.”
Myšák jen tak chvilku seděl a uždiboval chleba, který byl na stole. Přemýšlel, co se ve
škole stalo. A vzpomněl si na pana učitele Ježka, který během kreslení řekl, že nikdy
není ostuda si říct o pomoc, když si nevíš rady.
“Zítra půjdu za panem učitelem Ježkem a řeknu mu, že jsou starší kluci zlí na Zajíčka.
Určitě nám pomůže.” prohlásil rozhodnutě.
Tatínek se usmál, byl moc rád, že Myšák našel odvahu mu říct, co se stalo, a že
dokonce sám přišel na to, jak to vyřešit.
Druhý den ráno se Zajíček s Myšákem potkali u břízy a šli do školy.
“Půjdeme za panem učitelem Ježkem” řekl Myšák. “Mrzí mě, že jsem ti včera
nepomohl, měl jsem strach. Jsi můj kamarád a nechci, aby na tebe byl někdo zlý.
Nezlob se na mě”. Tak moc se před kamarádem styděl.
“Však se nic nestalo, taky se velkých kluků bojím.” sklopil uši Zajíček, ale byl rád, že už
na to není sám.



Hned, jak přišli do školy, našli pana učitele Ježka, který na chodbě přitloukal novou
nástěnku. Všechno mu pověděli a pan učitel byl rád, že se mu svěřili. “Je dobře, že jste
za mnou přišli, moc mě to mrzí, Zajíčku.” Běžel do ředitelny, kde paní Datlová, ředitelka
školy, podepisovala vysvědčení. Zavolali všechny starší kluky, kteří byli na Zajíčka zlí.
Důrazně jim vysvětlili, že chtějí, aby si všichni ve škole pomáhali a respektovali se. Kluci
se Zajíčkovi omluvili a řekli, že si neuvědomili, že mu ubližují. Už nikdy si Zajíčka ani
nikoho jiného nedobírali.
Zajíček a Myšák byli moc rádi, že jsou kamarádi a můžou se jeden na druhého
spolehnout.

Otázky:

- O čem příběh byl?

- Jaké postavy v příběhu vystupovaly?

- Která část se ti líbila nejvíc, která naopak nejméně?

- Proč Zajíček nezpíval?

- Co Zajíček rád dělal?

- Proč se mu kluci smáli?

- Kdo byl Zajíčkův kamarád? Pomohl mu? Proč mu nepomohl?

- Jak se Myšák cítil?

- Jak se cítil Zajíček?

- Na koho se mohli obrátit o pomoc?

- Jak bys to vyřešil (-a) ty, kdyby se ti něco podobného stalo?

- Proč je důležité mít kamaráda?

- Rozumíš slovům  - SOUCIT, ŠIKANA



Kdo je veselý a kdo smutný? Nakresli do čtverečku k obrázku smajlíka.


