ZL ATÁ RYBK A
Můj přítel pan Fišer z Berouna je vášnivý rybář. Před pár lety se vypravil o dovolené na Rujanu, aby si vyzkoušel
chytání ryb v Baltském moři. Poslední den ho čekalo pořádné překvapení: po krátkém zápolení s udicí, navijákem
a podběrákem vytáhl zlatou rybku. Vyvlékl ji z háčku a povídá: „Splníš mi tři přání, když tě hodím zpátky do vody?“
Zlatá rybka zavrtěla ocasní ploutví. „Nesplním.“
„Tak aspoň jedno,“ smlouval rybář.
„Ani jedno.“
„Proč?“
„Nechci zpátky do moře, protože je v něm tolik na y a oleje, že se v něm nedá žít.“
„Zdá se,“ řekl pan Fišer, „že si to musíme vyměnit. Řekni mi, co tedy chceš, a já se vynasnažím to splnit.“
„Chci, abys mě pus l do nějaké menší, hezké řeky, protože se tam přes všechny jezy a přehradní hráze sama
nedostanu.“
„Žádný problém,“ řekl pan Fišer, „u nás v Čechách je učiněným rájem ryb i rybářů řeka Berounka, tam tě odvezu.“ Zlatou rybku vložil do nádržky s vodou, sbalil si věci, nasedl do auta a ujížděl domů. Tam pak udělal, co slíbil,
a vypus l svůj zlatý úlovek blízko Branova.
Dál jezdíval chytat ryby na toto svoje oblíbené místo a radoval se, když zlatá rybka vystrčila hlavu z vody a vděčně na něho pohlédla.
Jednoho dne ji však znovu našel na háčku své udice. „Co že ses nechala znovu chy t, moje zlatá?“ podivil se
pan Fišer.
„V řece je už stejná špína jako v moři. Podívej, jak vypadám. A čichni si ke mně!“
Rybář ji nasměroval do Rakovnického potoka, protože v něm občas loví pstruhy. Neuplynul však ani rok a chy l
zlatou rybku potře . „Už se nedá žít ani v potoce,“ zoufala si. „Je plný jedů z umělých hnojiv.“
„Co teď s tebou?“ zanaříkal rybář.
„Mně už je všechno jedno,“ řekla ryba. „Třeba mě sněz.“
Pan Fišer se pousmál. „Teď už tvé maso, moje milá, není k jídlu. Ale mohu vybrat místo se zaručeně čistou
vodou. Není to sice ve volné přírodě, ale dá se tam žít. Chceš?“
Rybka odevzdaně přikývla.
A tak ji pan Fišer odvezl do Prahy, do velkého bazénu ve Valdštejnské zahradě na Malé Straně, v němž plave
plno pestrých okrasných ryb. Až tam někdy půjdete, můžete hádat, která z těch se zlatými šupinami to je.
Úkoly pro rozvíjení grafomotorických dovedností:
Zkus nakreslit vodu. Jak bude vypadat? Bude to voda v potoce, řece, na rozbouřeném moři?
Kreslíme s dětmi vlny, různé, podle toho, o jakou podobu vody se jedná. Inspirujeme se obrázkem.
Můžeme přidat jednoduchý obrázek ryby.
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Zadání pracovního listu:


Spoj rybáře a jejich úlovky čarou. Sleduj naznačenou šedou linku.
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