
 

Bajka o tučnákovi  
Jednoho dne ráno se šel tučňák projit okolo své jeskyně a rozhodl se, že si půjde 

ulovit nějaké ryby k obědu. Řekl si, že půjde někam jinam kde to nezná, protože 

tam kam vždycky chodí, už ryb moc není a alespoň pozná své okolí lépe. Tak šel 

a šel a šel doté doby, než nespatřil vodu. V okamžiku, kdy chtěl skočit do vody, 

přišla k němu skupinka polarních lišek a říkají mu: “co tady děláš? Tohle je naše 

území.„  A tučnák jim odpověděl: “já si jen jdu nalovit ryby k obědu, protože tam 

kde já bydlím, jsou ještě hodně malé.„ Ale liškám se nelíbilo, že nějaký tučnák, 

kterého ani neznají, jim chce vzít jejich ryby a tak ho vyhnali. Sice byl tučnák 

smutný, že ho lišky vyhnaly, ale přesto šel dál, až narazil na místo, které 

vypadalo téměř opuštěné, když se z ničeho nic se objevil velký lední medvěd a 

říká tučnákovi:“co tady děláš? Sem tučnáci nesmí!„ Tučnák se lekl a raději utíkal 

dál, až narazil na místo, kde bylo hodně velkých ryb. Jenže hned jak chtěl začít 

lovit, uviděl polárního zajíce a rychle vylezl z vody. Zajíc na něj:“co tu děláš? Víš, 

že sem nesmíš! Chceš, aby sem na tebe zavolal králičího krále?„ Tak mu tučnák 

řekl, jak se věci mají, ale králík neměl žádné slitování a tučnáka vyhnal. Tučnák 

to tedy vzdal a šel zpátky domů. Stejně už měl hlad a vědel, že mu nikdo 

nedovolí ulovit si ryby.  

Po měsíci bylo u tučnáka ryb čím dál více a byly čím dál větší. Jeden den, když se 

tučňák vracel z lovu ryb, tak viděl lišku, jak na něho čeká a ptá se jí, co 

potřebuje. “Ahoj tučnáku, já vím, že my jsme tě odehnaly, ale u nás je málo ryb, 

nemohl bys nám nějaké dát?„ Tučnák zavrtěl hlavou, že ne a lišku vyhnal. Druhý 

den k němu zase přišel medvěd s tím samým, ale tučnák ho také odmítnul a 

vyhnal ho. Následující den k němu přišel zajíc, že u nich došla tráva, jestli si 

muže natrhat, ale tučnák ho také odmítnul a zajíce vyhnal.  

Ponaučení této bajky je: chovej se k lidem stejně, jak by si chtěl, aby se ostatní 

chovali k tobě. 
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