
6. ročník 

ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI 

(text + úkoly) 

 

Příběh o Arachné 

 

Arachné seděla u tkalcovského stavu a z třpytivých vláken tkala nádherné vzory. 

Při práci se usmívala a prozpěvovala si veselou písničku. Vesničané i lidé 

z širokého okolí se chodili dívat na ty krásné látky, které dívka utkala. Arachné 

těšilo, když chválili její dovednost, a začala být velmi domýšlivá.   

„Umím tkát krásnější látky než bohyně Athéna!“ pochlubila se jedné stařeně. 

„Psst, Athéna tě uslyší!“ napomínala ji stará žena. „To je mi jedno!“ chvástala se 

Arachné hlasitě. Všichni však věděli, že je nebezpečné hovořit o bozích a 

bohyních, protože když se jim něco nelíbilo, dokázali lidi krutě potrestat. 

V tom okamžiku se ve dveřích Arachnina domu objevila sama Athéna. Arachné 

vyskočila od stavu a poklekla před bohyní řemesel, načež k ní vyzývavě 

vzhlédla. „Zdálo se mi, že jsem zaslechla své jméno?“ pravila Athéna. „Přišla 

jsem si prohlédnout tvé tkaní.“ Usmívala se, ale z hlasu jí čišel takový chlad, že 

se všichni přítomní hrůzou rozprchli. Athéna pohlédla na látku na stavu. 

„Ano,“řekla, „musím uznat, že vypadá krásně.“ „Uměla bys lepší?“ otázala se jí 

Arachné směle. Uvidíme,“ odvětila Athéna. „Budeme spolu soutěžit a látky si 

pak porovnáme.“ 

Athéna a Arachné se posadily ke svým stavům a tkaly řadu dní. Používaly při 

tom ty nepestřejší nitě a vytvářely divukrásné vzory. Konečně byly obě látky 

hotové. Sundaly je ze stavů a rozložily je na zemi vedle sebe. Lidé chodili látky 

obdivovat a snažili se rozhodnout, která je krásnější. 

Athéna si dlouho a mlčky prohlížela oba výtvory a najednou zavřískala vzteky. I 

když nahlas by to nikdy nepřiznala, viděla, že Arachnino tkaní je lepší než to 

její. Popadla látku a roztrhla ji vejpůl. „Když jsi tak dovedná tkadlena,“ 

rozkřikla se na vyděšenou Arachné, „budeš tkát navždy a nikdo o tvé tkaní 

nebude mít zájem!“ 



Zlehka ťukla Arachné do ramene. Dívka se zhroutila k zemi. Všichni hrůzou 

přihlíželi, jak se scvrkla na malé černé tělíčko s osmi nohama a utekla do 

nejtemnějšího kouta. Athéna proměnila Arachné v pavouka. Od této chvíle 

Arachné a všichni její početní potomci tkají skvostná vlákna. Můžeme je 

zahlédnout v přítmí koutů či v trávě třpytící se rosou časně po ránu. 

 

Otázky: 

1/ Namaluj báji jako komiks. 

2/ Který bůh zde vystupuje? 

3/Jaké vlastnosti mají řečtí bohové? 

4/ Jaké vlastnosti má Arachné, proč byla potrestána? 

5/ Jaký obor byste si zvolili, kdybyste byli bohy? 

 

 

 

 

 


