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12.zadání 

Práce s textem 

Daidalos syna poučoval: 
"Dej pozor, Ikare, nelétej příliš vysoko. Slunce by roztavilo na křídlech vosk a ožehlo 
by ti peří. Nelétej také příliš nízko, aby ti mořské vlny nesmáčely křídla. Křídla by ti 
ztěžkla, a stáhla by tě do hlubiny. Nelétej ani vysoko, ani nízko, leť uprostřed jako já 
a neztrácej mě z očí." 
Daidalos Ikara políbil a otec a syn se vznesli. První letěl Daidalos a stále se na Ikara 
ohlížel. Syn letěl, jak mu otec přikázal. Dole pod nimi si pastýři zacláněli dlaní zrak, 
dívali se k nebi a říkali si:"To jistě letí bohové z Olympu podívat se na zem, jak lidé 
žijí." Rybářům na břehu se zachvěly ruce svírající sítě, když spatřili vzduchoplavce v 
povětří. Pak se rozprostřela pod Daidalem a Ikarem mořská hladina. Potkávali lodě a 
veslaři zapomínali veslovat. Udiveně hleděli za okřídlenci. 
Ostrov Kréta byl už daleko za nimi, den byl jasný a Daidalos, uklidněný zdařilým 
letem, se zabral do vzpomínek na svou vlast. Ikaros s rozkoší mával lehkými křídly v 
teplém vzduchu. Byl by se rád vznesl o trochu výš, ale dokud se otec ohlížel, 
neodvažoval se neposlouchat. Nyní zapomněl zamyšlený otec na Ikara dohlížet a 
Ikaros toho využil. 
Vznesl se výš a výš a byl by se samou radostí z té výšky dal do zpěvu. Přiblížil se k 
zářícímu spřežení slunečního boha tak blízko, že mohl obdivovat jeho zlatý vůz. A 
slunce sálalo a rozehřívalo na křídlech vosk. Velké žluté kapky rozpuštěného vosku 
kanuly do hloubky, do moře. Volné nitě a peří, které už nic nedrželo pohromadě, 
propustily vzduch. Ikaros mávl ještě jednou holými pažemi a zřítil se s výkřikem do 
mořských hlubin. Voda umlčela jeho ústa a jiskřící hřebeny vln si podávaly hrst bílého 
peří. Zdroj: E.Petiška: Staré řecké báje a pověsti, kráceno 

Přečti si text a do sešitu z literatury odpovězte písemně na tyto otázky: 

1.Jak se jmenovali hlavní hrdinové této pověsti? 

2.Jaké rady dal otec synovi před vzlétnutím? 

3.Z textu jednoznačně vyplývá, že otec syna před vzlétnutím nepolíbil. -ano-ne 

4.Z jakého místa hlavní hrdinové odletěli? 

5.Kdo je při letu zahlédl a co si myslel? 

6.Poslední odstavec do literárního sešitu opiš, všímej si pravopisu. /Vznesl se …. Hrst 
bílého peří. / 

7.Na papír A4 vytvoř k pověsti ilustraci. 


