
Není krásnějších pohádek než ty, které píše život sám. (Andersen)
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Kdo rád čte a kdo má rád pohádky, ten je na 
správném místě! 

Stačí, když otevře oči, aby mohl číst 
překrásné  pohádky, 

    a srdce a duši, aby mohl vnímat a 
pochopit! 

  Ona totiž není pohádka jako pohádka! 

Vítejte na cestě do světa pohádek .....
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Obsah:

Co je to pohádka 
(charakteristika)
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Prezentace  - pro  3.ročník, český jazyk
                      - seznámení s pohádkou jako literárním útvarem,

    charakteristika pohádky, její hlavní rysy
    autor: Mgr.Ch.Kurcová (únor 2011)
 



Pohádka (někdy též báchorka) je 
obvykle krátký epický fiktivní 

příběh, ve kterém se ve většině 
případů objevují smyšlené bytosti, 
jako například (skřítci, víly nebo 

draci).
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V současné době se termín pohádka 
vžil také pro příběhy, které končí 
neobyčejně šťastně "pohádkovým" 

romantickým koncem.
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Pohádky byly jakýmsi vzorovým 
příběhem o lidských vlastnostech, 
byly vyprávěny, když šly děti spát.
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Obvyklým záměrem pohádky je 
pobavení, či poučení čtenáře. Za 
tímto účelem je často využíváno 

fantaskních světů.
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Patří k nejstarším a nejrozšířenějším 
formám ústní slovesnosti. 
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Každý národ, odrážel svůj způsob 
života, vztahy dobra a zla, ve 

fiktivním či fantastickém příběhu, 
kde hrdinové překonali útlak, bídu 
a chudobu a svou dobrosrdečností 

a mravností vítězí nad zlem, 
úklady lidí a draků...
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Charakteristické pro  české pohádky 
je to, že  zlo je v nich málokdy 

zničeno, ale je napraveno.
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Základním motivem pohádek bývá 
obvykle boj dobra se zlem, 

pohádky určené dětem končívají 
většinou vítězstvím dobra. Dobro i 
zlo bývá povětšinou zosobněno do 
nějakých fantaskních bytostí, které 
mívají velmi vyhraněné vlastnosti.
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Dalším častým motivem, je motiv 
daleké cesty, jejímž záměrem 

může být zisk slávy, či bohatství. 
Muž je většinou stavěn do pozice 
hlavního hrdiny, žena naopak do 
pozice postavy, které je nějakým 

způsobem ubližováno a potřebuje 
pomoc právě hlavního hrdiny.
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Mnoho pohádek, zvláště ty určené 
pro děti, jsou jakýmsi návodem , 
jak rozlišit dobro a zlo a jak si s 

ním poradit.
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Pohádky byly vytvořeny kvůli 
spravedlnosti v době, kdy otcové 

rodin pracovali na polích pod 
dozorem drábů. Proto si lidé začali 

vymýšlet "pohádky", které vždy 
končily šťastně a dodávaly lidem 

naději, že vše dopadne dobře.
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