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Motivační pohádka – vítr 

Blížil se konec teplého léta a děti se pomalu chystaly do školy. Ještě se jim 

nechtělo loučit se s prázdninami, koupáním a sluníčkem. Jenže náhle, kde se vzal, tu se 

vzal, přihnal se podzimní vítr a hned se začal předvádět. Malé vlnky měnil na velké, 

ochlazoval vodu, vyháněl lidi z lehátek koupališť. Studenými prsty vystrkával léto. „Jen 

si běž pryč, teď jsem tady pánem já!“ Proběhl městem, zvířil prach na ulicích, zabouchl 

otevřená okna i dveře. Přinesl s sebou chlad a nepokoj. Byl všude slyšet, provázel ho 

pískot větrných píšťalek. 

Léto odešlo. Slunce se schovalo za mraky, ochladilo se, a podzimní vítr svištěl 

krajinou stále rozpustileji. Až jednou se při svém řádění zaposlouchal do řeči lidí. „Jak 

je ten podzim ošklivý“, říkali lidé. „Protivný, protivný vítr! Přivál jen smutek.“ Vítr se 

na chvíli ztišil. „Já přece nejsem ošklivý, jsem jenom bouřlivý, trochu divoký a chci, 

aby o mně všichni věděli. Nechci ale, aby se na mě zlobili. Proč by mě neměli mít rádi? 

Dokážu všem, že umím být milý a že i podzim může být velmi krásný.“ Vítr se zamyslel 

a po chvíli se rozběhl znovu po krajině. Od té doby bylo vše jinak. Ráno nejdříve 

rozfoukal ranní mlhu, aby zesláblé sluníčko mohlo snáze vykouknout a potěšit svými 

teplými paprsky vše živé. Rozhoupal jablíčka a hrušky na stromech, až se všechny 

pustily větviček a padly do měkké trávy, kde je lidé mohli jen sesbírat. Prohnal se 

korunami kaštanů, zatřásl všemi větvemi a větvičkami, až se kaštánky uvolnily ze svých 

pichlavých postýlek. Potěšil tím všechny děti. Proháněl na obloze mraky a vytahoval 

papírové draky až k nim. Barvil s podzimem listy stromů, načechrával jejich koruny 

tak, aby jimi mohly dobře procházet paprsky sluníčka a těšit lidi zářivou žlutou, 

červenou a oranžovou. Rozfoukával listy, zdobil jimi každý kousek trávníku a cestiček. 

Podzim už nebyl smutný ani protivný. Lidé se zastavovali a obdivovali, co vítr s 

podzimem dokázal za zázraky. A vítr byl rád. Jen občas popadl někomu čepici z hlavy 

a poponesl ji o kousek dál. Jen tak malinko, sobě, a taky lidem pro radost, aby se měli 

čemu smát! 

 


