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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je využití útvarů lidové slovesnosti ve výuce češtiny jako cizího

jazyka.  Předkládám  proto  návrh  učebního  materiálu  sestaveného  převážně  z  textů  lidové

slovesnosti, který v sobě na základě komunikačního přístupu ve výuce cizích jazyků snoubí dimenzi

jazykovou  a  sociokulturní.  Navrhovaný  učební  materiál  má  podobu  kalendáře,  ve  kterém jsou

charakterizována  jednotlivá  roční  období  v  České  republice  prostřednictvím  jejich  atributů,

tj. podstatných znaků, zachycených v textech lidové slovesnosti a dále jsou v něm za podpory textů

lidové slovesnosti vyloženy rituály, státní svátky, ostatní svátky a jiné významné dny a pojmy, které

se k jednotlivým ročním obdobím vážou. Veškeré texty lidové slovesnosti a informace zařazené

do návrhu učebního materiálu  jsou vybírány či  upravovány s ohledem na  komunikační  potřeby

studentů  češtiny  jako  cizího  jazyka  a  za  účelem  seznámení  cizojazyčných  studentů  s  pojmy

a znalostmi z české geografie, kultury a kulturní historie.

Abstract

Subject  of the Diploma is  a use of folktexts in  Czech courses for foreigners.  An education

material draft is being submitted, based on communication approach to language teaching, connects

language and socialcultural dimension through. Submitted education material is a calendar like that

defines  four  seasons  in  the  Czech  Republic  through  their  attributes,  i.  e.  their  essential

characteristics, in the folktexts included, and supported by the folktexts also explains appropriate

rituals, feasts and concepts of the seasons. All texts and information of the education material draft

are  chosen  or  adapted  with  respect  to  communication  needs  of  the  foreign  language  students

and in order to introduce concepts and knowledge of the Czech geography,  culture and cultural

history.
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Předmluva

Má diplomová práce má přispět k naplnění jednoho z hlavních cílů Rady Evropy, kterým je

prostřednictvím  účinnější  mezinárodní  komunikace  podporovat  vzájemné  porozumění různých

kultur.  Za  tímto  účelem  je  zapotřebí  pojmout  různorodost  kultur,  která  může  být  překážkou

v komunikaci, jako zdroj vzájemného obohacení a porozumění. Cizojazyčná výuka by tedy měla

zajistit studentům získání dovedností potřebných pro takové užívání jazyka, které jim v cizí zemi

umožní kromě uspokojení jejich komunikativních potřeb a vypořádání se s potřebami každodenního

života také lepší porozumění způsobu života a myšlení obyvatel a jejich kultuře (srov. Společný

evropský referenční rámec, 2002, s. 2–3).

Vycházejíc  z  komunikativního  přístupu  k  cizojazyčné  výuce  a  antropologicky  orientované

lingvistiky  (etnolingvistiky),  které  respektují  kulturní  a  historickou  zakotvenost  jazyka  a  jeho

spjatost s teritoriem a tradicemi svých mluvčích (srov. Prahová úroveň, 2001, Úvod),  předkládám

ve  své  diplomové  práci  návrh  doplňkového  učebního  materiálu  sestaveného  z vybraných  textů

lidové slovesnosti,  skrze které se studenti češtiny jako cizího jazyka mohou seznámit s různými

prvky české kultury, tzv. reáliemi. Při úvaze o tom, co útvary lidové slovesnosti mohou studentům

nabídnout, vycházím z charakteristiky těchto útvarů a jejich prvků. 

Všechny texty vybrané do učebního materiálu jsou pak opatřeny výkladem náležitých reálií

a jazykovým, příp. sémantickým rozborem, které dokládají,  že texty naplňují kritéria  užitečnosti

a vhodných kvalitativních parametrů pro cizojazyčnou výuku.

Při vytváření učebního materiálu pro cizojazyčnou výuku považuji za žádoucí řídit se ústředním

dokumentem  evropského  jazykového  vzdělávání,  jímž  je  Společný  evropský  referenční  rámec

pro jazyky (dále  jen SERRJ),  který napomáhá realizovat cíle Rady Evropy,  a  Prahovou úrovní,

referenčním rámcem a  standardem pro  sestavování  výukových programů a  učebního materiálu,

vzešlým rovněž ze zadání Rady Evropy.

Výběr  dalšího  materiálu,  ze  kterého  čerpám,  je  podmíněn  aplikovanou  povahou  mé  práce.

Čerpám z učebnicových textů,  neboť jsou k mému účelu  vhodně uzpůsobené.  V jejich případě

se předpokládá rozdíl informační úrovně mezi podavatelem a příjemcem, který má téma učebního

textu na stanovené (nižší) úrovni ovládnout, a tomu je tedy text uzpůsoben (srov. Hausenblas,



 1972). Jevy (věcný obsah, skutečnost, reálie), které chci studentům češtiny jako cizího jazyka

předat, do nich vstupují v podobě látky (srov. Mluvnice češtiny 3, 1987, s. 625) v předem vymezené

posloupnosti  a  v  omezené  míře  a  hloubce  (srov.  Minářová,  2010,  s.  49),  tzn.  skutečnost  je

v nich zjednodušena,  resp.  reprezentována  atributy  (jejími  podstatnými  znaky),  a  právě  ty  chci

studentům češtiny jako cizího jazyka předat. 

Obdobně  je  tomu  u  popularizačních  textů,  kdy  je  míra  popularizace  odborných  poznatků

úměrná  předpokládaným  znalostem  a  rozumovým  schopnostem  nepoučeného  adresáta

(srov. Minářová, 2010, s. 49). 

Ačkoliv využívání Wikipedie bývá na akademické půdě často nežádoucí, mým účelům tento

zdroj  jakožto  encyklopedie  čili  úhrn  vědění  (srov.  SSČ)  a  zdroj  pro  získání  obecného chápání

předmětu či pro kontrolu obecných znalostí (srov. Wikipedie) vyhovuje. 

Plně respektuji stanovisko, že pro bádání je zapotřebí využít dalších, odborných zdrojů, bádání

však není vlastním předmětem mé práce,  tím je sestavit materiál,  na základě kterého se mohou

studenti  češtiny jako cizího jazyka seznámit s obecně známými fakty,  které zná každý obyvatel

České republiky. 

Pro veškeré popularizované poznatky se samozřejmě pokouším najít oporu v odborné literatuře,

ovšem nutno  poznamenat,  že  u  některých  obecně  sdílených  faktů  či  představ  o  skutečnosti  je

to (pro mé účely) zbytečné, v případě novodobých, odborně zatím neuchopených tradic dokonce

nemožné. 
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 1 Úvod

 1.1 Komunikativní přístup k cizojazyčné výuce 

a sociokulturní kompetence

Ve své práci vycházím z komunikačního přístupu k výuce cizích jazyků, ve kterém se ke složce

jazykové přidává zřetel ke společenské zakotvenosti a podmíněnosti komunikace (srov. Hrdlička,

2010, s. 31). Mnou sestavený učební materiál má sloužit  ke komplexně pojaté jazykové výuce,

pro kterou je podstatná stejně jako znalost jazyka, resp. jazykových prostředků na všech rovinách

(jazyková kompetence),  i  znalost  pravidel a zvyklostí  jeho společenského užívání (komunikační

kompetence), které jsou závislé na tzv. sociokulturní kompetenci1 neboli obeznámenosti s pravidly

a principy společenského chování a znalosti reálií, resp. znalosti okolního světa, kulturní historie

a sociokulturního kontextu (srov. Hrdlička, 2010, s. 32 a Prahová úroveň, 2001, Úvod). Znamená to,

že  věnuji pozornost  jak  dimenzi  jazykové,  tak  i „neméně  důležitým faktorům extralingválním“

(Hrdlička, 2010, s. 33). Respektuji přitom adresnost, věnování pozornosti komunikačním potřebám

studentů  a  užitečnost  učebního  materiálu  a vybírám k  tomuto  účelu  vhodné texty  i  s  ohledem

na jejich  strukturaci,  kvalitativní  i kvantitativní  parametry  a  způsob  jejich  zpracování

(srov. Hrdlička, 2010, s. 33). 

 1.2 Význam etnolingvistiky ve vztahu k cizojazyčné výuce

a sociokulturní kompetenci

Etnolingvistika (antropologická lingvistika) je lingvistika zabývající se zkoumáním vztahů mezi

jazykem a kulturou (Słownik języka polskiego, 1969 cit. podle Bartmiński, 2007). Etnolingvistika

zkoumá jazyk v jeho společensky ustálené struktuře a snaží se přitom získat z něho vše,  co je

mu vlastní právě vzhledem k tomu, že je součástí kultury. Etnolingvistika se skrze jazyk pokouší

proniknout k člověku, k jeho způsobu chápání světa (srov.  Bartmiński, 2007).

1   Protože jazyk je sociokulturní jev, mnoho z toho, co tvoří obsah SERRJ obzvláště ve smyslu sociokulturním, má
stejnou  platnost  pro  sociolingvistickou  kompetenci,  tedy  znalosti,  které  se  vztahují  k sociokulturním  podmínkám
užívání jazyka a jsou zapotřebí ke zvládnutí společenských dimenzí užívání jazyka (srov. SERRJ, 2002, kap. 2 a 5).
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SERRJ pojímá uživatele  a  studenty jazyka  jako společenské  činitele,  jejichž  akty jazykové

promluvy  se  realizují  v  rámci  jazykových  činností  a  tyto  činnosti  tvoří  součást  širšího

společenského kontextu,  který  jim dává jejich plný význam (srov.  SERRJ,  2002,  kap.  2,  s.  9).

K užívání  jazyka,  resp.  provádění  jazykových  činností,  je  tedy  zapotřebí  rozvíjet  rejstřík

kompetencí, souhrnu znalostí, dovedností a vlastností, které jedinci umožňují provádět určité úkony,

a to  nejen komunikativních  jazykových kompetencí,  ale  také takových,  které  nejsou specificky

jazykové,  ale  kterých  se  využívá  při  nejrůznějších  úkonech,  včetně  jazykových  činností.  Mezi

těmito tzv. obecnými kompetencemi klade SERRJ důraz na sdílené znalosti okolního světa, v nichž

spatřuje  základ  veškeré  mezilidské  komunikace.  Lidé  mají  vysoce  vyvinutý  a  velmi  přesně

strukturovaný model světa a toho, jak funguje, přičemž je tento model těsně spjat se slovní zásobou

a gramatikou mateřského jazyka (srov. SERRJ, 2002, kap. 5).

V antropologicky orientované jazykovědě (kognitivní lingvistice či etnolingvistice) hovoříme

o jazykovém obrazu světa,  svébytné interpretaci skutečnosti,  která  je v každém jazyce obsažena

(srov. Vaňková, 2012). 

Jazyk  je  podle  etnolingvistiky  nejen  nástrojem  společenské  komunikace,  ale  také  součástí

kultury, „která zaručuje její jednotu, a to v míře vyšší než cokoli jiného“ (Bartmiński, 2007), neboť

jazyk jednak koncentruje podstatné vlastnosti kultury jako celku a zahrnuje v sobě inventář jejích

zdrojů,  jednak také odhaluje způsoby konceptualizace a kategorizace věcí v dané kultuře vžité,

systémy jejích hodnot a společensky zakotvených postojů ke  světu (srov. tamtéž). „Struktura našich

soudů o světě  (Tokarski, 2001 cit. podle Vaňková, 2012), již v tomto smyslu jazyk představuje, je

fixována v gramatice,  ve slovníku,  ve  frazeologii;  náš  způsob  rozumění  věcem  včetně  jejich

hodnocení je implikován běžnými kolokacemi a frazémy, ale vyrozumívá se i z všeobecně známých

textů“  (Vaňková, 2012), mezi které patří mj. texty  folklorní a ze kterých převážně sestává mnou

navrhovaný učební materiál.

Vyjdeme-li  z východisek  antropologicky  orientovaného  studia  jazyka,  kterými  jsou

mj. souvztažnost mysli a jazyka, z níž plyne souvztažnost jazyka s kulturou daného společenství,

„přirozená“ kategorizace s důrazem na prototyp/stereotyp nebo důraz na konotace, představující

jednotu tělesného, smyslového a emocionálního prožitku ve vztahu ke kulturně sdílenému pozadí

(srov.  Vaňková,  2007,  s.  76),  a  ze  SERRJ,  podle  kterého  určitou  společnost  a  její  kulturu

charakterizují hodnoty, víra a postoje ve vztahu k různým regionálním kulturám, tradici, dějinám,

umění,  náboženství,  humoru  aj.,  a  tudíž  jsou  znalosti  určité  společnosti,  jejíž  jazyk  si  student

11
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osvojuje, a její kultury nezbytné pro interkulturální komunikaci (srov. SERRJ, 2002, kap. 2 a 5),

potom je folklor jakožto „soubor historicky vzniklých slovesných, hudebních, vokálních, tanečních

a  divadelních  projevů,  žánrů  a  komunikačních  procesů,  které  tvoří  dlouhodobě  přetrvávající

otevřenou strukturu stereotypů v rámci daného typu lidové tradiční kultury, v níž vznikly“ (Beneš,

1990,  s.  7)  vhodným  nástrojem  pro  posilování  interkulturního  porozumění  a  sociokulturní

kompetence cizojazyčných studentů.

 1.3 Využití lidové slovesnosti v cizojazyčné výuce

Lidová  slovesnost  je  „soubor  jazykových  projevů,  které  jsou  velmi  úzce  spjaty  s  kulturou

národa, ve které vznikly“  (Havelková, 2013, s. 73), a tedy „do značné míry odrážejí společenské

i geografické podmínky, ve kterých daný národ žil či žije, způsob života, mentalitu národa, jeho

hodnotový systém, způsob vnímání a chápání okolního světa i další kulturní atributy“ (Havelková,

2013, s. 73), a proto „její přítomnost v cizojazyčné výuce má tedy nutně vliv na formování způsobu

chápání jazykových promluv v širším kulturně-společenském kontextu, tedy na rozvoj sociokulturní

kompetence žáků“ (Havelková, 2013, s. 73).

„Jedním ze základních prvků folkloru je kolektivita, podmíněná existencí tradice. Ve folklorních

skladbách  se  projevuje  (...)  bezprostřední  vyjádření  ideologie  daného  kolektivu,  jeho  názorů“

(Beneš, 1990, s. 9), každý účastník popkultury, resp. lidové kultury je tedy nositelem folklorních

textů čili obecně sdílených komunikačních a poznávacích návyků, jako jsou stereotypy (představy

o skutečnosti),  zjednodušujících  soudů,  jako  jsou  maximy,  přísloví  a  pranostiky,  či  narací

(srov. Kajfosz,  2006,  s.  23),  což  znamená,  že  skrze  útvary  české  lidové  slovesnosti  můžeme

studentům  přiblížit  české  myšlení,  a  posílit  tak  jejich  interkulturní  povědomí  a  sociokulturní

kompetenci.

Dále  texty folkloru  nemají  obsahové  hranice,  mohou  tedy vypovídat  o  jevech  z  minulosti,

přítomnosti i budoucnosti (srov. Kajfosz, 2006, s. 22–23), mohou se týkat rodinného i veřejného

života (showbyznysu, politiky), vědy, technologií atd. (Kajfosz, 2006, s. 23), a nabízejí tedy široké

pole  pro  hledání  užitečných  komunikačních  a  jazykových  témat  a  mohou  být  zdrojem  jim

odpovídajících pojmů, slovní zásoby a gramatiky.

Obsahově  přitom texty  lidové  slovesnosti  nabízejí  „velmi  konkrétní  obrazy“  (Beneš,  1990,

s. 25) – „přenesení významu slov (…) se v lidové poezii projevují v rozsahu představ neškoleného
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básníka. Metafory např. čerpá z přírody, která ho obklopuje, ale nevytváří jimi záměrně promyšlené

obrazy,  založené  na  samoúčelné  kráse  slova  nebo  obratnosti  ve  spojování  pojmů.  Metaforou

a dalšími tropy lidový autor spíše přibližuje, vysvětluje, citlivě a citově srovnává...“ (Beneš, 1990,

s. 49), zároveň „všechny (…) prostředky a postupy, (…) prosté spojování představ (…) odpovídají

současně stavu představy o světě a o místě člověka v něm a (…) vyjadřují se co nejjednodušším

veršem. (…) Základním typem rýmu je rým přerývaný, protože je nejjednodušší“ (Beneš, 1990,

s. 57),  což  znamená,  že  texty  lidové  slovesnosti  dokážou  předávat  svou  informativní  složku

(sdělení) jednoduchým a výstižným (konkrétním, názorným) způsobem jak po stránce obsahové,

tak i formální,  a  splňují  tak kritéria  textů určených k porozumění navrhovaná Prahovou úrovní:

kritérium jasné  obsahové  a  formální  struktury  textu  a  kritérium explicitního  podání  informací

obsažených v něm (srov. Prahová úroveň, 2001, s. 214).

„Folklorní projevy slouží jak k informativnímu sdělení či vyjádření různých představ, názorů

a komentářů,  tak i  k emocionálně zaměřené zábavě“ (Beneš,  1990, s.  7–8),  plní tedy poetickou

funkci a u vnímajícího subjektu vyvolávají estetický zážitek (smích, údiv, zděšení) (srov. Kajfosz,

2006,  s. 23).  Expresivita  lidové  slovesnosti  tedy  může  velmi  dobře  působit  na  emocionální

prožívání žáků, které je současnou lingvodidaktikou velmi intenzivně zdůrazňováno (Havelková,

2013,  s.  73).  Prostřednictvím  textů  lidové  slovesnosti  tedy  pedagog  může  upoutat  pozornost

studentů, případně jim pomoci si určitou slovní zásobu či gramatiku lépe osvojit a zapamatovat díky

emocionálnímu prožitku (srov. např. Nakonečný, 2011, s. 333–336 a 439–444). 

K tomu mohou konkrétně posloužit základní výrazové/vyjadřovací prostředky folklorních textů,

jako  jsou  u  lidové  poezie  účelové  fonetické  prostředky  k  upoutání  pozornosti,  resp.  pobavení

či rozptýlení:  rytmus,  rým,  asonance,  příp.  opakování  (hlásek,  slov,  pojmů)  (srov.  např.  Beneš,

1990, s. 25–26, 53). Opakování je nadto samo o sobě jednou ze základních podmínek efektivního

učení (srov. např. Nakonečný, 2011, s. 461).

Využít  lze  i  aktivizujícího2 potenciálu  rytmického  skandování  a  odpovídající  proměnlivé

intonace,  které  zdůrazňují  dynamičnost  říkanek  a  říkadel,  a  mohou  dokonce  vyprovokovat

naslouchající studenty k opakování (Beneš, 1990, s. 26) a také synkretismu: propojení lidových

textů  s pohybem.   Přiměřené  činnosti  a  pohyb  vůbec  jsou  považovány  za  důležité  činitele

při zapamatovávání a vybavování učiva (srov. např. Nakonečný, 2011, s. 439–440).

2    Více o aktivizujících metodách např. Kasíková – Vališová, 2011, s. 192. 
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Opakování již bylo výše uvedeno jako jeden ze základních výrazových prostředků folklorních

textů,  nadto  však  existuje  ještě  skupina  tzv.  kumulativních  textů  (nejčastěji  pohádek,  ale  také

některých  útvarů  lidové  poezie),  jejichž  základním rysem je  řetězová  výstavba  textu,  která  je

až do určitého momentu vzestupná a pak zrcadlově sestupná nebo dovedená do předpokládaného

závěru,  přičemž se v ní neustále hromadí,  tj.  opakují,  určitá slova,  sousloví či  dějové sekvence

(srov.  Beneš,  1990,  s. 262).  Protože  efektivita  zapamatování  je  tím  větší,  čím  častěji  je

zapamatovávané  opakováno  (srov.  Nakonečný,  2011,  s.  441),  kumulativní  texty  mohou  mít

ve výuce cizího jazyka své uplatnění.

Folklorní texty mají variantivní charakter, protože reprodukce folklorních textů může být více

nebo méně přesná (Kajfosz, 2006, s. 23) v závislosti na zvyklosti interpretů a jejich přizpůsobení

se danému prostředí (Beneš, 1990, s. 9–10).  Znamená to tedy, že se v nich snoubí tradice, tedy

stabilní stereotyp, a improvizace, pohyblivý tvar (Beneš, 1990, s. 9–10). Texty folkloru mají přitom

stereotypní charakter ve všech základních rovinách textu: v intencionální skutečnosti (tj. skutečnost,

o které  text  vypovídá),  v  rovině  narativní  struktury  a  v  rovině  jazykových  konstrukcí  (klišé)

(Lugowska, 1981 cit. podle Kajfosz, 2006, s. 23). V tom spatřuji velkou výhodu pro jejich úpravu

za účelem vytvoření vhodného výukového materiálu. Texty folkloru lze upravovat pro didaktické

účely,  aniž by se z nich vytratil  stereotyp, který chce učitel  jejich prostřednictvím předat svým

studentům. 

Aby mnou  navrhovaný učební  materiál  dostál  požadavků  komunikačního přístupu ve výuce

cizích jazyků a byl ve výuce češtiny jako cizího jazyka využitelný, jsou vybrané texty v případě

potřeby opatřené návrhem úpravy (zn.  event. úprava/y). Úpravy, které je dle mého soudu možné

provést, jsou např. aktualizace jazykových prostředků nebo vypuštění redundantních jazykových

prostředků, ovšem vždy za podmínky efektivity úpravy ve prospěch cizojazyčné výuky a zachování

původního (stereotypního) významu textů.

Soudím, že vhodně zvolené  texty folkloru mohou napomoci  k nácviku všech čtyř  řečových

dovedností:  čtení,  psaní,  mluveného projevu i  poslechu  (srov.  např.  Hrdlička,  2010,  s.  44–45).

Jak jsem již uvedla, texty lidové slovesnosti splňují kritéria textů určených k porozumění, a lze je

tedy po náležité  adaptaci  pro  výuku cizího  jazyka  se  studenty  číst,  poslouchat,  recitovat  nebo

mohou sloužit jako náměty k diskuzi. Zvukomalebnost folkloru skýtá příp. také velký potenciál

pro nácvik výslovnosti (srov. Havelková, 2013, s. 72).
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 1.4 Reálie

Úlohu  reálií  v  cizojazyčné  výuce  lze  chápat  na  základě  tří  přístupů:  kognitivního,

komunikativního  a  interkulturního.  Reálie  nahlížené  kognitivně  mají  poskytnout  systematické

znalosti  o  kultuře  a společnosti  daného  národa.  Komunikativní  přístup  zařazuje  tyto  znalosti

do cizojazyčné  výuky  za účelem  formování  komunikativní  kompetence,  tedy  schopnosti

komunikovat  adekvátně  cizojazyčnému  prostředí  a  situaci  bez  nedorozumění  (srov.  Nečasová,

2003/2004, s. 88). „Interkulturní přístup zahrnuje prvky obou předchozích přístupů a jeho cílem je

porozumět nejen příslušníkům jiného národa, ale i sobě samému a především akceptovat odlišnosti

typické pro jiné kulturní a jazykové oblasti“ (Nečasová, 2003/2004, s. 88).

Rozlišit lze dále reálie vnější (mimojazykové), tj. soubor poznatků charakterizujících určitou

zemi  z hlediska  historického,  kulturního  a  geografického,  mezi  které  patří  mj.  tradice,  zvyky,

náboženství i národní mentalita (srov. Hasil, 2002, s. 56). Vedle reálií vnějších jsou reálie vnitřní

(jazykové)  neboli  lingvoreálie,  „které  představují  (...)  široký okruh faktů  odrážejících  se přímo

v jazyce,  především  ve  slovní  zásobě,  frazeologii  a  idiomatice,  ve  stylistickém  ztvárnění

komunikátů i ve vlastním komunikačním aktu. Jsou to jazykové jednotky velmi obtížně přeložitelné

do  druhého  jazyka  nebo  vůbec  nepřeložitelné  a  také  další  jevy,  které  umožňují,  nebo  naopak

znesnadňují  sociální  komunikaci  v  daném  jazyce  a  různě  tuto  komunikaci  modifikují.  Týkají

se složky  verbální,  tak  i  neverbální  (...).  Představují  široký,  vnitřně  strukturovaný  komplex

nejrůznějších poznatků, znalostí, dovedností i postojů, jež se přímo projevují v jazyce. To znamená,

že všechny tyto skutečnosti přímo ovlivňují náš jazykový projev, odrážejí se ve všech jazykových

rovinách a jejich neznalost silně poznamenává náš jazykový projev a může vést až k vytvoření

závažných bariér v komunikačním aktu. Naopak (...) jejich znalost působí jako katalyzátor, který

komunikační  akt  urychluje,  usnadňuje  a  v  mnohých  případech  je  ke  zdárné  realizaci  onoho

komunikačního aktu nezbytný. Pro cizince, který žije v cizí zemi s odlišnou kulturou (...), znalost

lingvoreálií  doslova  podmiňuje  jeho  začlenění  do  společnosti,  jeho  plnou  adaptaci  v  novém,

neznámém  prostředí,  jeho  plnou  společenskou  integraci  a  zároveň  mu  i  umožňuje  uchovat

si svou vlastní kulturní integritu“ (Hasil, 2002, s. 57).

Mezi  vnitřní  lingvoreálie  patří  pro  mou  práci  důležité  lingvoreálie  intralingvální,  které

představují rozsáhlý komplex jazykových jednotek lexikální, frazeologické či idiomatické povahy,

které  vedle  svého  základního  významu  v  sobě  nesou  také  kulturní  dimenzi  či  kulturní  kód.
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„Ve výkladových slovnících, ale i ve slovnících překladových ve velké většině najdeme jen jejich

základní  význam,  který  může  být  značně  rozdílný  od  jejich  skutečného  významu,  a  tudíž

i zavádějící“ (Hasil, 2002, s. 60). K těmto lingvoreáliím řadíme mj.: archaismy a historismy; časová

historická určení vycházející ze znalosti historických událostí či období, které se stávají metaforicky

jejich  základem,  tradice,  tradiční  zvyky,  obyčeje,  lidové  tance,  písně  apod.,  které  „nejsou  jen

záležitostí  folkloristickou, národopisnou, ale tvoří  pevnou součást života nositelů jazyka,  a jsou

proto i nedílnou součástí intralingválních reálií a jazyka vůbec“ (Hasil, 2002, s. 61); názvy jídel,

nápojů a pochoutek, mezi které patří  tradiční lidová jídla; frazeologické a idiomatické jednotky,

„zvláště ty, pro jejichž pochopení je třeba znalostí historických či kulturně historických“ (Hasil,

2002, s. 63).

Úvahu o tom, jaké reálie se zřetelem k České republice budou pro studenty češtiny jako cizího

jazyka  užitečné,  bychom  měli  ideálně  stavět  na  tom,  koho  chceme  s  těmito  informacemi

seznamovat,  tzn. jaké  je  složení,  studijní  zaměření,  kulturní  povědomí  a  mentalita  studentů

(srov. Hasil, 2012, s. 56), avšak vzhledem k povaze této práce považuji za nejlepší přenechat tuto

volbu na učiteli, který by se rozhodl mnou předkládaný materiál využít ve své výuce. Mým cílem je

vytvořit  materiál  co  nejvíce  univerzální  za účelem  jeho  co  nejširšího  využití.  Soustředění

se na konkrétní vlastnosti  a potřeby jednotlivých studentů by rozsah této práce značně omezilo.

Stejně  jako  Prahová  úroveň  vycházím  pouze  z cílové  skupiny,  kterou  jsou  cizinci  pobývající

v České republice, a pokusím se postihnout to, „co s největší pravděpodobností budou muset nebo

chtít  všichni  pomocí  daného jazyka dělat  (tedy jazykové funkce,  pozn.  B.  B.).  Abychom tohle

dokázali, musíme se snažit určit, v jakých situacích budou pravděpodobně jazyk užívat, jaké role

v nich budou hrát a s jakými náležitostmi se budou muset vypořádat“ (Prahová úroveň, 2001, s. 10).

Potřeby studentů budou tedy pojímány obecně, lépe řečeno obecně předpokládány.

Mnou předkládaný učební materiál má podobu kalendáře, je rozdělen podle čtyř ročních období

a dále  strukturován  do  oblastí:  1)  charakteristika  období,  ve  které  uvádím tzv.  atributy3 české

podoby tohoto období a pokouším se navrhnout, jak tyto atributy předat studentům prostřednictvím

útvarů  lidové  slovesnosti,  a  dále  2)  rituály,  státní  svátky,  ostatní  svátky  a  významné  dny,

kde se pokouším přiblížit  tyto svátky a dny a navrhnout texty,  které by přiblížily jejich význam

a zvyky k nim se pojící  studentům češtiny jako cizího jazyka.  Reálie,  které lze prostřednictvím

předkládaného návrhu učebního materiálu  studentům předat,  se  vzhledem k jeho povaze  týkají

3 Pojem  atribut zde  zavádím pro  označení  nezbytné,  neodlučitelné,  podstatné  vlastnosti  daného  ročního  období
(srov. ASCS), resp. pro označení jeho charakteristického znaku (srov. SSJČ).
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geografických údajů užitečných pro orientaci v ČR, podnebí a počasí v ČR, přírody, faktů v rámci

historického minima,  českých oslav  a  svátků a  s  nimi  spojených tradic  a  zvyků,  křesťanského

náboženství a víry či obyvatel České republiky, jejich rodinného života a s ním spojených rituálů,

jako  je  narození  dítěte,  manželství,  smrt,  rodinné  oslavy,  příp.  jiné  důležité  životní  momenty,

s přihlédnutím na jejich denní režim, životní styl,  stravování, bydlení, práci, volný čas a umění,

či typickou českou povahu (stereotypy).

 1.4.1 Náboženství a víra

Česká kultura jakožto jedna z evropských civilizací je těsně spjata s křesťanstvím. Křesťanská

víra, resp. národní církev od středověku přinášela do života lidu specifické prvky. „V nejrůznějších

etapách  dějin  byla  právě  ona  zastáncem  státnosti,  nositelkou  národního  jazyka  a  kultury“

(Vondruška,  1991, s.  2).  „Kalendárium liturgických svátků ve vazbě na lidové zvyky a  obřady

představuje základní rámec veškerého života v minulosti. Vše, co lidé konali, s čím se setkávali,

oč usilovali, to vše se odehrávalo ve stále se opakujícím rámci církevního roku“ (Vondruška, 1991,

s. 2).  Budiž  mi  tedy  vliv  křesťanství  na  českou  kulturu  základní  reálií  výukového  materiálu

cizojazyčné výuky a církevní rok jeho rámcem a osnovou. Vybírám z něho ovšem jen ty náležitosti,

které jsou podnes natolik živé či vžité, že se projevují v českém myšlení (stereotypy), vyjadřování

(frazémy) a životě (tradice a rituály) natolik, aby dostály požadavku užitečnosti pro studenty češtiny

jako cizího jazyka.

Stejně jako nelze pojmout či vyložit mnohé české svátky a rituály bez křesťanské víry, nelze

ani tu vykládat bez její ústřední postavy – Ježíše Krista. Studentům můžeme tuto postavu jednoduše

představit jako křesťanského Boha. Jeho narození, život a smrt pak budeme mít možnost předat

studentům  skrze  Vánoce  a  Velikonoce.  Ježíš  Kristus  je  pro  pochopení  křesťanského,  a  tedy

i českého  světa  stěžejní  proto,  že  „je  vzorem pro  jednání  křesťana  a  základem jeho  morálky“

(Wikipedie),  v  tomto  směru  „klade  důraz  na  milosrdenství,  odpuštění,  lásku  k  nepřátelům,

sebekritičnost, odpovědnost za aktivní využití života“ (Wikipedie).
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 1.4.2 Geografické údaje užitečné pro orientaci v ČR, podnebí a počasí 

v ČR, příroda v ČR

Už jen navrhovanou formou kalendáře chci předat cizincům skutečnost, že se v průběhu roku

v České republice střídají čtyři roční období: jaro 21. 3.–20. 6. – březen, duben, květen; léto: 21. 6.–

22. 9. – červen, červenec, srpen; podzim: 23. 9.–20. 12. – září, říjen, listopad; zima: 21. 12.– 20. 3.

– prosinec, leden, únor. Přiblížit studentům tuto skutečnost a její vnímání českým obyvatelstvem

nám  nejvíce  pomohou  z hlediska  žánru  meteorologicky  zaměřené  pranostiky,  které  vyjadřují

zkušenosti, jichž lidé nabyli dlouhým stykem s přírodou, a vystihují souvislosti mezi roční dobou,

počasím a úrodou (srov. Beneš, 1990, s. 239). 

 1.4.3 Rodinný život: rodinné oslavy

Platí přitom dále, že postupně nabyly pranostiky religiózního navrstvení a řada přírodních jevů

se začala  spojovat  ne  pouze  s datem,  ale  přímo  s osobou  světce,  který  má  tento  den  svátek

v kalendáři (srov.  Beneš, 1990, s. 239 a  Cvejnová, 2013, s. 11). To, že Češi slaví jmeniny, budiž

další  užitečná reálie,  kterou můžeme studentům pomocí  pranostiky předat  (spolu s  celou řadou

českých  jmen),  ale  nejen  to:  pranostika  v  sobě  obsahuje  mnoho  informací  o  daném  národu:

vypovídá o geografických a klimatických podmínkách teritoria, na němž daný národ žil  či žije,

o zákonitostech  přírodního  cyklu,  o  způsobu  života  obyvatelstva,  o  mentalitě  národa  atd.

(srov. Havelková, 2013, s. 73). 

 1.4.4 České oslavy a svátky a s nimi spojené tradice a zvyky

Z hlediska kulturního, ale i pracovněprávního je pro cizince důležitá znalost státních a ostatních

svátků v České republice. K těm se pojí různé rituály a návyky, které se cizincům také pokusím

přiblížit.  Státními svátky v České republice jsou:  1. leden –  Den obnovy samostatného českého

státu,  8.  květen  –  Den vítězství,  5.  červenec  –  Den slovanských  věrozvěstů  Cyrila  a Metoděje,

6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa, 28. září – Den české státnosti, 28. říjen – Den vzniku

samostatného československého státu, 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii. Ostatními

svátky pak jsou: 1. leden – Nový rok,  Velký pátek,  Velikonoční pondělí, 1. květen – Svátek práce,

24. prosinec  –  Štědrý  den,  25.  prosinec  –  1.  svátek  vánoční,  26.  prosinec  –  2.  svátek  vánoční

(dle MPSV). 
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 1.4.5 Fakta v rámci historického minima

K  předání  historických  reálií  mohou  posloužit  pověsti,  ústní  lidové  povídky  o  historicky

doložitelných  nebo  předpokládaných  skutečnostech  (srov.  Beneš,  1990,  s.  298),  které  jakožto

historický přesah dřívějších zkušeností a společenských norem do současného světa tvoří platformu

národní identity a umocňuje národní povědomí (srov. Beneš, 1990, s. 298–299).

 1.4.6 Pojmy obecné a specifické

Po  vzoru  Prahové  úrovně  se  mnou  předkládaný  výukový  materiál  soustřeďuje  na  potřebu

studentů plnit jazykové funkce, k jejichž dosažení je zapotřebí obsáhnout pojmy, které se vážou

ke každé možné životní situaci (tzv. obecné pojmy), a tedy se týkají existence, orientace v prostoru

a  čase,  kvantity,  vlastností,  mentálních  procesů,  relace  a  deixe4,  a  dále  pojmy,  které  souvisejí

se specifickými situacemi (tzv. pojmy specifické) a které rozdělit do čtrnácti tematických okruhů:

osobní údaje; dům a domácnost, nejbližší okolí; každodenní život; volný čas, zábava; cestování;

vztahy s lidmi; zdraví; vzdělání; nákupy; jídlo a pití; služby; orientace; jazyk; počasí (srov. Prahová

úroveň, 2001, kap.  5–7).  Jsou to situace,  ve kterých by student  cizího jazyka měl  být schopen

působit a k tomuto účelu musí tedy ovládat jistý slovník a mít jistou znalost gramatiky, která bude

v mém výukovém materiálu rovněž důležitou,  adekvátní  složkou  (viz  kapitola  1. 5. 2.  Jazyková

a gramatická stránka navrhovaného učebního materiálu).

Ve  svém učebním materiálu  se  sice  snažím držet  výčtu  specifických  pojmů podle  Prahové

úrovně, ale zároveň vycházím z reálií, na které se učební materiál soustřeďuje, a tedy se specifické

pojmy v něm obsažené týkají geografických údajů užitečných pro orientaci v ČR, podnebí a počasí

v ČR5, přírody6, faktů v rámci historického minima7, českých oslav a svátků a s nimi spojených

tradic  a zvyků8,  křesťanského náboženství  a  víry9 a  obyvatel  České  republiky,  jejich rodinného

4 Výrazové  prostředky  obsažené  ve  vybraných  textech,  které  se  vztahují  k této  pojmové  oblasti,  jsou  v jejich
jazykovém rozboru označeny heslem obecný pojem / stav / pohyb / vlastnosti / existence / časové údaje / kvantita /
procesy / poloha / (posesivní) relace.

5 Výrazové  prostředky  obsažené  ve  vybraných  textech,  které  se  vztahují  k této  pojmové  oblasti,  jsou  v jejich
jazykovém rozboru označeny heslem geografie/orientace/počasí.

6 Výrazové  prostředky  obsažené  ve  vybraných  textech,  které  se  vztahují  k této  pojmové  oblasti,  jsou  v jejich
jazykovém rozboru označeny heslem příroda / zvířata / člověk / lidské tělo.

7 Výrazové  prostředky  obsažené  ve  vybraných  textech,  které  se  vztahují  k této  pojmové  oblasti,  jsou  v jejich
jazykovém rozboru označeny heslem (kulturní) historie / politika.

8 Výrazové  prostředky  obsažené  ve  vybraných  textech,  které  se  vztahují  k této  pojmové  oblasti,  jsou  v jejich
jazykovém rozboru označeny heslem svátky.

9 Výrazové  prostředky  obsažené  ve  vybraných  textech,  které  se  vztahují  k této  pojmové  oblasti,  jsou  v jejich
jazykovém rozboru označeny heslem náboženství.
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života a s ním spojených rituálů, jako je narození dítěte, manželství, smrt, rodinné oslavy, příp. jiné

důležité životní momenty10, s přihlédnutím na jejich denní režim, životní styl, stravování, bydlení,

práci, volný čas11 a umění12, či typickou českou povahu (stereotypy).

 1.5 Jazyková a gramatická stránka navrhovaného učebního 

materiálu

V souladu s SERRJ beru při výběru textů do svého učebního materiálu v úvahu „faktory, jako

jsou  lingvistická  složitost,  typ  textu,  struktura  projevu,  fyzická  prezentace,  délka  textu  a  jeho

vhodnost  pro  studenta  či  studenty“  (SERRJ,  2008,  s.  167).  Texty  jsou  vybrány  s ohledem

na frekvenci užitých jazykových prostředků tak, aby pro studenty byly tyto jazykové prostředky

užitečné, tzn. aby byly uplatnitelné pro plnění základních jazykových funkcí.

Gramaticky  vzato  vycházím  z  tzv.  „gramatického  minima“,  jak  je  popsáno  pro  jazykovou

úroveň A1 (Hádková – Línek – Vlasáková, 2005, s. 242–260) a které počítá s redukcí gramatických

prostředků  na  ty,  „u  nichž  se  předpokládá,  že  je  bude  student  aktivně  zvládat  (přijímat

i produkovat)“ (Hádková – Línek – Vlasáková, 2005, s. 245). Protože „gramatické minimum“ je

určeno pro studenty úrovně A1, měli by prostředky v učebním materiálu ovládat i studenti vyšších

úrovní  a  můj  učební  materiál  tak  dostojí  požadavku  co  nejširšího  využití.  Za  prostředky

gramatického  minima  budu  považovat  rozeznávání  tří  jmenných  kategorií:  rodu  (maskulina

životného a  neživotného,  feminina,  neutra),  čísla  (singuláru a  plurálu)  a  pádu,  ohledně kterého

„k úspěšné komunikaci na průlomové úrovni by měla postačit  aktivní znalost tvarů nominativu,

akuzativu  a  genitivu“  (Hádková  –  Línek  –  Vlasáková,  2005,  s.  247),  přičemž  nominativu

a akuzativu je přičítána zásadní role a „existenci ostatních pádů není třeba před studenty skrývat“

(tamtéž), zvláště v předložkových vazbách.13 Za další základní znalost budu považovat konjugaci

sloves ve všech třech časech (přítomném, minulém a budoucím). Neohebné slovní druhy budou

nedílnou složkou mého učebního materiálu, neboť plní důležité funkce v syntaxi a pragmatice. 

10 Výrazové  prostředky  obsažené  ve  vybraných  textech,  které  se  vztahují  k této  pojmové  oblasti,  jsou  v jejich
jazykovém rozboru označeny heslem jméno / rodina / mezilidské vztahy.

11 Výrazové  prostředky  obsažené  ve  vybraných  textech,  které  se  vztahují  k této  pojmové  oblasti,  jsou  v jejich
jazykovém rozboru označeny heslem oblečení / jídlo / předměty denní potřeby / služby / práce / dům a bydlení.

12 Výrazové  prostředky  obsažené  ve  vybraných  textech,  které  se  vztahují  k této  pojmové  oblasti,  jsou  v jejich
jazykovém rozboru označeny heslem kultura/umění.

13 V případě zájmen budu respektovat doporučení autorů „gramatického minima“ o porušení zásady redukce tvarů
pro jejich v komunikaci užitečnou zástupnou schopnost. 
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Všechny mnou vybrané texty jsou tedy opatřeny jazykovým rozborem dokládajícím, že texty

naplňují  kritéria  užitečnosti  a  vhodných kvalitativních parametrů pro výuku češtiny jako cizího

jazyka.  U  každé  jazykové  jednotky  určuji  její  slovní  druh  a  uvádím  v  závorce  její  náležité

gramaticko- významové kategorie: 1) u podstatných jmen a přídavných jmen uvádím rod (M/F/N),

číslo (sg./pl.), pád (NOM, GEN, DAT, ACC, VOC, LOC, INSTR) a významovou oblast (kurzívou);

2) u zájmen a číslovek určuji pád a jejich druh (osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažné,

neurčité, záporné, totalizátor), u rodových zájmen určuji také jejich rod a číslo; 3) u sloves uvádím

kategorii času (přít., min., bud.)14, příp. zda se jedná o infinitivní tvar (inf.), a významovou oblast

(kurzívou).  Dále  tam,  kde  je  to  žádoucí,  uvádím  další  náležitosti  jako  speciální  druh  slovesa

(modální, frekventativum), záporný tvar (neg.), jiný než oznamovací způsob (imp.); 4) u některých

neohebných  slovních  druhů  uvádím náležitou  významovou  oblast  (kurzívou),  u  předložek  pak

pádovou vazbu; 5) upozorňuji rovněž na užití nespisovných (substandard.) či expresivních slov:

zdrobnělin (zdrob.), hanlivých (hanl.) a dětských slov.

14 Více slovesných kategorií vzhledem k povaze učebního materiálu neuvádím. Pro učitele i studenty by mělo být při
práci  s textem určující  pouze to, zda se již  věnovali  (či  právě věnují) konjugaci  sloves v přítomném, minulém
či budoucím čase.
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 2 Návrh učebního materiálu

 2.1 Jaro

 2.1.1 Charakteristika období

Jaro  se  vyznačuje  začátkem  vegetativní  aktivity  rostlin  a  zvýšením  aktivity  živočichů,

prodlužováním dnů a oteplováním. Meteorologické jaro začíná 1. 3. a končí 31. 5., astronomické

jaro začíná jarní rovnodenností (na severní polokouli zpravidla 20. 3.) a končí letním slunovratem

(na severní polokouli zpravidla 21. 6.). Jarní měsíce jsou březen, duben a květen (srov. Wikipedie).

Atributy jara  lze  tedy čerpat  především z „probouzející  se  přírody“.  Budou jimi  květiny,  které

začínají kvést, a zvířata, resp. mláďata, která se na jaře rodí. Jaro představíme studentům nejlépe

prostřednictvím jeho měsíců.

 2.1.1.1 Březen

Březen dostal své jméno pravděpodobně podle toho, že začínají rašit, tj. pučet, růst (po období

klidu) (srov. SSČ a SSJČ), probouzet se břízy (srov. Kebrle, 1939, s. 65). Pranostiky dále říkají, že

březnové slunce má krátké ruce15 (např. Šottnerová, 2007, s. 7) a

březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li, i nadělat16 (např. Šottnerová, 2007, s. 7).

Obě pranostiky podávají obraz počasí v březnu – vystihují přechod zimy v jaro, kdy už svítí

slunce, ale ještě není teplo, kdy sice kalendářně vzato začíná jaro, ale může ještě sněžit jako v zimě.

15 Podstatná jména slunce (N, NOM, sg., příroda/počasí), ruka (F,  pl.,  ACC, člověk / lidské tělo); sloveso mít (přít.,
posesivní relace); adjektiva  březnový (N, sg., NOM, od  březen),  krátký (F, pl.,  ACC,  vlastnosti). Event. úprava:
V březnu (časové údaje) má slunce...  

16 Podstatná jména březen (M, NOM, sg., časové údaje), sníh, led (M, sg., ACC,  příroda/počasí); slovesa umět (přít.,
modální), chtít (přít., modální), rozehřát (inf., procesy), nadělat (inf., procesy); postfix -li a spojky a, ale, i. Event.
úpravy: postfix  -li nahradit podm. spojkou  když:  Březen umí sníh a led rozehřát, ale když chce, i nadělat, příp.
podmínkovou vedlejší větu zcela vypustit:  Březen umí sníh a led rozehřát,  ale i nadělat.  Nahradit  též můžeme
i nepříliš frekventovaná slovesa: rozehřát synonymním rozpustit či personifikovat březen slovesem odklidit (přičemž
odklidit sníh je dnes spojení běžné a sloveso  u/odklidit patří mezi frekventovaná; i sloveso  nadělat lze nahradit
častějším udělat (Březen umí sníh a led rozpustit/odklidit, ale i udělat).
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 2.1.1.2 Duben

Název měsíce dubna je motivován stejně, jako tomu je u měsíce března, jen podtrhuje proces

pučení u jiného druhu stromu – dubu. Zatímco v mnoha jiných jazycích je apríl/April jméno celého

měsíce, v češtině označujeme jako  apríl pouze první dubnový den, ve který stejně jako v mnoha

jiných zemích i  u  nás  zdomácněla  tradice  aprílových,  tj.  kanadských žertů. Když  se  tento  žert

podaří, jeho iniciátor zvolá na svou oběť právě „apríl!“ (srov.  Wikipedie). Tradice aprílu zřejmě

vznikla  jako  reakce  na  změnu  ročního  období  ze  smutné  zimy  na  veselé  jaro  (srov.  České

tradice.cz). 

S tím by pak mohlo souviset i další užití aprílu v češtině, a sice ve spojení aprílové počasí, což

je přen. proměnlivé, nestálé (jarní) počasí (srov. ASCS). Říkáme, že 

aprílové počasí jsou časy a nečasy17 (např. Šottnerová, 2008, s. 28).

V tomto pořekadle je užito zajímavých významů slova čas a jeho komplementárního antonyma

nečas v souvislosti s počasím:  pohoda a  nepohoda  (srov. SSJČ) a říká nám, že „v tomto měsíci

(dubnu, pozn. B. B.) jest obyčejně mnoho silných větrů, nato hned sníh, déšť, kroupy, slunečnost

a protož tak stále proměnlivé povětří, že se sotva v celém roku takové nalézá“ (Šottnerová, 2008,

s. 28).  Z  toho  plyne,  že  chceme-li  se  studenty  zopakovat  slovní  zásobu  z  oblasti  počasí,

pak si ji ze všech měsíců v roce procvičíme na dubnu nejvíce.

 2.1.1.3 Květen 

Tento měsíc je svým českým názvem výstižně charakterizován. Květen je plný vůně,  květů

a svěží zeleně, jaro je v květnu v plném proudu (srov. Šottnerová, 2007, s. 52).  Květen tedy má svůj

název  od toho,  že  vše  kvete,  má květ(y).  Studenty můžeme (a  pro  naše  účely bychom i  měli)

seznámit s expresivním a knižním (srov. ASCS) označením máj. Jednak se jím označuje sváteční

první květnový den (První máj – mezinárodní svátek pracujících, srov. SSJČ, podrobněji viz dále),

jednak  se  tak  jmenuje  „známá  báseň  Karla  Hynka  Máchy“  (SSJČ),  ze  které  rovněž  pochází

notoricky známý citát: „Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas“ (Mácha, 2003,

s. 1), který dodnes Češi citují k vystižení prvního dne měsíce května, dodnes je pro ně „první máj

lásky čas“ (podrobněji viz dále).

17 Podstatná jména:  počasí (N, sg., NOM,  počasí),  čas (M, pl., NOM,  časové údaje),  nečas (M, pl., NOM,  časové
údaje); adjektivum aprílový (N, sg., NOM, časové údaje); sloveso být (přít., existence); spojka a.
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U příslušných svátků Valentýna a Matěje později uvedeme dvě další zajímavé dvojice pranostik,

které  odráží  proměnlivost  a  nepředvídatelnost  jarního počasí,  neboť přestože  se obě pranostiky

z každé dvojice budou pojit ke stejnému dni, obsahově vzato se bude jednat o opaky.

 2.1.1.4 Atributy zvířata a mláďata

Zvířata  a  mláďata  především co do odpovídající  slovní  zásoby můžeme studentům přiblížit

lidovou (dětskou) písničkou Když jsem já sloužil:

1. Když jsem já sloužil to první léto,

  vysloužil jsem si kuřátko za to.

  A to kuře krákoře, běhá po dvoře, 

  má panenka pláče doma v komoře. 

2. Když jsem já sloužil to druhé léto, 

  vysloužil jsem si kachničku za to. 

  A ta kačka bláto tlačká / A ta kachna jako machna,

  a to kuře krákoře, běhá po dvoře, 

  má panenka pláče doma v komoře. 

3. … husičku … A ta husa chodí bosa, … 

4. …  vepříka … A ten vepř jako pepř, … 

5. … telátko … A to tele hubou mele, … 

6. … kravičku … A ta kráva mléko dává,…. 

7. … volečka … A ten vůl jako kůl, … 

8. … botičky … A ty boty do roboty, … 

9. Když jsem já sloužil poslední léto, 

vysloužil jsem si děvčátko za to. 

A to děvčátko jako poupátko,…

Má panenka skáče se mnou / stele postel v komoře.

(srov. např. Já písnička, 1999, s. 33)

Touto kumulativní písní, napomáhající zapamatování,  můžeme studentům předat či  procvičit

slovní zásobu z oblasti  zvířata, resp.  domácí zvířata:  kuře,  kachna,  husa,  vepř,  tele,  kráva a  vůl

v NOM a jejich deminutivní tvary v ACC:  kuřátko,  kachnička,  husička,  vepřík,  telátko,  kravička,
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voleček.  Píseň  je  co  do  dalších  užitých  výrazových  prostředků  a  gramatiky  poměrně  náročná,

se studenty nižší jazykové úrovně bych proto omezila práci s ní na poslech s porozuměním, kdy

se kýžená slova v NOM z oblasti zvířata v jejím refrénu opakují natolik často, že je studenti mohou

být schopní „pochytit“ (zapsat, doplnit do textu apod.). V případě studentů nižší úrovně může píseň

posloužit také k nácviku ukazovacích zájmen ten, ta, to. Pro studenty vyšší úrovně může být píseň

vhodná  k nácviku  zmiňovaných  deminutiv  nebo  řadových  číslovek  (kvantita).  Za  využití  stojí

rovněž užití pojmu léto ve významu „rok“, které se v současné češtině zpravidla vyskytuje v plurálu

(srov.  SSČ),  nebo  řada  slov  (historismů),  jejichž  současné  významy jsou  odlišné  od  významů

historických: sloužit – dříve „pracovat ve službě“, dnes spíše „být užíván, určen, mít úlohu, funkci

ap.“  (SSČ),  panenka –  dříve  „dívka,  zdrobnělina  k panna“,  dnes  spíše  „hračka“  (SSJČ)  nebo

komora – dříve „menší vedlejší oddělená místnost v bytě n. domě (zprav. pro zásoby n. někt. zvl.

účely)“  (ASCS),  mj.  i  „na  spaní“  (SSJČ),  svého  nedávného  a  temného  času  též  „plynová  k.,

popraviště otravným plynem v nacistických koncentračních táborech“ (ASCS) a dnes spíše užíváno

ve významu „temná, černá k., sloužící k fot. pracím“ (ASCS).

 2.1.2 Rituály, státní svátky, ostatní svátky a významné dny

Státní svátky a ostatní svátky či významné dny v období jara, kterým bychom měli ve výuce

češtiny jako cizího jazyka věnovat pozornost, jsou: svatý Valentýn (14. 2.),  masopust, tedy období

od Tří králů do Popeleční středy, resp. pouze tři dny před Popeleční středou, Velikonoce (pohyblivý

svátek),  Pálení  čarodějnic (v  noci  z  30.  4.  na  1.  5.),  První  máj (1.  5.),  Den  vítězství (8.  5.)

a Den matek (druhá  květnová  neděle).  K  uvedeným  dále  zařazuji  také  svátek  svatého  Matěje

(24. 2.). 

 2.1.2.1 Svatý Valentýn

14.  2.  se  i  v  České  republice  slaví  svatý  Valentýn,  anglosaský svátek  všech zamilovaných.

Ovšem „oslavy svátku sv. Valentýna v českých zemích jsou relativně nová záležitost. Jako patroni

rodiny byli dřív uctíváni spíše sv. Jáchym a sv. Anna a samozřejmě sv. Josef se svatou rodinou.

Tradice  sv. Valentýna  coby  patrona  snoubenců  se  výrazněji  rozšířila  až  po  roce  1989“

(Encyklopedie radiožurnálu). Tradice sv. Valentýna tedy není v České republice zatím příliš silná

(srov. Encyklopedie radiožurnálu), mnoho obyvatel České republiky považuje valentýnský svátek

za „komerční  výmysl“  (Šottnerová,  2007,  s.  17)  a  „z  různých  anket  i  nadále  vychází,  že  Češi
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za svátek  zamilovaných  mnohem  více  než  14.  únor  považují  1.  květen“  (Encyklopedie

radiožurnálu), První máj.

Využijme zde den svatého Valentýna alespoň k přiblížení dění v přírodě, o kterém jedna česká

pranostika říká, že

svatý Valentýnek – jara tatínek18 (Šottnerová, 2007, s. 17),

a jiná zase vyjadřuje proměnlivou podobu jarního počasí a zároveň seznámí studenty s častým

motivem textů české lidové slovesnosti, kterým je  mlýn, mlýnské kolo19 (srov. např. Toufar, 2004,

s. 269– 286):

Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna20 (Šottnerová, 2008, s. 17).

O „českém svátku zamilovaných“, popř. o tom, co s láskou nahlíženou očima Čechů souvisí,

si povězme, až nastane správná (roční) doba.

 2.1.2.2 Masopust

Masopust je doba od Tří králů do Popeleční středy (srov. SSČ), v užším pojetí se jedná pouze

o třídenní svátek od masopustní neděle do úterý, který předchází Popeleční středě (srov. Vondruška,

1991,  s. 334).  Masopust  je  spjat  se  zabijačkami,  hostinami,  zábavami:  muzikou,  pitím,  tancem;

a s průvody maškar (masek), jejichž hlavním smyslem je a vždy bylo pobavit. „Čím byly masky

pitvornější  a budily větší  pozornost,  tím bylo lépe.  Při  návštěvách domů se zpívalo,  tancovalo,

přednášely se vinše, žertovalo se na úkor hospodáře a hospodyně. Masky byly pohoštěny něčím

k zakousnutí, především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly veselí a rozpustilost. ‚Mačkarádi‘

také  dostávali  výslužku  –  peníze,  mouku,  vejce,  máslo,  mák,  jablka.  (…)  Masky  byly

rozmanité a závisely na vtipu a šikovnosti mládenců. Bývalo však i několik masek tradičních, které

se každoročně objevovaly. Pravidelně v průvodu chodíval medvěd (…) klibna (šiml, kobyla), (…)

Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a řada dalších. Při

obchůzce  měly  často  jednotlivé  masky  předepsáno,  jak  se  mají  ve  svém přestrojení  chovat  –

18 Podstatná jména Valentýnek (M, sg., NOM, zdrob., jméno),  jaro (N, sg., GEN, časové údaje), tatínek (M, sg., NOM,
zdrob., rodina); adjektivum svatý (M, sg., NOM, náboženství), eliptické sloveso být (přít., existence).

19 Mlýn jako vyjmenované slovo je užitečné i pro studenty pokročilejší úrovně pro nácvik českého pravopisu.
20 Podstatné jméno Valentýn (M, sg., ACC, jméno), na + ACC, kolo (N, sg., NOM, předměty denní potřeby), mlýn (M,

sg., GEN, práce); adjektivum svatý (M, sg., ACC, náboženství); sloveso zamrznout (přít., procesy); slučovací spojka
i. Event. úprava: nahradit sloveso zamrznout frekventovanějším zmrznout.
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medvěd  strašil  malé  děti,  Žid  vyjadřoval  nespokojenost  s  dárky,  protože  mu  připadaly  malé“

(Vondruška, 1991, s. 340–344).

Pokud budeme chtít studenty češtiny jako cizího jazyka s masopustem seznámit, pak nejlepším

synonymem bude za tímto účelem internacionální pojmenování karneval z „latinských slov ‚carne

vale‘, což v překladu znamená ‚sbohem maso‘“ (Šottnerová, 2008, s. 26).

Téma masopustu můžeme využít také k seznámení studentů se zabijačkovými produkty, jako

jsou  škvarky,  ovar,  tlačenka,  klobása, jitrnice,  jelito,  prdelačka (zabijačková polévka),  dršťková

polévka,  uzené maso,  slanina, ideálně za doprovodu vizuální podpory (obrázků). Vždyť „v dnešní

době  jsou  ještě  na  vesnicích  domácnosti,  kde  chovají  vepříky  a  každoročně  v  období  mezi

Vánocemi a masopustem si vystrojí tradiční zabíjačku“ (Šottnerová, 2007, s. 24), a pro všechny

ostatní  se  tyto  oblíbené  masné  pokrmy  často  objevují  na  jídelních  lístcích  a  spolu  s  dalšími

lahůdkami,  jako  jsou  utopenci (nakládané  vuřty),  nakládaný  hermelín, guláš  či  různé omáčky

s knedlíkem, představují v České republice tzv. hospodská jídla.
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 2.1.2.3 Popeleční středa

Popeleční  středa  je  první  den  předvelikonočního  čtyřicetidenního  půstu,  který  trvá

až do Velikonoční  neděle  (Božího  hodu  velikonočního).  Popeleční  středa  je  vždy  46.  den

před Velikonoční nedělí, a protože jsou Velikonoce pohyblivým svátkem, je tedy i Popeleční středa

dnem  pohyblivým (srov.  Vondruška,  s.  334  a  372).  „O  Popeleční  středě  žehnal  kněz  věřícím

a na čele jim svěceným popelem značil křížek“ (Vondruška, 1991, s. 349), odtud tedy název. Věřící

drželi  čtyřicetidenní  půst,  stejně  jako  ho  podle  Bible  držel  Ježíš  v  poušti.  „Připravoval

se zde na své poslání  –  přinášet  lidem  Slovo  boží.  Zvolil  si  učedníky  –  apoštoly,  vyhlásil

svůj program a zákony mesiášské říše,  základem kterých je pokora a  láska“  (Šottnerová,  2004,

s. 31).

 2.1.2.4 Svatý Matěj (24. 2.) 

Matěj  byl  jedním  z  apoštolů  Páně.  „Někdy  se  den  sv.  Matěje  považoval  za  konec  zimy“

(Vondruška, 1991, s. 359). Odtud pranostika:

Na svatého Matěje sluníčko se usměje21 (Předškoláci.cz).

Na druhou stranu, jak již bylo uvedeno v charakteristice jara, jiná pranostika zase říká:

Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je22 (Pranostika.cz).

Svatého  Matěje  zde  uvádím ze  dvou důvodů:  jednak  jde  o  populární  české  jméno,  jednak

se ho užívá frazeologicky v obratu „ty jsi (ale) Matěj“,  kterým lze eufemizovat vyjádření „ty jsi

(ale) hloupý“.

21 Podstatná jména Matěj (M, sg., ACC,  jméno),  sluníčko (N, sg., NOM, zdrob.,  počasí); adjektivum svatý (M, sg.,
ACC, náboženství); sloveso usmát se (přít., vyjadřující bud., procesy); předložka na + ACC. 

22 Podstatná jména Matěj (M, sg., NOM, jméno), led (M, pl., ACC, příroda/počasí); adjektivum svatý (M, sg., NOM,
náboženství);  slovesa  lámat (přít.,  procesy),  mít (přít.,  neg.,   posesivní  relace),  nadělat  (přít.,  procesy),  osobní
zájmeno ony (GEN, ACC), postfix -li. Event. úprava: sloveso nadělat  zaměnit za frekventovanější sloveso udělat,
os. zájmeno ony v GEN nahradit ACC, postfix -li nahradit podm. spojkou když.
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Pouť

Zmiňme také, že „pro Pražany měl svátek Matěje vždy zvláštní význam – toho dne se konala

první jarní pouť, jejíž tradice se uchovala do dneška“ (Vondruška, 1991, s. 359). Matějská pouť je

v dnešní době tradiční jarní provozování zábavního parku na Výstavišti  v Praze vedle Stromovky.

Navazuje  na  tradici  výročních  poutních  slavností  u  kostela  svatého  Matěje  v  Dejvicích

(srov. Wikipedie). 

Slovo  pouť je  odvozeno  od  putování a  lze  ho  v  tomto  smyslu  nahradit  výrazem  cesta

(srov. SSČ).  Poutě  v  náboženském  slova  smyslu  dříve  lidé  vykonávali  na  místa  spojovaná

s některým světcem či mimořádnou událostí  (zázrakem či  zjevením světce),  aby se tam modlili

ve víře,  že  modlitby  na  těchto  místech  budou  vyslyšeny.  Nejznámější  poutní  místa  v  České

republice jsou Svatý  Kopeček u Olomouce,  Velehrad,  Hostýn,  Zašová na Valašsku,  Svatá  Hora

u Příbrami.  Na  těchto  místech  se  často  stavěly  kapličky  nebo  i  honosné  kostely,  které  byly

zasvěceny různým světcům. Tak vznikla i pouť matějská (srov. Šottnerová, 2008, s. 22). Pouť byla

„spojená s lid. zábavou, růz. atrakcemi, prodejem u stánků apod.“ (SSJČ), a dnes se tedy poutí může

rozumět pouze „tato zábava“ (SSJČ) bez náboženského kontextu. Studentům češtiny jako cizího

jazyka tedy můžeme pouť přiblížit ekvivalentem zábavní park neboli lunapark (srov. SSČ).

 2.1.2.5 Velikonoce 

Velikonoce se slaví po jarní rovnodennosti  (21. 3.) v neděli  po prvním úplňku. Velikonoční

neděle tedy může být v rozmezí od 22. 3. do 25. 4. (srov. Šottnerová, 2007, s. 31).

Velikonoce  jsou  svátek  spojený  s  památkou  umučení  a  vzkříšení  (zmrtvýchvstání)  Krista

(srov. Vondruška, s. 387) a zároveň „jsou tradiční oslavou jara, současným jazykem Svátky jara.

Tyto svátky bývaly v minulosti významnější než Vánoce“ (Šottnerová, 2007, s. 31), dnes je tomu

tak jen v některých oblastech a většinou „se tento svátek v rodinách traduje aspoň v minimální míře,

tj. v podobě  ‚obchůzky  s pomlázkou‘  po  příbuzných  či  známých“  (Šottnerová,  2007,  s.  31)

na Velikonoční pondělí. 

Avšak stále  jsou v českém povědomí i  další  náležitosti  Velikonoc,  které  pomlázku doplňují

a jejichž  význam  je  obtížně  uchopitelný,  resp.  se  obtížně  předává  druhým  bez  obsáhnutí

kulturně- historického  a  náboženského  kontextu  Velikonoc.  Pokusím  se  ho  zde  tedy  nastínit
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pro potřeby učitelů (tj. pro pochopení současných velikonočních atributů a zvyků), ve výuce však

doporučuji omezený výklad na základě jazykové úrovně, potřeb či zájmu studentů.

Pašijový týden

Poslední týden čtyřicetidenního půstu před Velikonocemi se nazývá pašijový (též svatý, veliký)

(srov. Vondruška, 1991, s. 387). 

Pašijový  týden  skýtá  báječnou  příležitost  pro  nácvik  přídavných  jmen  (vlastnosti  –  barvy),

neboť  je  jimi  každý  z  jeho  dnů  rozveden/pojmenován.  Nelze  ho  však  uchopit  bez  jeho

kulturně - historického, resp. náboženského významu. Následující odstavce, ve kterých se pokouším

jednotlivé dny pašijového týdne vystihnout, nechť jsou tedy vodítkem pro učitele a pod ně zařazuji

tip  na  stručný  a  jazykově  zohledněný  přehled  pro  studenty,  který  pak  učitelé  mohou  doplnit

či upravit  podle  potřeb,  zájmu  či  jazykové  úrovně  svých  studentů  za  účelem  předání  reálií

o velikonočních zvycích (svátky) a o okolnostech úmrtí Ježíše Krista (náboženství).

Květná neděle – poslední postní neděle (o všech šesti postních nedělích, včetně Smrtné neděle,

v případě potřeby viz Vondruška, 1991, s. 372–383), kterou se připomíná památka Kristova vjezdu

do Jeruzaléma (srov. Vondruška, 1991, s. 384). „Název nese od květů, neboť přijíždějícího Krista

vítali  mnozí  palmovými  ratolestmi  (…),  u  nás  převzaly  tuto  funkci  (k  provádění  obřadů

připomínajících tuto událost, pozn. B. B.) větvičky jívy ‚kočičky‘“ (Vondruška, 1991, s. 384).

„Zatímco pro křesťany je prvním důležitým dnem Škaredá středa, pohanské zvyky se vztahují

i k Modrému či Žlutému pondělí“ (Encyklopedie radiožurnálu) a Šedivému úterý, v kteréžto dny

„se ve všech chalupách gruntovalo“ (Šottnerová, 2004, s. 34). Dnes můžeme říci, že těmito dny

začíná tzv. jarní úklid (srov. Encyklopedie radiožurnálu). 

Škaredá středa dostala svůj název od toho, „že se Jidáš škaredil na Krista“ (Vondruška, 1991,

s. 390), jinými slovy je to den, ve který Jidáš, původně jeden z dvanácti apoštolů, zradil Ježíše

a umožnil jeho odpůrcům, židovským vůdcům lidu, jeho zatčení za třicet stříbrných. Proto dodnes

používáme označení  jidáš  pro někoho, kdo je proradný, falešný člověk, zrádce, pokrytec (ASCS),

anebo pro  velikonoční kynuté pečivo pod. placičce a připomínající  bibl.  Jidáše (SSČ).  Zároveň

se Jidášův čin promítá do jazyka i cenou, za kterou Ježíše prodal vůdcům židovského lidu, prodat

někoho  za  třicet  stříbrných znamená  zradit  ho  (jako  podle  bibl.  podání  Jidáš  Krista) (SSJČ).

„V lidovém prostředí se jí říkávalo sazometní či smetná, protože se toho dne vymetaly komíny“
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(Vondruška, 1991, s. 390). Podle tradice se nikdo nesmí v tento den mračit, jinak by se mračil celý

rok nebo všechny středy v roce (srov. Vondruška, 1991, s. 390 a Šottnerová, 2004, s. 34).

Na Zelený čtvrtek „se měla jíst zelená strava (špenát, různé druhy zelí), aby byl člověk celý rok

zdráv“ (Vondruška, 1991, s. 390). „Zvyk měl poměrně reálný základ. Na jaře je totiž nutné dostat

do těla vitamíny a ty jsou obsaženy právě v zelených jídlech“ (Šottnerová,  2004, s.  34).  Nově

se na Zelený čtvrtek vaří  a  začíná prodávat  speciální  zelené pivo,  které  má zelenou barvu díky

přidaným bylinkám.  „Tradice pití  zeleného piva začala v roce 2006 v Brně,  ochutnat ho je ale

možné i v mnoha dalších městech“ (Wikipedie).

Zelený čtvrtek má ale samozřejmě také svůj náboženský rozměr. Je to den, kdy Ježíš „oslavuje

se svými učedníky Velikonoční svátek a naposledy s nimi večeří“ (Šottnerová, 2004, s. 31) před

svým ukřižováním. Během večeře podává Ježíš apoštolům chléb jako své tělo a víno jako svou

krev. Protože tento den předchází podle Bible dni velkého smutku, „kostelní zvony zní toho dne při

mši naposledy, pak umlknou až do Bílé soboty, ‚odlétají do Říma‘“ (Vondruška, 1991, s. 390).  

Velký pátek je dnem ukřižování Krista, a je tedy „dnem hlubokého smutku“ (Vondruška, 1991,

s. 396). V lidových pověrách je Velký pátek spojován s magickými silami. V tento den se nemělo

nic  půjčovat,  protože  půjčená  věc  by  mohla  být  očarována,  ani  prát  prádlo,  protože  by  bylo

namáčeno do Kristovy krve, a nesmělo se hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) (srov. Vondruška,

1991,  s.  401–404  a  Šottnerová,  2004,  s.  35),  protože  „s  Velkým  pátkem  byla  spojena  víra

v magickou  sílu  země a  zázraky,  které  se  toho  dne  dějí.  Podle  lidové  víry  se  země  otevírala,

aby odhalila na krátkou dobu ukryté  poklady“ (Vondruška,  1991, s. 403). Nově (od roku 2015)

je Velký pátek opět státním svátkem.

Bílá sobota „v různých křesťanských církvích získala během staletí odlišnou tvářnost. A mnohé

z obřadů přešly do všeobecného povědomí“ (Vondruška, 1991, s. 694).  

Na Bílou sobotu lze tedy nahlížet jako na „den, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den ticha. Křesťané

prodlévají u hrobu Pána, rozjímají nad jeho utrpením a smrtí a po celý den nekonají žádné liturgické

obřady“ (Velikonoce.vira.cz). Až po západu slunce (tj. v sobotu večer) začíná velikonoční bdění

(bohoslužba v předvečer náboženského svátku, tj. vigilie; Velikonoční noc; Velká noc) a tím začíná

slavnost Kristova vzkříšení (srov. Velikonoce.vira.cz). „Název Bílá sobota pravděpodobně pochází

od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci“ (Velikonoce.vira.cz).
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Znamená to tedy, že večer „na Bílou sobotu se zvony vrací z Říma a opět se rozezní“ (Šottnerová,

2004, s. 36).

„Vzkříšení je původem slavnost mimoliturgická“ (Vondruška, 1991, s. 407), při které „z Božího

hrobu se vyzvedla monstrance s Největší svátostí a Kristova socha nebo obraz. Sváteční průvod

(…) je nesl vesnicí“ (Šottnerová, 2004, s. 36). 

Jiné zvyky pocházejí z pojetí Bílé soboty jako dne svěcení ohně, resp. světla (srov. Vondruška,

1991, s. 404). „Symbolika světla zejména v podobě svíce je v křesťanském světě důležitá a častá

(…), protože symbolizuje naději, víru, vítězství nad tmou a zlem a ve své podstatě tedy symbolizuje

samotného Krista. Svíce sama sebe hubí, aby dala lidem světlo. Proti pohanskému uctívání slunce

jakožto  symbolu  světla  postavila  křesťanská  církev Krista,  který  byl  nazýván věčným sluncem

spravedlnosti, (…) a přáli si, aby ve všech lidech zářilo a skrze ně vyzařovalo světlo Kristovy lásky

a pokoje“ (Šottnerová, 2008, s. 14).

Velikonoční  neděle (Boží  hod  velikonoční)  je  den  zmrtvýchvstání  Krista.  Z  náboženského

hlediska  vrcholí  velikonoční  svátky a  končí  čtyřicetidenní  půst  (srov.  Šottnerová,  2004,  s.  37).

Nedlouho poté, co Ježíš vstal z mrtvých, se „naposledy ukázal apoštolům v Jeruzalémě. Na hoře

Olivetské jim řekl: ‚Jděte do celého světa, učte všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i

Ducha  svatého  –  učte  je  zachovávat  všeho,  co  jsem vám přikázal.‘  Poté  vstoupil  na  nebesa“

(Šottnerová, 2004, s. 32). 

Pašijový týden – přehled pro studenty

Poslední týden před Velikonocemi. 

Květná neděle (nakreslit kolem názvu květiny) – Ježíš přijel do Jeruzaléma.

Modré/Žluté pondělí (napsat modře/žlutě) – jarní úklid (= uklízíme / uklízí se / uklízeli jsme /

uklízelo se)

Šed(iv)é úterý (napsat šedě) – jarní úklid (= uklízíme / uklízí se / uklízeli jsme / uklízelo se) 

Škaredá (=ošklivá) středa (napsat ošklivým písmem) – Jidáš zradil Ježíše. Když se dnes mračíš,

budeš se mračit celý rok.

Zelený čtvrtek (napsat zeleně) – Poslední večeře (Páně) / Ježíš naposledy večeří. Jíme / jí se

zelené jídlo (špenát, zelí). Když jíš zelené jídlo,  jsi / budeš celý rok zdravý. Zvony odlétají do Říma.
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Velký pátek (napsat velkými písmeny) – Ukřižování Ježíše / smrt Ježíše / Ježíš umřel. Magický

den.

Bílá sobota (napsat bíle) – Vzkříšení. Velká noc → Velikonoce. Zvony se vrací z Říma.

Velikonoční neděle (nakreslit kolem názvu vajíčka, pojmout a patřičně ozdobit  písmena „o“

v názvu jako velikonoční vajíčka) – Boží hod velikonoční, Ježíš vstává z mrtvých.

Pondělí  velikonoční  můžeme  využít  k  předání  velikonočních  symbolů  a  zvyků.  Jedním  je

pomlázka z vrbového proutí zdobená stuhami, kterou tradičně kluci šlehají holky, aby byly zdravé,

veselé a pilné, a dostávají za to malovaná vajíčka (kraslice) (srov. Vondruška, 1991, s. 411–416).

(„Od pohanských dob bylo vejce symbolem života, snad právě proto se spojovalo s oslavou jara“

(Vondruška, 1991, s. 416).) Přitom se obvykle říká velikonoční koleda:

Hody, hody do provody,

dejte vejce malovaný.

Nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,

slepička vám snese jiný. (např. Vondruška, 1991, s. 414–415)

První verš je velice obtížný pro pochopení Čechy samými, tím spíš pro vysvětlení cizojazyčným

studentům.  Hody ještě můžeme studentům vyložit jako  (slavnostní) hostinu (srov. SSJČ), ovšem

málokdo už dnes ví, že do provody znamená do Provodní neděle, tj. první neděle po Velikonocích,

které  se  říkalo  Provoda  či provoda a  která  uzavírala  „původně  osmidenní  velikonoční  hody,

tj. slavení Velikonoc od Hodu božího do následující Provodní neděle. Tato osmidenní oslava, známá

jako velikonoční oktáv (oktáva), platila až do roku 1094, tehdy totiž synoda v Kostnici stanovila

počet velikonočních svátků na tři dny. (tzv. triduum: umučení, pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista,

tj. Velký pátek – Velikonoční neděle, pozn. B. B.)“ (Konečná, 2001, s. 220–221). „Většina z nás by

napsala variantu  doprovody,  protože na základě našeho novočeského jazykového povědomí slovo

doprovody  vnímáme  jako  bezobsažné  doplnění  rýmu;  nanejvýš  jsme  ochotni  je  spojovat

s významem ‚doprovázet někoho cestou někam‘ (…). Vyložili jsme sice význam zastaralého slova

provoda,  avšak k jeho oživení  už zřejmě přispět  nemůžeme.  Výraz  doprovody  z velikonočního

říkadla  Hody,  hody  doprovody  tak  už  bohužel  zůstane  pro  většinu  uživatelů  jen  výrazovým
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citoslovcem“  (Konečná,  2001,  s.  220–221),  a  jako  citoslovce  ho  tedy  můžeme  předat  také

studentům češtiny jako cizího jazyka.

Dále už však koleda obsahuje užitečné výrazové prostředky: symbol Velikonoc malované vejce

(N, sg./pl.,  ACC, substandard.,  svátky),  konotativně související podstatné jméno  slepička (F, sg.,

NOM, zdrob.,  zvířata) a sloveso snést (přít.,  procesy), které v tomto případě má význam vypustit

vejce z těla, ale může nabývat i dalších, užitečnějších významů, např. nesením dopravit shora dolů,

nahromadit na jedno místo či (někoho) strpět (SSČ); adjektiva bílý (N, sg./pl., ACC, substandard.,

vlastnosti/barvy) a jiný (N, sg./pl., ACC, substandard., vlastnosti) a frekventované sloveso dát, které

je tu užito hned ve dvou způsobech: imperativním a oznamovacím, a v druhém případě je sloveso

navíc v záporu. Event. úpravy: pokud se ještě chceme vyhnout nespisovné češtině, můžeme tyto

tvary  v  koledě  zaměnit  za  spisovné  a  postfix  -li ve  funkci  podmínkové  spojky  lze  nahradit

podmínkovou spojkou když.

Dalším  symbolem  Velikonoc  je  beránek  (zvířata),  v  křesťanství  symbol  čisté  oběti

a podobenství Spasitele. Ve tvaru beránka se na Velikonoce peče buchta z piškotového těsta (srov.

Šottnerová, 2004, s. 39 a 41). Tradičně se na Velikonoce peče také mazanec. Ve vlastním učebním

materiálu zde můžeme zařadit recept na beránka (např. Toufar, 2004, s. 149, viz příloha I).

 2.1.2.6 Pálení čarodějnic – filipojakubská noc  

V České republice  se  v noci  ze  30.  4.  na  1.  5.  pálí  čarodějnice (zkráceně  se této události

Čarodějnice). Dnes se udržuje tato tradice jako zábava mládeže a dětí. Stavějí se velké vatry, často

bývá celá slavnost spojena s průvodem čarodějnických převleků a odehrává se na nějakém volném

prostranství, protože součástí celé akce bývají také různé stánky s občerstvením apod. Do hranice

z dříví se upevní slaměná figurína, která symbolizuje čarodějnici. Ta se potom v zapálené hranici

spálí.  Přitom se přítomní baví  různými soutěžemi  a  hrami,  u  hořící  vatry se  opékají  špekáčky,

zpívají  písně,  tančí  atd.  (srov.  Šottnerová,  2007,  s.  41).  „Kořeny  tohoto  zvyku  pocházejí

ze středověku, kdy se věřilo, že zlé a nečisté síly bývají mocnější  právě v tuto noc. Symbolem

těchto sil byl ďábel, který prostřednictvím svých pomocníků – čarodějnic a čarodějů – škodil lidem.

Zejména  staré  ženy byly  často  považovány  za  ďáblův  nástroj  moci.  Za  čarodějnice  byly  také

považovány ty  ženy,  které  měly  jisté  vědomosti  a  využívaly  je  třeba  k  léčení  lidí  a  dobytka.

Například to byly porodní báby, vědmy, léčitelky nebo kořenářky“ (Šottnerová, 2007, s. 37). Tyto
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čarodějnice byly považovány za dobré (srov. Šottnerová, 2007, s. 40). „Naše české čarodějnice byly

zdobeny maximálně šátkem, jinak měly většinou ponuré oblečení staré venkovské ženy. Ale mohly

mít i oděv plný barevných záplat“ (Šottnerová, 2007, s. 41).

Obraz staré české ženy (zlé čarodějnice, ale i hodné kouzelné babičky, babky kořenářky atd.)

můžeme studentům přiblížit pomocí dětské kresebné hry doprovázené veršovánkou  Šla babička

do městečka. Pro využitelnost ve výuce češtiny jako cizího jazyka zde uvádím k tomu uzpůsobenou

verzi:

Šla babička do městečka (do města),

koupila tam dvě vajíčka,

pro dědu hůl,

pro vnučku hřeben,

pro vnuka dva rohlíky.

Svázala to (všechno) do uzlíku.

V této dětské říkance je hojně zastoupena oblast  rodina:  babička (F, sg., NOM, zdrob.),  děda

(M, sg., ACC), vnučka (F, sg., ACC), vnuk (M, sg., ACC); dále oblast jídlo: vajíčko (N, pl., ACC),

rohlík (M, pl.,  ACC); oblast  předměty denní  potřeby:  hůl (F,  sg.,  ACC),  hřeben  (M, sg.,  ACC)

a uzlík (M, sg., GEN, šátek ap. svázaný za protilehlé cípy a naplněný věcmi, ranec (SSČ), v min.

tedy plnící funkci souč. batohu); a oblast geografie: městečko (N, sg., GEN, zdrob.), resp. město (N,

sg., GEN). V říkance jsou obsažena také frekventovaná slovesa  jít (min.,  pohyb) a  koupit (min.,

jídlo/služby)  a sloveso  svázat (min.,  procesy);  a dále číslovka  dva,  dvě (M, N, ACC,  kvantita).

Gramaticky vzato může být říkanka vhodná pro pokročilejší studenty k nácviku ACC, GEN nebo,

ponecháme-li ji v její původní verzi, i k nácviku zdrobnělin, pro studenty každé úrovně však může

být  aktivitou  pro  zpestření  výuky  –  „kreslením  podle  diktátu“  –  a  pro  nácvik  poslechu

s porozuměním.
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Pro zpestření výuky můžeme k tématu zařadit také nejznámější lidové zaříkadlo:

Čáry máry pod kočáry,

čarovala ryba,

aby byla chyba.

Čaroval rak,

aby bylo tak! (např. Šottnerová, 2007, s. 51)

První  verš  zaříkávací  formule  čáry  máry (pod  kočáry)  můžeme  jazykově  vzato  ponechat

ve funkci citoslovcí (srov. SSČ).  Ryba (F, sg., NOM) a  rak  (M, sg., NOM) jsou podstatná jména

z oblasti  zvířata (vodní)  a  chyba (F,  sg.,  NOM,  obecný  pojem)  je  podstatné  jméno  využitelné

v samotné výuce. Sloveso je v zaříkadle jediné, a sice čarovat (min., procesy), a dále je v něm zájm.

příslovce  tak,  poukazující  na  způsob  (děje  nebo  existence)  (srov.  SSČ)  a  podm.  spojka  aby.

Z gramatiky  je  v něm  užito  podmiňovacího  způsobu  přítomného  pro  vyjádření  přání

(srov. Internetová jazyková příručka).

 2.1.2.7 První máj

Zmínili jsme již, že ačkoliv podle kalendáře připadá na tento den Svátek práce, pro Čechy je

První máj především „lásky čas“ (resp. to platí pro celý měsíc květen, srov. Šottnerová, 2007, s. 53).

Traduje se, že na První máj musí být dívka políbena pod rozkvetlým stromem (tradičně třešní),

jinak že uschne (srov. např. Šottnerová, 2007, s. 53).

V této souvislosti  můžeme vedle  květen přidat slovu  máj  další  význam, a sice že to je také

„výraz pro ozdobný předmět související s lidovou oslavou prvního květnového dne (…), ústředním

zvykoslovným předmětem je máj neboli májka, májek – ověnčený strom symbolizující jaro a lásku“

(Šottnerová, 2007, s. 52), který stával na veřejných prostranstvích (na návsi, před radnicí, kostelem)

a také ho stavěli chlapci dívkám pod okny a vyjadřovali jím buď svou lásku, nebo pověst, kterou

dívka nabyla svým chováním vůči mužům (srov. Šottnerová, 2007, s. 52 nebo Vondruška, 1991,

s. 440). 
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K tématu lásky můžeme studentům představit následující lidovou píseň:

Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku,

ráda, ráda, ráda tě mám.

Jestli to jen pravda, 

že mě máš tak ráda?

Ráda, ráda, ráda tě mám.23 (např. Já písnička, 1999, s. 61)

Tato lidová píseň může mj. posloužit k nácviku vazby mít rád + ACC.

Svatba

S láskou souvisí  samozřejmě také svatba.  Svatba sice nepatří mezi výroční obyčeje, ale pro

tematickou souvislost zde o ní zařazuji několik slov: 

Podle  historiků  se  prvotně  uzavírala  manželství  za  účelem plození  potomků  a  rozšířování  majetku  a  až

mnohem později se konaly svatby z lásky. Vždy se však svatby pojily se svatebním veselím. V evropských zemích

bylo manželství dříve uzavíráno výhradně před Bohem a bylo považováno za svaté. Moderní civilní manželství je

instituce mladá i v českých zemích, uzákoněna byla až roku 1890 (srov. Janečková, 2008, Úvod). „Velký rozdíl

se brzy vytvořil mezi svatbami v městech a na venkově a mezi bohatou a chudou svatbou. Každá obec, městečko

či okres měl svá vytvořená pravidla, zvyky a rituály, které se ale během let, kdy se svatby snoubenců z jiných měst

stávaly více časté, postupně míchaly dohromady. Je jen pár zvyků, které se zachovávají dodnes. U svých klientů

(…) vídám různé zvláštnosti a tradice. Skoro pokaždé se totiž dozvím od svatebčanů o nějakém zvyku, který

se v jejich  městě  či  vesnici  dělal.  Velký  vliv  na  snoubence  a  hlavně  na  nevěsty  mají  americké  romantické

komedie. Jsme ale v době současné. Jsme v době, kdy nevěsta není svazována tolika předsudky a tradicemi jako

dříve. Jsme v době, kdy si nevěsta může opravdu vybírat a dopřát si ten luxus, udělat si svatbu podle svých

vysněných představ“ (Janečková, 2008, s. 12–13).

Z výše uvedeného plyne, že protože svatby mají velmi bohatou historii, náhled na ně a tradice s nimi spojené

se vlivem doby, místa a požadavků snoubenců velmi měnily a mění. Svatby však stále mají i své určité atributy,

jako jsou: zásnuby, které jsou „vlastně takovým zlegalizováním vztahu. Také to většinou znamenalo, že tento pár

23 Adverbium rád – vazba mít rád + ACC, jen; osobní zájmena já, ty (ACC), to (NOM); přivlastňovací zájmeno můj 
(VOC); substandard. tvar adj. zlatý (M, sg., VOC, vlastnosti – barvy), osobní proprium Honzíček (M, sg., VOC, 
zdrob., jméno), podst. jm. pravda (F, sg., NOM, obecný pojem), spojky jestli a že. Event. úprava: substandard. zlatej 
zaměnit za standardní zlatý; pro snazší pochopení doplnit do eliptického verše „Jestli to jen pravda“ vypuštěné 
sloveso být, tj. „Jestli to je (jen) pravda“.
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se bude v budoucnu brát, a platilo to do roka a do dne ode dne zásnub“ (Janečková, 2008, s. 18). „Moment, kdy

vás partner žádá o ruku, je vlastně takovým novodobým zásnubním aktem. I dnes se zásnuby konají v kruhu

rodinném, v tom nejužším, kde se budoucí ženich představí s květinou pro maminku nevěsty. (…) Pokud jste již

zasnoubeni,  i  tak  se  ohlaste  v  rodině  a  toto  jim sdělte“  (Janečková,  2008,  s.  18–20).  Zásnubní  akt  tradičně

uskutečňuje partner žádostí své partnerky o její ruku, a pokud mu je vyhověno, navleče jí jako symbol na prst

zásnubní prsten (srov. Janečková, 2008, s. 15). Dále čekají snoubence  svatební přípravy: ty zahrnují vyřízení

právních  dokumentů,  zajištění  obřadu,  svatební  hostiny  a  event.  párty  (jídlo,  svatební  dort,  výzdoba,  hudba,

program), výběr a zajištění svědků a svatebních šatů, pořízení prstýnků, rozeslání oznámení (srov. Janečková,

2008, s. 24–37).

Jako svatební zvyky se pak označují zvyky, které se dodržují o svatebním dni. Na seznamu „nejtradičnějších

zvyků v České republice“ (dle  Wikipedie) jsou:  svatební koláčky (tradiční malé koláčky s různými náplněmi),

oblečení nevěsty (každá nevěsta by měla mít podle tradice něco nového, starého, půjčeného a modrého), vonička

(myrta), kterou dostane do klopy každý host,  házení rýže na novomanžele při odchodu ze svatební síně, které

jim má přivolat bohatství a plodnost;  rozbíjení talíře při příchodu na svatební hostinu – jeho střepy pak musí

nevěsta s ženichem zamést (střepy jsou symbolem štěstí a „podle toho, jak se k úkolu postaví, je jasné, jak jim

bude klapat společná domácnost“ (Wikipedie)),  jezení polévky z jednoho talíře při svatební hostině (nevěsta

s ženichem jsou svázáni bílým ubrusem a navzájem se krmí jednou lžící),  rozkrojení svatebního dortu jedním

nožem,  první novomanželský tanec (sólo pro nevěstu a  ženicha),  únos nevěsty („v průběhu oslavy unesou

nevěstu do některé z okolních hospůdek, kde zapíjejí štěstí novomanželů,  ženich by měl svou novomanželku najít

co nejdříve, protože celou útratu platí on“ (Wikipedie)),  házení kyticí (nevěsta si stoupne zády k neprovdaným

účastnicím svatby a hodí kytici za sebe. Dívka, která kytici chytí, se bude do roka vdávat (srov. Wikipedie)) atd.

Jak je naznačeno, svatebních zvyků je hodně. Studenty češtiny jako cizího jazyka tedy můžeme

seznámit s některými z nich podle našich zkušeností či jejich zájmu. Čemu však můžeme věnovat

větší  pozornost,  jsou jazykové aspekty týkající  se svatby, jako je například kontextově opozitní

vztah  sloves  vdát  se a  oženit  se či  význam zvratné  podoby frekventovaného slovesa  brát si/se

ve významu uzavírat spolu sňatek (SSJČ), mít svatbu.

K Prvnímu máji dodávám ještě, že za minulého, tj. komunistického režimu „zcela zastínil lidové

oslavy a tradice“ (Šottnerová, 2007, s. 55) historický Svátek práce, výročí boje amerických dělníků

za  svá  práva  (např.  osmihodinovou  pracovní  směnu)  v  Chicagu  1.  5.  1866,  účast  na  němž

se v Československu po komunistickém převratu roku 1948 stala povinnou, „prvomájové průvody

zdobily transparenty s politickými hesly“ (Šottnerová, 2007, s. 55). I dnes se na První máj pořádají
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různé  demonstrace  a  politická  shromáždění.  Další  tradicí  nepocházející  z  venkovského,

ale městského prostředí jsou majálesy – studentské oslavy a průvody (srov. Šottnerová, 2007, s. 54).

 2.1.2.8 Den vítězství (státní svátek)

8. května se slaví Den vítězství, tzn. konec druhé světové války. Můžeme zde tedy studentům

ve zkratce  přiblížit  českou  historii,  se  kterou  jde  předkládaný  učební  materiál  ruku  v  ruce.

Za tímto účelem jsem sestavila pro potřeby cizojazyčné výuky upravený text (viz příloha).

Předkládaný text je zestručněný a výrazově upravený tak, aby byl pro cizince srozumitelný.

Soustřeďuje se na předání reálií z české historie (historie) a kultury (kulturní historie) a na slovní

zásobu z oblastí časové údaje a politický systém.

 2.1.2.9 Den matek 

Slaví se vždy druhou květnovou neděli. „V naší zemi se začal slavit v roce 1923 zásluhou Alice

Masarykové,  dcery  tehdejšího  prezidenta.  S  příchodem  komunistické  vlády  ho  však  vytlačil

Mezinárodní den žen (MDŽ), ale pro roce 1989 se tento svátek začal u nás slavit znovu. Přestože

nemá  náboženský  podtext,  dá  se  říct,  že  se  rozšířil  natolik,  že  vznikla  novodobá  tradice“

(Šottnerová, 2007, s. 57).

V souvislosti  s  Dnem  matek  můžeme  zmínit  také  Mezinárodní  den  dětí  (1.  června)  nebo

Den otců (třetí neděle v červnu), avšak „v České republice se tento svátek slaví dosud jen ojediněle“

(Wikipedie). 

Dne matek by nebylo bez rození dětí. „Okamžik zrození je obestřen, stejně jako okamžik smrti,

rouškou tajemna. Je proto pochopitelné, že se k němu vážou různé magické pověry a praktiky“

(Šottnerová,  2007,  s.  58).  Např.  na  dotazy dětí,  jak  přicházejí  na  svět,  se  nejčastěji  odpovídá,

že chlapce přináší čáp a dívky vrána (srov. Navrátilová, 2004, s. 41–44). „Čáp, popřípadě vrána (…)

jako nositelé dětí se vyskytují všeobecně na celém našem území“ (Navrátilová, 2004, s. 41). 

Děti přivolávaly vrány různými říkadly, např.: 

Vrána letí, nemá děti/í. My je máme, neprodáme!24 (Navrátilová, 2004, s. 41) 

Rozvinout při této příležitosti můžeme téma rodiny obecně. 

24 Podstatná jména  vrána (F, sg., NOM,  zvířata),  dětí/i (N, pl., GEN/ACC,  rodina), slovesa  letět (přít.,  pohyb),  mít
(přít., poz. i neg., posesivní relace), prodat (přít., neg., služby), být (přít., existence), osobní zájmena my (NOM), ony
(GEN).
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 2.2 Léto

 2.2.1 Charakteristika období

Léto začíná na severní polokouli astronomicky vzato 21. 6. (meteorologicky vzato 1. 6.) a končí

23. 9. (srov. Wikipedie).

Letní  období až do raného podzimu bylo poměrně chudé na lidové tradice.  Pravděpodobně

proto,  že  nebylo  příliš  času  na  radovánky a  oslavy,  lidé  se  soustřeďovali  na  zajištění  potravy,

a věnovali se tedy zemědělským pracím, především žním a sklizni. Atributy tohoto období jsou

v současnosti zcela jiné, lze říci opačné. Této době vévodí dovolená, odpočinek a prázdniny“ (srov.

Šottnerová, 2006, s. 12).

V oblasti  počasí v létě dominuje  slunce, ale pranostika, která se týká tohoto ročního období,

připadá na svátek svatého Medarda (8. 6.) a je jednou z nejslavnějších pranostik (srov. Toufar, 2004,

s. 243)25, hovoří jinak:

Medardova kápě, čtyřicet dní kape.

Vznik a okolnosti pranostiky lze vysvětlit následovně: „Medardova kápě vznikla jako důsledek

pečlivých  pozorování  pravidelných  příchodů  oceánského  vzduchu  do  Evropy,  k  nimž  dochází

v červnu  a  červenci.  Protože  však  teplotní  a  tlakové  podmínky  nad  Atlantským  oceánem  a

evropským subkontinentem nebývají každý rok stejné, jsou také délka i intenzita ‚medardovského

období‘ každý rok rozdílné. Nelze proto považovat 8. červen za datum jednoznačně rozhodující,

stejně  jako  nelze  hovořit  o  délce  období“  (Toufar,  2004,  s.  247).  Čtyřicet  dnů  (podle  jiných

pranostik to je i jiný počet dnů (srov. Toufar, 2004, s. 246) nesmí být bráno doslova, ale ve významu

„dlouhá  doba“  (srov.  tamtéž).  Výraz  kápě „si  mnozí  ztvárnili  s  vědomím,  že  sv. Medard  byl

církevním hodnostářem a svatým, ve zkreslené zlidovělé podobě tedy ‚mnichem‘“ (Toufar, 2004,

s. 247), přičemž však původně bylo v pranostice  krápě od  krápati nebo  krápání čili od označení

řídkého deště, při kterém drobně kape či krápe (srov. tamtéž).

25 Na  tomto  místě  bych  ráda  podotkla,  že  podobné  notoricky  známé  pranostiky  bychom  našli  ke  všem  ročním
obdobím: k podzimu se váže např. pranostika „svatý Martin příjíždí na bílém koni“, k zimě by to byla např. „Lucie
noci upije (a dne nepřidá)“, k jaru pak „březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem“ nebo „na svatého Jiří
vylézají hadi a štíři“, k létu „svatá Anna – chladna z rána“ aj. Já jsem z těchto pranostik zařadila do své práce pouze
ty,  které  vyhovují  podmínkám  srozumitelnosti,  využitelnosti  atd.  pro  studenty  češtiny  jako  cizího  jazyka,
při zohlednění úrovně a zájmu studentů se jim však učitelé samozřejmě vyhýbat nemusí.
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 2.2.1.1 Atributy žně a sklizeň

Při příležitosti  tohoto tématu můžeme studenty poprvé seznámit se svatou Annou, babičkou

Ježíše Krista, se kterou je pak blíže seznámíme během vánočních svátků. Nyní se svatá Anna (26.

7.) objevuje v pranostice: 

Svatá Anna – chladna z rána26 (např. Šottnerová, 2006, s. 9). 

Na základě jiných pranostik, např. svatá Anna – do stodoly brána27 (např. Toufar, 2004, s. 258),

lze říci, že svatá Anna byla předělem v zemědělských pracích, nastal čas sklizně.

Žně (zprav. množné číslo) znamenají sklizeň obilí a období kolem této sklizně (srov. SSJČ).

Přestože „dávná atmosféra žní vymizela s nástupem mechanizace“ (Toufar, 2004, s. 251), dodnes

se v češtině přeneseně uplatňuje výraz  žně ve významu odměna,  velký výdělek (SSJČ), neboť žně

bývaly náležitou odměnou za zemědělské práce (srov. např. Toufar, 2004, s. 249). Studenty můžeme

s tímto významem, např. ve spojení mít žně, seznámit. 

Se sklizní  jako odměnou souvisí  tři  oslavy:  dožínky,  když  se sklidilo  obilí,  dočesná,  když

se sklidil chmel, a vinobraní, když se sklidilo víno.

Názvy  oslav  studentům  předávat  přímo  nemusíme,  co  pro  ně  však  může  být  zajímavé

či užitečné, jsou plodiny a produkty, které se k uvedeným sklizním a oslavám vážou: 

dožínky – obilí: pšenice, oves, ječmen, žito; chléb/chleba

dočesná – pivo

vinobraní – víno 

Všechny uvedené plodiny a produkty můžeme v učebním materiálu zmínit a doplnit obrázkem,

příp. dalšími informacemi.

26 Z jazykových prostředků sestává pranostika z propria Anna (F, sg., NOM, jméno) s přívlastkem svatý (F, sg., NOM,
náboženství), substantiva chladno (N, pl., NOM, počasí), časového určení z rána (GEN, časové údaje) a eliptického
slovesa  být (přít.,  existence).  Event.  úprava:  pl.  subst.  chladna nahradit  sg.  chladno,  předložku  z nahradit
frekventovanější předložkou od, pranostika by potom zněla: Svatá Anna – chladno od rána.

27 Pranostiku netřeba předávat studentům, a proto ji zde jazykově neanalyzuji.
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Chléb/chleba

Chléb/chleba byl a je v České republice základní potravinou, častou přílohou. Dříve se k němu

lidé chovali s úctou, odtud pochází jeho označení „boží dar“. Slovanským zvykem je uctít hosta

chlebem (a solí) (srov. Toufar, 2004, s. 287–292). 

Kromě obrázku můžeme do učebního materiálu zařadit např. také (vhodně uzpůsobený) recept

na domácí chléb (např. dle Toufar, 2004, s. 292–293). 

Víno

Vzhledem k vhodným klimatickým podmínkám se na území České republiky pěstuje vinná réva

především na jižní Moravě a v oblasti kolem toku Labe, konkrétně v okolí měst Znojmo a Mělník

(srov. Šottnerová,  2006, s.  18).  O tom, jak příznačnou plodinou tohoto ročního období víno je,

můžeme pokročilejší studenty přesvědčit kromě obrázku také pranostikou:

Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče28 (např. Pranostika.cz).

Pivo

Pivo a Češi je téma natolik obsáhlé, že se mu zde nemohu cele věnovat. Stručně tedy shrnu, že

Češi mají  rádi /  rádi  pijou pivo.  Co všechno dále  zahraničním studentům o pití  piva řekneme,

nechávám  na  učiteli,  zde  nabídnu  pouze  verš  z  jedné  ze  401  lidových  a  zlidovělých  písní

sesbíraných Čeňkem Zíbrtem, který je dnes notoricky známý jako rčení:

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří (např. Zíbrt, 1909, s. 108);

s případným pokračováním:

Kde se pivo pije, tam se dobře žije (např. Karaoketexty.cz).

Uvedené verše vystihují pozitivní vztah Čechů k pivu,  kterým jsou proslulí.  Jazykově vzato

sestávají oba z adverbií  kde a  tam  (lokace) a  dobře (vlastnosti), podstatného jména  pivo (N, sg.,

NOM, jídlo) a sloves v trpném rodě (ve funkci deagentizace) vařit (přít.,  jídlo), dařit se (přít., stav),

pít (přít.,  jídlo), žít (přít., existence). 

28 Pranostika pracuje s výrazy z oblasti  jídlo –  vaření: slovesa (do)vařit  (přít. a neg. přít. vyjadřující bud.) a  dopéct
(přít. vyjadřující bud.) a substantivum víno (N, sg., ACC). Dále jsou v pranostice názvy měsíců září a říjen (N a M,
sg., NOM, časové údaje), slučovací spojka a a vztažné zájmeno co (ACC).
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Ovoce a zelenina 

Kromě chmelu, vína a obilí se však sklízí i ovoce a zelenina. To můžeme studentům přiblížit

např. pohádkou o řepě, která je nadto vhodná pro nácvik slovní zásoby z oblasti rodina či minulého

času. Předkládám zde text této pohádky upravený pro potřeby studentů češtiny jako cizího jazyka:

O řepě

Vyrostla velká, červená řepa. Děda ji chtěl vytáhnout ze země, ale protože byla velká, nemohl

ji vytáhnout.  Přišla  mu  pomoct  babička.  Postavila  se  za  dědu.  Táhli,  ale  nevytáhli.  Přišla

jim pomoct vnučka. Postavila se za babičku a táhli, ale nevytáhli. Přišel jim pomoct vnuk. Postavil

se za vnučku a táhli, ale nevytáhli. Přišel jim pomoct pes. Postavil se za vnuka. Táhli, ale nevytáhli.

Přišla jim pomoct kočka. Postavila se za psa. Táhli, ale nevytáhli. Přišla jim pomoct myš. Postavila

se za kočku. Táhli nakonec děda, za ním babička, za ní vnučka, za ní vnuk, za ním pes, za ním

kočka, za ní myš a… řepu vytáhli! 

Text je pro potřeby cizojazyčných studentů jednak zjednodušený a sestavený z jednoduchých

vět  a  souvětí,  jednak  by  s  porozuměním  mělo  pomoci  i  redundantní  opakování  výrazových

prostředků (slovní zásoby, slovesa táhnout a spojení přišel/přišla mu/jim pomoct;  postavil/a se za;

táhli,  ale  nevytáhli).  Pokud by byl  text  přesto  složitý,  děj  pohádky lze ještě  znázornit  obrázky

či předváděním.

Jak  bylo  uvedeno,  pohádka  obsahuje  výrazy z  oblasti  rodina:  děda,  babička,  vnučka,  vnuk

(NOM a ACC), dále slovní zásobu z oblasti  zvířata:  pes,  kočka,  myš (NOM a ACC) a konečně

i z oblasti  jídlo:  řepa (NOM a  ACC).  Dále  je  v  textu  užito  substantiva  země (GEN,  příroda),

adjektiv  velký a  červený (F,  sg.,  NOM,  vlastnosti)  a  sloves:  vyrůst,  chtít,  táhnout –  vytáhnout

(i neg.),  moct (neg.),  přijít,  postavit  se (všechna v min.).  Z  dalších prostředků je  v  textu  užito

osobních  zájmen  ona (ACC,  INSTR,  i  podoba  po  předložce),  on (DAT,  INSTR),  oni (DAT),

předložek z(e) (+ GEN) a za (+ ACC, INSTR), odporovací spojky ale a příslovce nakonec.

Abychom úplně neopomněli ovoce, můžeme dát studentům ještě hádanku:

Co je v květnu celé bílé a v červnu celé červené?

Třešeň. (Šottnerová, 2007, s. 17) 
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Hádanka obsahuje  časové údaje v květnu a  v červnu (LOC), a  barvy:  bílá a  červená (N, sg.,

NOM,  vlastnosti),  dále adjektivum  celý (N, sg.,  NOM,  vlastnosti),  sloveso  být (přít.,  existence),

tázací zájmeno co (NOM) a podstatné jméno třešeň (F, sg., NOM, příroda).  

Event.  úpravy  navrhuji  v  tomto  případě  hned  dvojím  způsobem:  za  prvé  navrhuji  nechat

hádanku v témže znění a vypustit pouze redundantní adjektivum celý, hádanka by pak zněla: Co je

v květnu bílé a v červnu červené? 

Avšak využila bych také příležitost  k nahlédnutí  do svébytného slovníku hotových jednotek

folklorních textů, které jsou za patřičných okolností připraveny k užití (Bartmiński, 2016, s. 42),

a seznámila studenty s nejtypičtější českou formulí hádanek. Formule pro hádanku by byla Je to…

Co to je? a hádanka v našem případě by potom zněla: Je to bílé v květnu a červené v červnu. Co to

je?

Fragmenty Je to… a  Co to je? Jsou totiž nejen nejčastější  česká formule hádanky, ale také

základní  komunikační  prostředek  sloužící  k  pojmenování  a  zjišťování  pojmů  v  jazyce,  jedna

z prvních frází, se kterými musí učitel cizojazyčné studenty seznámit. 

Navíc  protože  „formule  produktorovi  usnadňují  tvorbu a  reprodukci  textů, recipientovi  pak

jejich rozpoznání a pochopení“ (Bartmiński, 2016, s. 43), můžeme dále nechat studenty, aby sami

vymýšleli hádanky. Za využití formule, do níž stačí dosadit jakýkoliv jednoduchý popis v NOM,

jim to půjde snadno. 

Sklizeň,  závěr  zemědělských  prací,  přeneseně  vyjadřuje  také  pranostika  vztahující

se k nejvýznamnějšímu světci podzimu, svatému Václavovi: 

Svatý Václav zavírá zem (např. Šottnerová, 2006, s. 13).

Z jazykových prostředků sestává pouze z propria Václav (M, sg., NOM, jméno) s přívlastkem

svatý (M, sg.  NOM,  náboženství),  apelativa  zem (F,  sg.,  ACC,  příroda) a slovesa  zavírat (přít.,

pohyb). Event. úprava: nahradit zem frekventovanějším země.

Stejně  jako  svatá  Anna  (26.  7.)  dobu  sklizně  otevírala,  svatý  Václav  (28.  9.)  ji  ukončuje.

Uvedenou pranostikou jsem rovněž načala  téma o svatém Václavovi,  kterému se budu věnovat

v další části práce.
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 2.2.2 Rituály, státní svátky, ostatní svátky a významné dny

K létu náležejí dva státní svátky: Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5. 7.) a Den

upálení mistra Jana Husa (6. 7.). Protože historie není přímo předmětem této práce, jen stručně zde

uvádím, že  Cyril a Metoděj christianizovali Čechy v 9. století  a  Jan Hus byl český náboženský

reformátor v 15. století, který byl 6. 7. 1415 upálen jako kacíř. Reakcí byly husitské války (1419–

1934) (srov. a více viz Cvejnová, 2013, s. 61 a Marešová, 1992, s. 22–23). 
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 2.3 Podzim

 2.3.1 Charakteristika období

Podzim  je  (přechod)  mezi  létem  a  zimou.  Astronomický  podzim  začíná  podzimní

rovnodenností,  na severní  polokouli  kolem 23. 9., a končí zimním slunovratem 21. 12. Podzimní

měsíce jsou září, říjen a listopad. 

Pokud  jde  o  atributy  podzimu,  v oblasti  počasí na  podzim  dominuje  vítr a  déšť (srov.

Wikipedie).  V klimatických  podmínkách  mírného  pásu  se  na  podzim  sklízí  většina  úrody

a opadávají  stromy (padá listí).  „Pod pojmem podzim si  vybavíte  nejspíše pouštění  draků,  sběr

ovoce  nebo  sbírání  listí.  (…)  Podzim často  vytváří  v  přírodě  úchvatné  barevné  scenérie.  (…)

Na podzim v mnoha zemích (včetně České republiky, pozn. B. B.) začíná školní rok. Je to dáno

historickými důvody, kdy děti běžně pomáhaly při sklizni na statcích, a teprve když bylo sklizeno,

mohly chodit do školy“ (Wikipedie).

 2.3.1.1 Atribut přechodného období

K podzimnímu období se váže celá řada pranostik. Jako vhodné jsem vybrala následující:

Teplý říjen – studený listopad29 (např. Šottnerová, 2008, s. 94).

Pranostika naznačuje přechod ročních období a s ním spojenou proměnlivost počasí na podzim. 

Lépe tento přechod vystihuje další pranostika na měsíc listopad:

Na začátku listopada teplo se zimou se hádá30 (Šottnerová, 2008, s. 95).

Skutečnost,  že  přechod  v  přírodě,  resp.  počasí  je  v České  republice  příznačný  jednak

pro podzim, jednak pro jaro, lze doložit na pranostice:

29 Pranostika sestává pouze ze dvou názvů měsíců  říjen a  listopad (M, sg., NOM,  časové údaje) a jejich přívlastků
teplý a studený (M, sg., NOM, vlastnosti). Event. úprava: nahradit neslovesné spojení za využití podm. spojky když
a slovesa být (přít., existence). Pranostika by potom zněla: Když je teplý říjen, je studený listopad.

30 Pranostika sestává z podstatných jmen začátek (M, sg., LOC, časové údaje), listopad (M, sg., GEN, časové údaje),
teplo (N, sg., NOM, počasí) a zima (F, sg., INSTR, počasí), slovesa hádat se (přít., procesy) a předložek na (+ LOC)
a  s(e) (+ INSTR). Užití životné koncovky u neživotného jména  listopad zde může být pro studenty češtiny jako
cizího  jazyka  matoucí.  Event.  úprava  by  tedy  byla  za  cenu  ztráty  rýmu  skloňovat  listopad jako  maskulinum
inanimatum. Obohatit pranostikou však můžeme studenty češtiny jako cizího jazyka nejen o skutečnost z přírody
na podzim, ale také o výraz uplatnitelný v oblastech rodina či mezilidské vztahy s významem přít se (SSČ).
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Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas31 (např. Šottnerová, 2008, s. 95).

 2.3.1.2 Atribut houbaření

Vybraná  pranostika  na  měsíc  září  se  dotýká  dalšího  v  České  republice  oblíbeného  atributu

podzimu, a tím je sezóna hub a houbaření.

Když je vlhko v září, 

v lesích houbám se daří32 (např. Pranostik.cz).

 2.3.1.3 Atribut babí léto a barvy

„Babí léto (též označované jako pozdní léto) je označení déletrvajícího suchého, slunečného,

teplého a  málo větrného počasí  na konci  léta  či  začátku podzimu.  (…)  Příčinou babího léta  je

rozsáhlá tlaková  výše,  která  v  podzimním období  setrvává  nad střední a  jihovýchodní  Evropou.

Podle klimatologů se průměrně vyskytuje v období od 21. září do 2. října. (…) Délka trvání tohoto

příjemného podzimního počasí je v jednotlivých letech velice rozdílná. (…) 

Babí léto je jednou ze singularit v ročním průběhu počasí ve střední Evropě. Singularitou je zde

myšlena poměrně pravidelná odchylka od celkového trendu počasí, podmíněná zvýšeným výskytem

určitých povětrnostních situací v dané části roku. V tomto smyslu jde tedy o jev víceméně přesně

vázaný na určité kalendářní období. Některé (singularity, pozn. B. B.) jsou zachyceny i v lidových

pranostikách.

31 Pranostika sestává z podstatných jmen listopad (M, sg., LOC, časové údaje),  březen (M, sg., LOC, časové údaje)
a čas (M.,  sg.,  NOM,  časové  údaje),  tvaru  slovesa  být  bývat (přít.,  frekventativní),  elipsy  slovesa  být a  dále
z tázacího  zájmena  jaký (M,  sg.,  NOM),  ukazovacího  zájmena  taký (M,  sg.,  NOM),  adverbií  obyčejně a  zas
a předložky v (+ LOC). Nutno podotknout, že i v tomto případě pracuje pranostika u slova čas s významem počasí,
můžeme ho ale interpretovat také jako  doba (srov. SSČ). Pranostika v tomto znění je poměrně náročná, a proto
doporučuji následující event. úpravy: tvar slovesa  bývat,  který vyjadřuje opakovanost děje,  nahradit tvarem  být;
nevypouštět  sloveso  být z  druhé  věty;  zast.  tvar  taký  nahradit  tvarem  takový;  tvar  obyčejně nahradit
frekventovanějším obvykle nebo ho zcela vypustit a tvar zas nahradit frekventovanějším tvarem zase (za cenu ztráty
rýmu). Pranostika by potom zněla:  Jaký je v listopadu čas,  takový je (obvykle) v březnu zase.  Studentům nižší
jazykové úrovně však lze předložit pranostiku i v jejím dalším zjednodušeném znění: Jaký listopad – takový březen
(např. Šottnerová, 2008, s. 95).

32 Pranostika obsahuje podstatná jména  září (N, sg., LOC,  časové údaje),  les (M, pl., LOC,  příroda),  houba (F, pl.,
DAT,  příroda), slovesa  být (přít.,  existence),  dařit se (přít.,  stav), adverbium vlhko (počasí), podmínkovou spojku
když a předložku v (+ LOC). Pokud jde o sloveso dařit se, v tomto kontextu nabývá významu prospívat (srov. SSČ),
ale užívá se ho také ve frázi Jak se (ti/vám) daří? s významem mít se, vést se (srov. SSČ). Z tohoto důvodu může být
pranostika pro studenty užitečná nejen pro seznámení se s typickým českým podzimním hobby, ale také pro tip
na obměnu fráze Jak se máš/máte?. Event. úprava: pl. lesy lze nahradit sg. les (→ v lese).
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Během babího léta lze často pozorovat volně se vznášející pavučiny drobných pavouků, které

lidem  v  minulosti  připomínaly  šedé  ‚babské‘ vlasy.  Odtud  pochází  název  tohoto  období“

(Wikipedie). Studentům lze babí léto zjednodušeně představit jako hezký, teplý, slunečný podzim.

Čím je podzim ještě hezký a zároveň typický, jsou barvy. Na barvy se zaměřuje dětská hra „čáp

ztratil čepičku“. Pro zpestření výuky a procvičení barev si ji můžeme se studenty zahrát. 

Čáp ztratil čepičku, měla barvu, barvičku… (ACC)

Kromě  barev  si  jí  připomeneme  také  čápa (M,  sg.,  NOM,  zvířata),  zvíře,  které  v  České

republice nosí děti (viz Den matek), dále je ve formuli hry užito podstatných jmen čepička (F, sg.,

ACC, zdrob., oblečení), barva (F, sg., ACC, vlastnosti) a barvička (F, sg., ACC, zdrob., vlastnosti)

a sloves ztratit (min., proces) a mít (min., posesivní relace).

 2.3.2 Rituály, státní svátky, ostatní svátky a významné dny

Na podzim si připomínáme jednoho z nejvýznamnějších světců, svatého Václava (28. 9., státní

svátek),  vzpomínáme  na  zesnulé  (svátek  Všech  svatých  1.  listopadu  a  Památka  zesnulých

2. listopadu) a slavíme další dva státní svátky: Den vzniku samostatného československého státu

(28. 10.) a Den boje za svobodu a demokracii (17. 11.).

 2.3.2.1 Svatý Václav (28. 9.)

Václav  byl  český  kníže,  kterého  vychovala  jeho  babička  svatá  Ludmila  v  křesťanské  víře

a kterého nakonec  zabil  jeho bratr  Boleslav  28.  září  935 (srov.  Vondruška,  1991,  s.  517–526).

„Svatováclavská tradice je téměř tak stará jako český stát. (…) Svatý Václav je patron české země

(…), který svým státnickým uměním a neochvějnou křesťanskou vírou zachoval českému národu

obklopenému mocnými sousedy právo na existenci“  (Pecháčková,  2007,  s.  1).  Svatý Václav je

„ústřední osobností (…) české státní ideologie (…), stal se jedním ze základních symbolů státnosti“

(Vondruška, 1991, s. 524–526), k němu „český národ po staletí vzhlíží jako k symbolu svého trvání

a víry v budoucnost“ (Pecháčková, 2007, s. 1). 

Studentům můžeme přinejmenším povědět  o  soše  (jezdeckém pomníku od J.  V.  Myslbeka)

svatého  Václava  na  Václavském  náměstí  nebo  svatováclavské  koruně  jako  součásti  českých

korunovačních klenotů. 
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„O životě a smrti  knížete Václava se však od nepaměti  vyprávěly a psaly legendy,  z nichž

většina se zakládala na pravdě. (…) Patronu Země české svatému Václavovi od věků se věřilo,

že nedá zahynouti nám ani budoucím“ (Pecháčková, 2007, s. 1).

Můžeme a měli bychom tedy studenty seznámit také s postavou svatého Václava a jeho rodinou,

neboť je klíčová pro českou kulturní historii. Následující text je zestručněn a upraven tak, aby byl

srozumitelný a využitelný pro studenty češtiny jako cizího jazyka. Může posloužit nejen k předání

reálií  prostřednictvím  užitých  proprií  z  oblasti  (kulturní) historie (jména  českých  panovníků

a světců,  zeměpisná  jména  a  jména  památek),  ale  také  k  nácviku  dalších  užitých  jazykových

prostředků,  kterými  jsou  převážně  obecná  jména  především  z  oblasti  rodina a  dále  z  oblastí

(kulturní)  historie a  politika,  přičemž užití  všech podstatných jmen se omezuje na NOM, ACC,

GEN a INSTR., dále text sestává z minulého času sloves z významové oblasti obecné pojmy nebo

(kulturní) historie a politika a přivlastňovacích zájmen. 

Svatý Václav a jeho česká historická rodina 

Kníže Bořivoj byl první český a křesťanský vladař (zemřel asi 894). Byl Přemyslovec (jediný

český rod v Čechách). Jeho manželka se jmenovala sv. Ludmila. Bořivoje a Ludmilu pokřtil Metoděj

(na Velké Moravě). Bořivoj (si) vybral Prahu jako centrum Čech. Jejich syn se jmenoval Vratislav.

Jeho manželka se jmenovala Drahomíra a jejich synové Boleslav a sv. Václav. Drahomíra byla

pohanka a měla konflikt s křesťankou Ludmilou. Nakonec (proto) Drahomíra Ludmilu zabila. Syn

Drahomíry a vnuk sv. Ludmily sv. Václav byl vladař od roku 923. Chtěl christianizaci (českého

státu) a založil kostel sv. Víta na Pražském hradě (základ katedrály sv. Víta). Sv. Václava zabil jeho

bratr Boleslav 28. září 935. Sv. Václav a jeho babička sv. Ludmila jsou (první) čeští světci.  (Text

sestaven podle Cvejnová, 2013, s. 61–62 a Pecháčková, 2007, s. 34.)  

Na tomto místě můžeme studenty také seznámit s legendou o vojsku se svatým Václavem v čele

(svatováclavské  vojsko),  spícím v  hoře  Blaník,  které  vyjede  české  zemi  na  pomoc,  až  jí  bude

nejhůře. K tomu zde navrhuji další text sestavený za účelem srozumitelnosti pro studenty češtiny

jako  cizího  jazyka  a  využitelnosti  ve  výuce.  Může  posloužit  nejen  k  předání  reálií  z  oblasti

(kulturní) historie (proroctví  o  blanických  rytířích,  zeměpisné  proprium  hora  Blaník),  ale  také

k nácviku užití adverbií ještě a až ve významech nedosažení/dosažení časové hranice, kdy v případě

ještě této hranice není dosaženo a v případě až této hranice je dosaženo (srov. SSJČ), a k nácviku
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budoucího  času,  především  dokonavých  sloves.  Text  využívá  úryvků  z  původního  díla  Aloise

Jiráska Staré pověsti české. I jeho lze citovat a v souvislosti s českými legendami a pověstmi zmínit.

Hora Blaník a blaničtí rytíři

„Svatováclavské vojsko spí. Ještě není čas, aby vstalo“ (Jirásek, 2011, s. 236). Vstane, až bude

v Čechách nejhůř (srov. Pecháčková, 2007, s. 33). Hora Blaník se otevře a vyjedou blaničtí rytíři

a svatý Václav na bílém koni (srov. Jirásek, 2011, s. 236). Pomůžou a pak si „země česká odpočine“

(Jirásek, 2011, s. 237).

Posvícení

Adjektivum  svatováclavský můžeme  využít  také  ve  spojení  svatováclavská  pouť,  která

se na tento svátek tradičně konala, a vedle ní můžeme uvést i posvícení, výroční slavnost na počest

zasvěcení místního kostela, která se slavila v neděli před nebo po svátku určitého světce. Posvícení

bývalo  jedním  z  nejoblíbenějších  svátků  prostého  venkovského  lidu,  protože  bylo  příležitostí

ke společenskému  styku  s  příbuznými  a  přáteli,  odpočinku,  hodování  a  zábavě.  Bylo  zvykem,

že se po  návratu  z  nedělní  mše  scházelo  celé  příbuzenstvo  u  bohatě  prostřených  stolů,

kde se tradičně  podávaly  různé  druhy pečiva  (především koláče),  husa  (nebo  kachna)  se zelím,

knedlíky, omáčky a na zapití pivo. Posvícenská husa byla důležitým symbolem posvícení a musela

být dobře vykrmená. Doba a délka trvání posvícení byla v každé farnosti různá (srov. Šottnerová,

2008,  s.  92–93).  Posvícení  se  pojila  s různými  světci,  kromě  svatováclavského  je  nejznámější

svatomartinské posvícení, jehož neodmyslitelnou součástí byla martinská husa (srov. Vondruška,

1991, s. 551). 

Posvícení a jeho výše uvedené atributy můžeme studentům předat lidovým říkadlem:

To je zlaté posvícení,

to je zlatá neděle.

Máme maso a zas maso,

k tomu kousek pečeně. (např. Baránková, 2001, s. 4)
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Říkadlo má připadně také pokračování:

To je zlaté posvícení, 

to je zlaté pondělí,

Máme maso a zas maso 

jako včera v neděli. (např. České tradice.cz)

Říkadlo seznámí studenty s oslavou posvícení (N, sg., NOM, svátky) a jeho typickými znaky,

kterými  jsou  doba  konání:  neděle (F,  sg.,  NOM,  ACC,  časové  údaje)  a  dny  kolem  ní,  zde

konkr. pondělí (N, sg., NOM, časové údaje), a tradiční jídlo, tedy maso (N, sg., ACC, jídlo), jehož

přemíra příznačná pro posvícení je v říkadle vyjádřena opakováním slova maso za využití adverbia

pro opakování děje/stavu zas. V říkadle je také zmíněna pečeně (F, sg., GEN, jídlo), maso pečené

ve vlastní šťávě (srov. SSČ), které je v České republice častým svátečním jídlem, podávaným kromě

posvícení  také o masopustu,  obv. s  knedlíkem, zelím a pivem (srov.  Vondruška,  1991,  s.  338).

V říkadle je dále užito dalšího výrazu z oblasti časové údaje, adverbia včera, a adjektiva zlatý (F, N,

sg., NOM), ze sloves pak být (přít., existence) v základní větné konstrukci s ukazovacím zájmenem

to je + NOM a  mít (přít,  posesivní relace), výrazu ve funkci jednotky množství  kousek (M, sg.,

ACC, kvantita/jídlo) a srovnávací spojky jako. Event. úprava: konstrukci s předložkou k + zájm. to

(DAT) odkazující k masu, ke kterému máme kousek pečeně, lze pro studenty nižší jazykové úrovně

nahradit slučovací spojkou a.

Čistě pro zpestření výuky zde navrhuji ještě tematický jazykolam: 

Naše  posvícení  je  ze  všech  posvíceníček  to  nejposvíceníčkovatější  posvíceníčko. (České

tradice.cz)

K osobnosti svatého Václava se pojí ještě jedna pranostika: 

Na svatého Václava babí léto nastává33 (Šottnerová, 2006, s. 13),

ve které je zmiňován výše definovaný atribut z podzimní tematiky babí léto.

33 Pranostika sestává z propria Václav (M, sg., ACC, jméno) s přívlastkem svatý (M, sg., ACC, náboženství), apelativa
léto (N,  sg.,  NOM,  časové  údaje),  adjektiva  babí (N,  sg.,  NOM,  rodina),  slovesa  nastávat (přít.,  procesy)
a předložky na (+ ACC). Event. úprava: nahradit nastávat synonymem začít/začínat (být) (SSČ). 
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 2.3.2.2 Den vzniku samostatného československého státu (28. 11.)

28. 11. si připomínáme Den vzniku samostatného československého státu. Jde o státní svátek,

a proto bychom s ním měli studenty seznámit, zjednodušeně jim můžeme říci, že  28. října 1918

vzniklo  Československo,  resp.  Československá  republika,  a  můžeme  přitom vyjít  z historického

přehledu uvedeného v příloze I.

 2.3.2.3 Svátek všech svatých (1. 11.) a Památka zesnulých (Dušičky, 2. 11.)

Na 1. 11. připadá svátek Všech svatých, který „je vzpomínkovou slavností zemřelých, kteří již

dosáhli věčné blaženosti“ (Vondruška, 1991, s. 540–541), na rozdíl od Památky zesnulých (lidově

nazývané Dušičky) 2. 11., která je „vzpomínkou na ty, kteří této blaženosti nedosáhli, (…) na ty,

jejichž duše ještě pobývají v očistci“ (Vondruška, 1991, s. 541). „Časová návaznost svátku Dušiček

na svátek Všech svatých vedla ke vnímání obou jako celku, k němuž se pojily obyčeje, odvozované

z dávného kultu a spojované se vzpomínkami na mrtvé. Základem obyčejů, konaných v prvních

dnech  listopadu,  bylo  obecně  rozšířené  přesvědčení  o  tom,  že  duchové  předků  se  v  noci

z 1. na 2. listopad navracejí ke svým blízkým“ (Navrátilová, 2004, s. 332).

„Podle lidové víry vystupují  v  předvečer  Dušiček duše zemřelých z  očistce,  aby si  alespoň

jednou v roce odpočinuly od muk. S tím souvisela i řada pověrečných praktik“ (Vondruška, 1991,

s. 548). My zde pro naše potřeby zmiňme pouze tu, která se praktikuje dodnes, a sice návštěvy

hřbitovů a zdobení  hrobů blízkých osob věnci,  květinami  a  svíčkami  (symbol života,  viz  výše;

„ve shodě s touto symbolikou pak byly zapalovány o svátku Dušiček (…) na paměť a  ochranu

zemřelých“ (Navrátilová, s. 332)).

Zároveň můžeme pro potřeby studentů pracovat s  názvem svátku  Památka všech zemřelých

(dle Vonduška, 1991, s. 541) namísto  zesnulých, a upřednostnit tak neutrální výraz před knižním

(srov. SSČ).
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Smrt

V zájmu rozšíření  oblasti  smrt můžeme studenty seznámit  s  první  slokou vlastenecké písně

z období první světové války (1914–1918):

Spi Havlíčku, v svém hrobečku,

národ zpívá tvou milou písničku,

[:odpočívej v pokoji!:]  (NPMK.cz)

Píseň seznamuje studenty nejen se slovní zásobou týkající  se smrti:  eufemizmus  spát (imp.,

procesy) (srov. SSJČ),  hrobeček (M, sg., LOC, zdrob.,  smrt); ale také s frází  odpočívej v pokoji,

zbožným  loučením  s  mrtvým  (srov.  SSJČ),  které  sestává  ze  slovesa  s  rovněž  eufemickým

významem  odpočívat (imp.,  procesy) a podstatného jména  pokoj (M, sg.,  LOC,  dům a bydlení)

ve významu  pro  studenty  pravděpodobně  zatím  neznámém:  klid.  Dále  seznamuje  studenty

s významnou  českou  osobností,  K.  H.  Borovským.  Studentům  bychom  o  něm  měli  říci

asi především to, že 

K. H. Borovský byl satirický básník a novinář (žurnalista) v době Rakouska-Uherska.

Dále  píseň  sestává  ze  slov  z  oblasti  umění,  resp. hudba:  slovesa  zpívat (přít.,  procesy)

a podstatného jména písnička (F, sg., ACC, zdrob., umění); dále z podstatného jména národ (M, sg.,

NOM, kultura/politika), adjektiva milý (F, sg., ACC, vlastnosti) a přivlastňovacích zájmen tvůj (F,

sg.,  ACC,  posesivní  relace)  a  svůj (M,  sg.,  LOC,  posesivní  relace).  Text  tedy můžeme  využít

mj. k nácviku užití přivlastňovacího zájmena zvratného svůj.

Vztah Dušiček a Halloweenu pro potřeby cizojazyčné výuky

Problematickým, avšak pro mou práci důležitým zdá se být vztah Dušiček a Halloweenu. Tyto

dva svátky bývají nahlíženy jako dva odlišné svátky, případně je Halloween brán jako americká

podoba Dušiček. Stěžejní rozdíl spočívá v tom, že Halloween je spjatý s veselicí, zatímco Dušičky

spíše  s klidem  a  rozjímáním.  Jako  jedny  z  hlavních  halloweenských  atributů  jsou  uváděny

koledování  (obchůzka)  a lucerna (jack’o’lantern)  (srov.  např.  Šottnerová,  2008,  s.  100).  Ovšem

„obřadní  koledování dětí  (a kdysi  i  dospělých)  na Vše svaté je doloženo ještě z nedávné doby

z bývalých česko-německých oblastí jižní Moravy a jihozápadních Čech (…), obyčej se nazýval

chodit po rohlíkách, neboť se při něm rozdávaly všesvatové rohlíky. (…) Kolem Jaroslavic chodily
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děti  po koláčích,  v  charvátských  rodinách  v  okolí  Drnholce  dostávaly  koledující  děti  housky

nazývané  stručice  nebo  štyrclje a ovoce (…) Koledování na Vše svaté bylo vlastní německému

etniku a jeho výskyt ve smíšených nebo českých (na jižní Moravě také charvátských) rodinách byl

výsledkem každodenního soužití obou skupin obyvatel v pohraničí. (…) Jeho forma prošla vývojem

od obecně závazné podoby s širší účastí dospělých k omezení na sociálně slabší vrstvy a děti až

k zábavným formám“ (Navrátilová,  2004,  s.  335).  „Na Vše svaté  planuly v domech na stolech

a oknech po celou noc svíčky (za každého zemřelého člena rodiny jedna). Později k nim přibyly

lampy,  které  se  v  ten  večer  plnily  máslem místo  olejem,  aby se  ztišila  palčivost  a  žízeň  duší

v očistci.  Ve  smíšených  česko-německých  oblastech  jižních  Čech  rozsvěcovaly  děti  po  večeři

lucerničky (Wachtlichtchen), kupované zvlášť k tomuto účelu“ (Navrátilová, 2004, s. 332). Teprve

„ve  dvacátém  věku  je  již  vzpomínání  na  zemřelé  spjato  především  se  svátky  Všech  svatých

a Dušiček a provázeno návštěvou hřbitova a úpravou hrobů“ (Navrátilová, 2004, s. 336). Zároveň

„ve srovnání s honosnou okázalostí  dušičkových svátků v městském prostředí vynikne skromný

a procítěný způsob uctění památky zesnulých z podkrkonošské vesnice. Jaký rozdíl!“ (Navrátilová,

2004, s. 338). „Málokdo však tuší, že se v minulosti v Podkrkonoší slavily Dušičky podobně, jako

je  tomu dnes  např.  v  USA,  tzn. s průvody strašidelných  a  děsivých  masek“  (Šottnerová,  2008,

s. 100), s muzikou či světelnou výzdobou (srov. Navrátilová, 2004, s. 338).

Tento vhled do historie uctívání památky svatých a zesnulých jsem sem zařadila na důkaz toho,

že Dušičky a Halloween se ve své podstatě od sebe  neliší natolik, abychom nemohli Halloween

využít k přiblížení Dušiček studentům češtiny jako cizího jazyka.  

 2.3.2.4 Den boje za svobodu a demokracii

Pokud  studenty  zajímá  česká  historie,  můžeme  zmínit,  že  si  17.  listopadu  připomínáme

sametovou  revoluci,  příp.  uzavření  vysokých  škol  po  pohřbu  Jana  Opletala  v  roce  1939.

Do učebního materiálu navrhuji stručné podání informace např. v podobě: 17. listopadu 1989 byla

sametová revoluce.
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 2.4 Zima

 2.4.1 Charakteristika období

Zima je roční období od 21. 12. do 20. 3. K jejím měsícům patří prosinec, leden, únor.

Zima  jakožto  jedno  z  ročních  období  nastává  ve  všech  zemích  vyjma  tropických  oblastí

a v České  republice  se  díky poloze  ve  vyšší  zeměpisné  šířce  během ní  vyskytuje  sníh  a  mráz

(Wikipedie). 

 2.4.1.1 Svatý Martin (11. 11.)

Ačkoliv  zima  začíná  astronomicky  vzato  na  severní  polokouli  až  21.  prosince  zimním

slunovratem, v České republice zimu přiváží již 11. listopadu svatý Martin na bílém koni (začíná

se ochlazovat), což vystihuje pranostika:

Svatý Martin přijíždí na bílém koni (viz např. Plicka, 2010, s. 9).

Pranostika  může  studenty  obohatit  o  znalost  jednoho  z  českých  světců  (svatého  Martina)

a přináší také informaci o počasí, kterou můžeme studentům interpretovat takto: Od svátku svatého

Martina, tedy od 11. listopadu, očekávají Češi zimu a s ní i sníh. 

Po jazykové stránce obsahuje pranostika kromě antroponyma  Martin (M, sg.,  NOM,  jméno)

s přívlastkem svatý (M, sg., NOM, náboženství) také frekventované sloveso pohybu přijíždět (přít.,

pohyb), slovesnou vazbu přijíždět na  (+  LOC) a dále  pak podstatné jméno kůň (M, sg.,  LOC,

zvířata) a adjektivum bílý (M, sg., LOC, vlastnosti – barvy), které v přeneseném významu označují

výraz z oblasti  počasí (sníh).  Event.  úprava:  pro studenty nižší  úrovně lze nahradit  předponové

sloveso  přijíždět slovesem  jet. Upravená pranostika by potom zněla:  Svatý Martin jede na bílém

koni.

Pranostiku můžeme ale také rozšířit o její pokračování: 

Přijede-li (svatý Martin) na šedém,  bude zima střídavá; přijede-li na žlutém,  přijde zima tuhá

a suchá (Šottnerová, 2008, s. 103).

Toto rozšíření pranostiky přináší pro studenty další informaci o počasí v zimě v ČR, a sice že je

proměnlivé (může být různé, tj. v České republice není každý rok co do počasí stejný průběh zimy),

a  může  přispět  k  rozšíření  slovní  zásoby  z oblasti  počasí:  mlhy,  sucho,  tuhá  zima;  a  barev

(vlastností): šedý a žlutý (M, sg., LOC), které jsou v tomto případě nositeli přeneseného významu.
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Jazykově vzato může rozšíření pranostiky v tomto znění sloužit k nácviku tvoření budoucího

času slovesa  být (existence) a sloves  přijet a  přijít  (pohyb) a významového rozdílu mezi těmito

slovesy.  Jazykovým prostředkem rozšíření  pranostiky je  také  postfix  -li ve  funkci  podmínkové

spojky. Event. úprava: chceme-li se postfixu  -li s ohledem na úroveň studentů prozatím vyhnout,

navrhuji ho nahradit podmínkovou spojkou když (Když přijede na šedém, bude zima střídavá; když

přijede na žlutém, přijde zima tuhá a suchá). Chceme-li se zatím vyhnout budoucímu času, navrhuji

převedení  pranostiky  do  přítomného  času  (Když  jede na  šedém,  je  zima  střídavá;  když  jede

na žlutém, je zima tuhá a suchá). 

 2.4.1.2 Atributy sníh a mráz

Sníh a mráz – typické projevy zimy v České republice – vystihuje další pranostika: 

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží34 (např. Plicka, 2010, s. 21). 

Pranostika přináší údaje o počasí v ČR a udává, že sníh a mráz k české zimě patří,  a když

v prosinci  mrzne  a  sněží,  je  vše  tak,  jak  má,  a  signalizuje  to  tedy  i  správný  a  dobrý  průběh

následujícího roku. 

V lednu mráz těší nás35 (např. Pranostik.cz) je další pranostika, která odráží typickou podobu

zimního měsíce ledna. 

 2.4.2 Rituály, státní svátky, ostatní svátky a významné dny

Státní svátky a ostatní svátky či významné dny v zimě, kterým bychom měli ve výuce češtiny

jako  cizího  jazyka  věnovat  pozornost,  jsou:  advent,  svatý  Mikuláš (6.  prosinec),  Vánoce,  tedy

24. prosinec  –  Štědrý  den,  25.  prosinec  –  1.  svátek  vánoční,  26.  prosinec  –  2.  svátek  vánoční,

1. leden – Nový rok, 6. leden – Tři králové.

 2.4.2.1 Advent

„Slovo advent  pochází  z  latinského ‚adventus‘  a  znamená  ‚příchod‘.  (…) Podstata  adventu

34 Jazykovými prostředky v pranostice jsou slovesa vztahující  se k oblasti  počasí:  mrznout,  sněžit (přít.,  procesy),
sloveso  běžet (přít.,  pohyb) a slova z oblasti  časové údaje:  název měsíce  prosinec (M, sg., LOC) a  rok (M, sg.,
NOM) a dále adjektivum  úrodný  (M,  sg.,  NOM,  vlastnosti),  které můžeme pro studenty nižší  úrovně nahradit
frekventovanějším adjektivem dobrý. Dále jsou jazykovými prostředky pranostiky spojka  když a adverbium nato,
který můžeme vypustit či ho nahradit standardním potom, upravená pranostika by pak zněla: Když v prosinci mrzne
a sněží, dobrý rok (potom) běží. 

35 Formálně vzato obsahuje podstatná jména leden (M, sg., LOC, časové údaje) a mráz (M, sg., NOM, počasí), sloveso
těšit (přít., procesy), osobní zájmeno my (ACC) a předložku v (+ LOC).
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vychází  z křesťanské  filozofie“  (Šottnerová,  2008,  s.  97).  Připravuje  se  a  očekává  příchod

(narození)  Spasitele (Mesiáše, Ježíše Krista).  Adventní období je tedy přípravné a trvá asi čtyři

týdny – začíná v neděli, která je nejblíže ke svátku sv. Ondřeje (30. listopad), a končí o půlnoci

Štědrého dne, kdy se narodil Ježíš (srov.  Šottnerová, 2008, s. 97). „V adventním čase má svátek

několik významných světců a s těmito dny je spojeno mnoho zvyků, pověr a magických praktik.

Podoba  dnešního  adventu  většinou  postrádá  náboženský  smysl.  Je  spjatá  především  s  tradicí

mikulášské nadílky, rozsvěcováním vánočních stromů na náměstích a hlavně s prodejními akcemi

a trhy zaměřenými na prodej stromků, hraček, potravin a dalšího zboží“ (Šottnerová, 2008, s. 97).

Advent  trvá  čtyři  neděle,  první  se  označuje  jako  železná,  druhá  bronzová,  třetí  stříbrná

a poslední zlatá. Tradiční je rozsvěcení svíček na adventním věnci každou náležitou neděli. Dále je

tradiční adventní kalendář, „společným znakem je dvacet čtyři dílků, z nichž každý symbolizuje

jeden den od 1. prosince. Různými způsoby (např. odkrýváním, obracením, odstřižením, ujídáním)

děti  tyto dílky  ‚likvidují‘ a mají  tak přehled o tom,  ‚kdy už přijde Ježíšek‘“ (Šottnerová,  2008,

s. 97).

Studenty navrhuji seznámit s časovým vymezením adventu, jeho významem období očekávání

Spasitele,  s názvy čtyř adventních nedělí  (železná,  bronzová,  stříbrná,  zlatá),  které po jazykové

stránce mohou rozšířit slovní zásobu studentů o kvalitativní adjektiva (materiály, vlastnosti), dále

se symboly: adventním věncem a kalendářem (ideálně formou obrázku) a rituály s nimi spojenými

a se  dvěma svátky před  Vánoci,  kterými  jsou  svatá  Barbora  (4.  12.)  a  svatý  Mikuláš  (6.  12.),

a s nimi spojenými rituály.

Svatá Barbora (4. 12.)

Na svátek  sv.  Barbory,  tzn.  4.  12.,  se  vžila  tradice  řezání  barborek,  tj.  větviček  jakýchkoli

stromů a keřů, které mohou do Vánoc rozkvést, nejčastěji třešňových.  Barborka, která rozkvetla

o Vánocích,  přinášela  do domu štěstí  a  děvčatům na  vdávání  předpovídala  svatbu (Wikipedie).

Studenty tedy navrhuji doplněním obrázku seznámit s významem barborky (svátky).

Svatý Mikuláš (6. 12.)

Oslava jeho svátku je v současné české společnosti zaměřena na to, „obdarovat a udělat radost

dětem a (…) být výchovnou metodou“ (Šottnerová, 2008, s. 115). Svatý Mikuláš je štědrý a dává

v předvečer  svého svátku,  tzn.  5.  prosince.,  dárky dětem (naděluje,  nadílka)  (Šottnerová,  2008,
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113). Skupina tvořená postavou Mikuláše, anděla a čerta chodí po ulicích nebo navštěvuje rodiny

u nich doma, výchovná zařízení (ústavy, školy, školky aj.) či besídky a má za úkol odměňovat děti

nadílkou,  kterou tvoří  sladkosti,  ovoce,  ořechy či  drobné dárky,  a naopak postrašit  zlobivé děti

a nabádat je k tomu, aby byly hodnější. Symboly „zlobivosti“ jsou brambory nebo uhlí. Mikuláši

se za nadílku předříkává modlitbička, básnička či písnička (srov. Šottnerová, 2008, 114).

Studenty seznámíme s podobou a významem mikulášské nadílky, dále jim můžeme představit

postavy Mikuláše a jeho doprovodu – čerta a anděla – nejprve popisem, který jsem se pokusila

co nejvíce zjednodušit a který má být zdrojem slovní zásoby z oblastí oblečení, člověk / lidské tělo,

barvy (vlastnosti), náboženství. 

Mikuláš má červenobílé roucho s křížem na břiše. Na hlavě má špičatou čepici s křesťanským

křížem a v ruce má berlu (hůl se zatočeným horním koncem). Má bílé vousy. Na zádech má nůši,

ve které má dárky pro děti. Je  moudrý, důstojný a dobrácký.

Anděl má dlouhé bílé šaty. Na čele má hvězdu. Má křídla.

Čert má kožich, rohy na hlavě, dlouhý vypláznutý jazyk, začerněné tváře, ocas, řetěz a pytel

na zlobivé děti. Je strašidelný a odpudivý. (Upraveno dle Šottnerová, 2008, s. 114.)

Kromě  zevrubného  popisu  postav  můžeme  studenty  seznámit  s  protivážně  postavenými

postavami  anděla a  čerta (náboženství)  a  jejich  významy  v  křesťanské  kultuře,  kdy  anděl je

„v křesťanských  náb.  představách  nadpřirozená  bytost  vykonávající  příkazy  boží  a  zosobňující

krásu, dobrotu, nevinnost (op. ďábel)“, zatímco čert je „v náboženských představách a v pohádkách

nadpřirozená bytost obývající peklo, zosobňující zlo, nepřátelská člověku a představovaná obyčejně

v podobě člověka s chlupy, rohy, kopytem a s ocasem; ďábel, satan, rarach“ (SSJČ). Studentům

můžeme jednoduše vysvětlit, že anděl je dobrý/dobro, zatímco čert je zlý/zlo.

 2.4.2.2 Vánoce

V současnosti je „dost velký prostor a dost velké množství prostředků k důstojnému navázání

na tradice,  k  jejich  kultivování,  a  dokonce  k  zakládání  tradic  nových,  tradic,  které  v  mnoha

případech původní poslání a smysl Vánoc sice nesledují, ale širších souvislostí s ním se nezříkají“

(Frolec, 2001, s. 312). Vánoce jsou především připomínkou pospolitosti (srov. Frolec, 2001, s. 313),

kterou  lze  vysledovat  především  při  každodenním  společenském  styku,  při  němž  se  předává

vánoční atmosféra mezi všemi, kdo se na Vánoce připravují, např. v jejich konverzačních tématech
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o vánočních rituálech (nadělování dárků) a pokrmech (např.  cukroví,  bramborový salát,  smažená

ryba / kapr).

Vánoce jsou svátky připomínající hodnotu domova, jeho jistotu a bezpečí, zdůrazňující význam

rodiny: velmi často se slaví s ohledem na  děti, v tomto směru je zajímavé užívání pojmu  ježíšek

(ve významu nadílka) a Ježíšek jako synonyma Štědrého dne či jako vlastního jména označujícího

nadpřirozenou  bytost  nadělující  dárky  (pokud  jsou  děti  srozuměny  s  biblickým  příběhem,

pak je jím Ježíš v dětském věku). 

K Vánocům se dále váže celá řada zvyků, pověr a symbolů (např.  výzdoba domova, zdobení

stromečku, zavěšování jmelí, zpívání koled, krájení jablka, lití olova, pouštění lodiček z ořechových

skořápek apod.). Vánoce jsou spojeny s touhou obdarovat druhé a s hodováním (resp. pohoštěním

druhých). 

„Vánoce jsou tradičně chápány jako svátky klidu a míru, svátky pokoje“ (Frolec, 2001, s. 328),

kterýžto požadavek se projevuje ve společenském styku a osobních vztazích (srov. Frolec, 2001,

s. 311–339 a Šottnerová, 2008, s. 125–130).

Oslava  Vánoc má své kořeny v  pohanských oslavách zimního slunovratu,  na  které  později

navázalo křesťanství a stal se pro ně výchozím biblický příběh o narození Krista (Ježíška) Panně

Marii a Josefovi (srov. Frolec, 2001, s. 311–339 a Šottnerová, 2008, s. 125–130). 

Podstatu Vánoc jako svátku, tedy to, co a jak slavíme, můžeme studentům přiblížit koledou

Veselé vánoční hody:Veselé vánoční hody, 

zpívejme, bratři, koledy 

o tom, co se vskutku stalo, 

že se lidem narodilo děťátko.36 (např. Plicka, 2010, s. 57)

V této  koledě  jsou  obsaženy  atributy  Vánoc:  hody (hostina,  veselí,  oslavy),  zpívání  koled

(tradiční vánoční písně), ale i naznačena křesťanská podstata oslav Vánoc: narození děťátka (Ježíše

Krista, Ježíška). 

36 Jazykovými prostředky jsou podstatná jména hody (M, pl., ACC, svátky/jídlo),  bratři (M, sg., VOC, plnící funkci
oslovení a vyjadřující pospolitost jako další atribut Vánoc, rodina), koledy (F, pl., ACC, svátky), lidé (M, pl., INSTR,
děťátko se narodilo lidem, symbol zrození víry, člověk), děťátko (N, sg., NOM, zdrob., rodina), adjektiva veselý (M,
pl., ACC, vlastnosti), vánoční (M, pl., ACC, svátky/náboženství), frekventovaná slovesa zpívat (imp., procesy), stát
se (min., procesy) a narodit se (min., procesy/rodina), vztažné zájmeno co (NOM), spojka že uvozující vedlejší věty
(resp. spojení o tom, co…, že…) a modální částice vskutku (skutečně, opravdu).
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Biblický příběh můžeme dále rozvést na základě následující lidové písně:

Narodilo se děťátko,

v městě Betlémě

a tam leží nebožátko

v chlévě na seně.37 

(Plicka, 2010, s. 46)

Tato píseň přináší bližší okolnosti události narození Ježíška – za prvé, že se tak stalo v městě

Betlémě, za druhé podstatný rys Ježíše Krista, a sice to, že pocházel z chudých poměrů (narodil

se v chlévě  na  seně).  Synonymum  k adjektivu  chudý je  mj.  skromný,  které  znamená  jednak

spokojený s málem, ale také  nemající o sobě přepjaté mínění  a jeho opakem je v tomto významu

domýšlivý, pyšný (SSJČ). Chudý má tedy v českém myšlení pozitivní konotace, což můžeme doložit

i celou řadou lidových příběhů a pohádek. 

My zpíváme Pánubohu,

malému děťátku,

Kristu Jezulátku

dnes v Betlémě narozenému. 

(Plicka, 2010, s. 56)

Tato píseň studenty seznamuje s místem a datem Ježíškova narození:  dnes (24. 12., na Štědrý

den) v Betlémě (M, sg., LOC, náboženství/geografie). Dále je v ní obsažen významově synonymní

vztah  Pánaboha,  děťátka,  Krista a  Jezulátka  (M  a  N,  sg.,  DAT,  náboženství).  Kromě  těchto

jazykových  prostředků  obsahuje  osobní  zájmeno  my  (NOM),  sloveso  zpívat  (přít.,  procesy),

adjektivum malý (N, sg., DAT,  vlastnosti) a verbální adjektivum narozený (N, sg., DAT,  rodina).

Z gramatického hlediska je tedy text vhodný k nácviku dativu.

37 Jazykové prostředky v písni užité jsou podstatná jména děťátko (N, sg., NOM, zdrob., rodina), město (N, sg., LOC,
geografie), nebožátko (N, sg., NOM, náboženství, též expr. chudáček, chudák, chudý člověk), chlév (M, sg., LOC,
dům  a  bydlení), seno  (N,  sg.,  LOC,  příroda),  proprium  Betlém (M,  sg.,  LOC,  náboženství),  předložky
v a na (+ LOC),  slovesa  narodit  se (min.,  procesy/rodina),  ležet (přít.,  poloha),  adverbium  tam (určení  místa,
orientace) a spojka a. 
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To, jaký byl Ježíšek, a jeho „rodinné vztahy“ můžeme dále studentům přiblížit následujícím

úryvkem lidové písně:

Ježíšek byl chudý, bohumilný,

svatá Anna, jeho bába,

Panenka Maria, jeho máma…38

 (Plicka, 2010, s. 45)

S biblickými postavami Panny Marie (matky Ježíše) a svaté Anny (babičky Ježíše) se mohou

studenti  setkat často,  se  svatou  Annou  např.  v pranostice  svatá  Anna  –  chladna  z rána

(viz kap. Léto). Marie a Anna jsou nadto velice častá česká křestní jména.

Údaje o Ježíšově rodině můžeme dále rozvést lidovou písní:

Maria Panna krmí děťátko:

„Papu, papu, papu, Jezulátko!“

Svatý Josef kolíbá děťátko:

„Huhu, huhu, huhu, Jezulátko.“39 

(Plicka, 2010, s. 42)

V textu se objevují již známé postavy Panny Marie, Jezulátka (děťátka) a nově také svatého

Josefa – otce Ježíše. 

V  další  vývojové  fázi  jsou  Vánoce  sekularizovány  a  nabývají  konzumního  rázu,  dochází

k přeceňování  materiální  stránky  Vánoc  a  dávají  vzniknout  mj.  novému  projevu  atributu

pospolitosti: tzv. vánoční nervozitě plynoucí ze snahy mít po materiální stránce dokonalé Vánoce

(srov. Frolec, 2001, s. 311– 339).

38 Kromě antroponym Ježíšek (M, sg., NOM,  náboženství),  Anna (F, sg., NOM,  jméno) s přívlastkem  svatý  (F, sg.,
NOM) a Panna Maria (F, sg., NOM, náboženství) sestává úryvek po jazykové stránce dále z podstatných jmen bába
(F,  sg.,  NOM,  hanl., rodina)  a  máma (F,  sg.,  NOM,  rodina),  ze slovesa  být (min.,  existence),  přivlastňovacího
zájmena jeho (NOM) a adjektiv chudý (M, sg., NOM, vlastnosti) a bohumilný (M, sg., NOM, vlastnosti), která takto
vedle sebe znovu dokládají pozitivní konotaci vlastnosti chudý v českém myšlení. Event. úpravy: Maria lze zaměnit
za současnější podobu Marie.

39 V textu  jsou  kromě  antroponym  Maria  Panna (F,  sg.,  NOM,  náboženství),  Josef (M,  sg.,  NOM,  jméno)
s přívlastkem  svatý (M, sg., NOM,  náboženství) a  Jezulátko (N, sg., VOC,  náboženství) výrazy z oblasti  rodina:
podstatné jméno děťátko (N, sg., ACC) a slovesa  krmit (přít.) a  kolíbat (přít.). I citoslovce  papu a  huhu se týkají
rodinné oblasti,  jsou to dětské výrazy,  studenty můžeme při  této příležitosti  seznámit  se slovesem  papat,  které
v dětské řeči znamená  jíst. Event. úpravy:  Maria Panna lze upravit na  Panna Marie a substandardní  kolíbat lze
upravit na kolébat.
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Můžeme  říci,  že  Vánoce  se  v  čase  proměňují  v  závislosti  na  společenských,

společensko- ekonomických  či  politických  změnách,  některé  jejich  prvky  přetrvávají,  některé

se vyvíjejí a jiné naopak zanikají, ale „pro český národ jsou Vánoce živou částí kulturního dědictví,

patří k jeho historické paměti. Jsou poutem vzájemného lidského porozumění, svátky lidské lásky“

(Frolec, 2001, s. 339). 

 2.4.2.3 Silvestr (31. 12.) a Nový rok (1. 1.)

Nový rok začíná v České republice 1. ledna, jeho příchod se slaví 31. prosince večer, a protože

v tento  den  má  svátek  Silvestr,  nazýváme i  oslavy nového  roku silvestrem.  Češi  mají  potřebu

„rozloučit  se  se  starým rokem vesele.  (…)  Závěr  roku  většina  lidí  tráví  ve  společnosti  přátel,

na různých zábavách a veselicích. Charakteristická pro tento den je bujarost, humor a smích, zpěv

a tanec a přemíra jídla a pití.  S odpočítáváním posledních vteřin vypuká bouřlivé vítání Nového

roku s ohňostroji, petardami, přípitky a předsevzetími“ (Šottnerová, 2008, s. 8).

Pověra Jak na Nový rok, tak po celý rok40 (např. Plicka, 2008, s. 83) může studentům přiblížit

skutečnost, že „na přelomu starého a nového roku (…) očekáváme, co nám přinese ten příchozí“

(Šottnerová, 2008, s. 8), přičemž „věříme“, že to, co uděláme na Nový rok (tedy 1. ledna), se pak

bude dít i po celý další rok, a vyhýbáme se tedy negativnímu jednání.

Začátek  nového  roku  spojený  s  očekáváním  do  budoucna  může  přiblížit  také  následující

novoroční blahopřejnou koledou:

Ten rok velmi šťastný bude,obrodí se vám cibule,

křen, mrkev i sladké zelí,řepa, ředkev s petrželí.41 

(Plicka, 2010, s. 85) 

40 Nový rok (M, sg., ACC, svátky), rok (M, sg., ACC, časové údaje), celý (M, sg., ACC, vlastnosti), předložky na a po
(+ ACC), zájm. příslovce ve funkci podřadicího spojovacího výrazu jak – tak.

41 Jazykově vzato píseň obsahuje ukazovací zájmeno ten (M, sg., NOM), podstatné jméno z oblasti časové údaje rok
(M, sg., NOM), intenzifikátor  velmi, adjektivum  šťastný (M, sg., NOM,  vlastnosti), slovesa  být (bud.,  existence)
a obrodit se (přít./bud., procesy), osobní zájm. vy (DAT) a především podstatná jména z oblasti jídlo, resp. zelenina:
cibule, křen, mrkev, (sladké) zelí, řepa, ředkev, petržel (M, F, N, sg., NOM, INSTR). Event. úprava: sloveso obrodit
se lze nahradit současnějším slovesem obnovit se.
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 2.4.2.4 Tři králové (6. 1.)

Tímto svátkem v České republice končí Vánoce (srov. Wikipedie). Výchozí je pro něj biblický

příběh, podle kterého byli tři králové mudrci z Východu a jmenovali se Kašpar, Melichar a Baltazar.

Judský král Herodes, který vládl v době Ježíšova narození, je poslal, aby pro něj narozeného Ježíše

našli a on ho mohl dát zlikvidovat. Tři králové Ježíše sice našli, ale poklonili se mu, obětovali mu

dary – zlato, kadidlo a myrhu – a Herodesovi nic neprozradili. Následkem toho nechal Herodes

povraždit všechny kojence (tzv. vraždění neviňátek), před čímž však Josef s Marií a Ježíškem utekli

do Egypta (srov. Šottnerová, 2008, s. 122). „Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus

zjevuje nejen  izraelskému národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech, které zastupují

mudrcové z daleka“ (Wikipedie).

Přiblížit tuto symboliku Tří králů a význam svátku můžeme studentům tradiční koledou:

My tři králové jdeme k vám, 

štěstí, zdraví přejeme vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,

my jsme k vám přišli zdaleka.42 (např. Lidové písničky)

Kromě postav tří králů a pro tento učební materiál symbolického závěrečného verše je v koledě

také pro studenty užitečná fráze, kterou Češi běžně používají k blahopřání:  přát (někomu) štěstí,

zdraví, dlouhá léta (rodina).

42 Jazykově vzato jsou v textu podstatná jména král (M, pl., NOM, kultura), štěstí (N, sg., ACC, obecný pojem), zdraví
(N, sg., ACC, obecný pojem), léto (N, pl., ACC, synonymum k roky, časové údaje), adjektivum dlouhý (N, pl., ACC,
vlastnosti), osobní zájmena my (NOM) a vy (DAT), předložka k (+ DAT), základní číslovka tři (M, NOM, kvantita)
a slovesa jít (přít., pohyb), přijít (min., pohyb) a přát (přít., procesy).
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Ubývání zimy v období od Nového roku po začátek února a prodlužování dne lze studentům

demonstrovat na pořekadle: 

Na Nový rok

o slepičí krok.

Na Tři krále

o krok dále,

Na Hromnice

o hodinu více. 

(Plicka, 2010, s. 83)

Pořekadlo seznamuje studenty hned se třemi významnými dny (svátky): Novým rokem (1. 1.),

Třemi králi (6. 1.) a Hromnicemi (2. 2.).  „Dnešní liturgie ho zná jako Uvedení Páně do chrámu“

(Vondruška, 1991, s. 321). „V liturgickém roce je tento svátek nazván Uvedení Páně do chrámu

(Ježíš  byl  Marií  a  Josefem zasvěcen v  jeruzalémském chrámu Bohu,  pozn.  B.  B.)  a  dříve  jím

končívala  doba  vánoční.  Lidový  název  Hromnice  však  vzešel  ze  slova  ‚hrom‘.  Přírodní  úkaz

spojený s mohutným světlem blesku, který lidem často přinášel ztráty na majetku a životech a jehož

se velmi obávali. Proti zlu, které páchal hrom a blesk, s prosbami o ochranu lidé zapalovali v tento

den svěcené svíce, kterým říkali ‚hromnice‘. Odtud tedy název. Hromnice otevírají období roku,

které vrcholí veselým masopustem“ (Šottnerová, 2008, s. 14).

Studenty  dále  můžeme  při  této  příležitosti  seznámit  s užíváním  předložky  na (+  ACC)

ve spojení s významnými dny (na Nový rok, na Tři krále, na Hromnice, na Vánoce, na Velikonoce

atp.) a předložky o (+ ACC) ve významu míry, rozměru (o kolik, o krok, o hodinu atp.).

Dalšími jazykovými prostředky jsou v pořekadle adverbia víc(e) a dál(e) a časové údaje v ACC

(rok,  hodina). Označíme-li substantivum  krok (M, sg., ACC,  obecný pojem) jako  slepičí  (M, sg.,

ACC, zvířata), pak to v přeneseném významu značí  krok malý. Pořekadlo  na Nový rok o slepičí

krok tedy znamená, že „je poněkud delší den“ (SSJČ). 
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 3 Závěr

Předložila jsem návrh učebního materiálu, ze kterého by mohli učitelé češtiny jako cizího jazyka

čerpat a obohacovat jím cizojazyčnou výuku mj. za účelem posilování sociokulturní kompetence

studentů. 

Prostřednictvím mnou vybraných textů lze studentům češtiny jako cizího jazyka předat mnoho

užitečných  reálií  o  České  republice.  Jejich  výklad  v  mé  práci  by  však  měl  sloužit  k  poučení

a využití učitelům. Ti by měli rozhodnout o tom, které reálie jsou využitelné a vhodné pro jejich

studenty na základě potřeb,  zaměření,  kulturního povědomí,  mentality,  jazykové úrovně, zájmu,

a příp. dalších vlastností dotyčných studentů. Totéž platí pro možnost využití předkládaných textů

pro nácvik určité gramatiky. 

Navrhovaný učební materiál  by mohl být dále doplněn různými vodítky a přehledy informací,

které  by  studentům usnadnily  práci  s  texty,  jako  je  např.  přehled  gramatiky,  slovník,  přehled

časových  údajů,  podobně  jako  je  studentům  předkládá  učebnice  New  Czech  Step  by  Step43,

historický přehled atd. Nedílnou součástí učebního materiálu by měly být obrázky, náležitá grafická

úprava, instrukce a také by mohl být doplněn jinými než folklorními texty, např. recepty na tradiční

pokrmy, které se vážou k vybraným svátkům a tradicím. Text své práce jsem těmito doplňky nyní

nezahlcovala, na patřičných místech jsem na možnost jejich případného využití či zařazení pouze

upozornila a nastínit se je pokouším alespoň v příloze.

Podstatným zjištěním, ke kterému jsem během své práce došla, je existence bohatého repertoáru

textů lidové slovesnosti, který lze ve výuce češtiny jako cizího jazyka (po případné úpravě) využít

tak,  aby  naplňoval  kritéria  komunikačního  přístupu  k  cizojazyčné  výuce,  jako  jsou  zřetel

ke komunikačním  potřebám  studentů  a  užitečnosti  a  příměřené  náročnosti  učebního  materiálu.

Nebylo možné do mé práce zařadit všechny texty lidové slovesnosti, které těmto kritériím vyhovují,

ani opatřit  ty vybrané z nich všemi způsoby jejich využití  ve výuce češtiny jako cizího jazyka,

neboť možností je v tomto směru nesmírně mnoho. Doufám tedy, že má práce poslouží alespoň jako

vzor či inspirace pro učitele češtiny jako cizího jazyka a že se oni na základě mé práce či vlastní

iniciativy pokusí  zařadit  texty lidové slovesnosti  do  své výuky jakožto  plodný zdroj  informací

o sociokulturním kontextu českého jazyka. 

43 Holá, Lída: New Czech Step by Step. Praha: Akropolis, 2012, s. 34; viz příloha.
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 6 Seznam zkratek

ACC – akuzativ 

adj. – adjektivum 

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále

bud. – budoucí čas

cit. – citováno podle

DAT – dativ 

event. – eventuální 

F – femininum

GEN – genitiv 

hanl. – hanlivě 

imp. – imperativ 

inf. – infinitiv

INSTR – instrumentál

kap. – kapitola 

konkr. – konkrétně

LOC – lokativ 

M – maskulinum 

min. – minulý čas 

mj. – mimo jiné

N – neutrum

např. – na příklad

neg. – negace/negativní

NOM – nominativ

pl. – plurál

podst. jm. – podstatné jméno

popř. – popřípadě 

pozn. – poznámka

přít. – přítomný čas
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resp. – respektive 

s. – strana

SERRJ – Společný evropský referenční rámec pro jazyky

sg. – singulár

str. – strana

substandard. – substandardní

srov. – srovnání

tj. – to jest

tzv. – takzvaný/ě

VOC – vokativ 

zájm. – zájmeno, zájmenný

zdrob. – zdrobnělina

zn. – značka
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