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Anotace
• Digitální učební materiál je určen do výuky ČJ pro žáky 4.
ročníku pro práci s pracovním listem, počítačem a
dataprojektorem.
• Pracovní list slouží k procvičování věcného čtení jako
zdroje informací, je součástí tématického okruhu
Komunikační a slohová výchova – věcné čtení jako zdroj
informací.
• Pracovní list je zaměřen na lidový svátek Masopust, na
čtení s porozuměním a na výběr důležitých slov z textu.

Masopust
Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří
králů do Popeleční středy. Popeleční středou začíná postní období před
Velikonocemi. Dnes se jako masopust označuje zejména masopustní
veselí ( nářečně masopust, šibřinky, fašank, ostatky, aj.) , které probíhá
zpravidla v úterý před Popeleční středou.
Masopust byl pro lidi oficiálním svátkem hodování. V době
masopustu se konaly hostiny, tancovačky, na vesnici vepřové hody –
zabíjačky. Masopust končil v noci před Popeleční středou. Pak
následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. Oběd na Popeleční středu už byl
přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, krupice,
vařené brambory.
V některých regionech je součástí oslav obřadní průvod masek,
který obchází s muzikou vesnicí. Mnohde se vybírá do košíku kořalka,
vejce, slanina, koblihy nebo Boží milosti. Ty jsou později společně
konzumovány v hospodě během večerní zábavy. V některých regionech
se dostává do ústřední role tanec, především obřadní tance mladíků
zvané například ve Strání „pod šable“, na Uherskobrodsku „bobkovníci“,
na Hlinecku „Turci“.
Zachoval se kronikářský záznam, že český král Vladislav II. k sobě
pozval měšťany a slavil s nimi po tři dny masopust. Součástí programu
byl pochodňový tanec.

Úkol č. 1:
Najdi a podívej se na www.youtube.com
Masopustní koleda Střížov 2002, kolečka na vsi.

Úkol č. 2: Otázky a odpovědi:
Vyhledej v textu a dopiš správné odpovědi.
1. Masopust bylo v minulosti období od __________________ do
____________________________.
2. Nářečně se masopust označuje také _____________, ____________,
_____________ aj.
3. V době masopustu se konaly ____________,____________,_______
________________.
4. Masopust končil v noci před ________________________________.
5. Pak následoval dlouhý ____________________ půst
.
6. V některých regionech je součástí oslav masopustu průvod ________.
7. V některých regionech se dostává do ústřední role ___________.
8. Obřadní tance mladíků jsou také nazývány: ve Strání ____________,
na Uherskobrodsku _____________, na Hlinecku _________.
9. Zachoval se kronikářský záznam, že král __________________
pozval měšťany a slavil s nimi po 3 dny masopust.

Správné řešení úkolu č. 2:
1. Masopust bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy.
2. Nářečně se masopust označuje také šibřinky, fašank, ostatky, aj.
3. V době masopustu se konaly hostiny, tancovačky, zabíjačky.
4. Masopust končil v noci před Popeleční středou.
5. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst.
.
6. V některých regionech je součástí oslav masopustu průvod masek.
7. V některých regionech se dostává do ústřední role tanec.
8. Obřadní tance mladíků jsou také nazývány: ve Strání pod šable,
na Uherskobrodsku bobkovníci, na Hlinecku Turci.
9. Zachoval se kronikářský záznam, že král Vladislav II.
pozval měšťany a slavil s nimi po 3 dny masopust.
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