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Název: Pranostiky - Vondruška  

Oblast: Český jazyk a literatura  

Zaměření/stručný 

popis činností: 

 

Práce s pranostikami, zvyky a rýmovačkami 

Věková kategorie 9 - 10 let 

Cíle 
Žák vyhledává data a s nimi spojené pranostiky. Osvojuje si základní pranostiky 
roku.  

Časová dotace: 30 minut 

Pomůcky: Psací potřeby, počítač s internetovým připojením. 

Popis aktivit, 

možné postupy 

řešení, řešení 

úlohy, metodické 

poznámky: 

o Pracuje s textem. 

Řešení: 

Otázky: 

1. úloha  

Leden 6. Tři králové mosty slaví, nebo je boří. 

Únor 2.  Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho 
po nich zmrzá. 

Březen 19.  Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou. 

Duben 24. Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava. 

Květen 12. – 
15.  

Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie jejich 
kuchařka. 

Červen 24.  Na svatého Jana otvírá se létu brána. 

Červenec 26.  Svatá Anna – chladna zrána. 

Srpen 10.  Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje. 

Září 28.  Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní. 

Říjen 4.  Svatý František zahání lidi do chýšek. 

Listopad 11.  Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se 
honí. 

Prosinec 6.  Na svatého Mikuláše už je zima celá naše. 

2. úloha  

Pranostika – popisuje chování přírody v ročních obdobích a dlouhodobou 
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činnosti člověka  

Přísloví – naučný výrok založený na obecných zásadách 

3. úloha – individuálně 

4. úloha – individuálně 

5. úloha – individuálně 

Další náměty 

na obměny či 

rozšíření, přesahy, 

vazby.  

 
 
 

o Přesahy a vazby s kulturou,   

Zdroje: 
VONDRUŠKA, Vlastimil. Církevní rok a lidové obyčeje, aneb, Kalendárium světců 

a světic, mučedníků a mučednic, pojednávající o víře českého lidu k nim, jakož i 

o liturgii katolické. 2., dopl. vyd. České Budějovice: Dona, 2005, 96 s., xvi s. příl. 

ISBN 80-7322-075-x. 

Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Jana Jíšová 

 


