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Pracovní list 

 

       __________________________________ 

1. Přečti si text pohádky:  

 

Jan Filip vydělal na chléb 

(romská pohádka) 

 

 Byla tuhá zima. V zakouřené chatrči se tlačilo kolem pece pět polonahých dětí. Srdce Rózy, 

jejich matky, sevřela úzkost. Dnes jedli jen posolené brambory, ale čím je nasytí zítra? Malá Márinka, 

sotva dvouletá, zafňukala: 

 „Maminko, dej mi ještě jeden brambor!“ 

Róze žalem ztěžkly nohy. Vzala Márinku do náručí a zašeptala jí do ouška: 

„Dnes už nemám, ale zítra se půjdu poptat. Donesu ti krajíc chleba. A teď už běž spát. Ve 

spaní zapomeneš na hlad!“ 

S těmito slovy uložila i ostatní děti. Trápila ji myšlenka, jestli se jí zítra podaří něco vyžebrat, 

když ji lidé odhánějí ode dveří. Byla z toho velmi nešťastná. 

Do chatrče vstoupil Filip. Byl promrzlý na kost. Postavil se k peci a mnul si zkřehnuté dlaně. 

Róza se zle na muže podívala a zeptala se: 

„Půjčí ti?“ 

Rozhněvaný Filip vykřikl: 

„Tvoje sestra, ta černá opice? Lakota! Řekla, že nemá! Nejradši bych jí vydrápal oči!“ 

Róza přikryla děti starou dekou a odpověděla: 

„Jsi zlomyslný, Filipe! Lenost tě žere. Nemuseli bychom si půjčovat, kdybys hledal práci!“ 
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„Zbláznila ses?“, zlobil se Filip, „každý den obcházím sedlácké domy a ptám se, jestli 

nepotřebují nařezat dřevo nebo kydat hnůj! Všichni mě odstrkují a ty mi ještě ubližuješ!“ 

S povzdechem si sedl na lavičku z prken a pozoroval spící děti. V očích mu blikal smutný oheň. 

V ohništi dopraskaly poslední jiskry, plamen slábl, pec se ochlazovala. Filip se stočil do klubka 

jako kocour. Přemohl ho těžký spánek. 

Ráno šel do vesnice, ale večer se zase vrátil s prázdnýma rukama. Hladový vstoupil do chatrče 

a nakoukl do hrnce. Vida! Byly v něm uvařené brambory. Bral je rukama a lakomě je strkal rovnou do 

úst. Jedl hladově, div se nezadusil. 

Náhle vstoupila do chatrče Róza. Vyvalila na Filipa oči a zeptala se: 

„Kolik jsi vydělal, Filipe?“ 

Filip spolkl poslední brambor a zavrčel (zaškemral): 

„Rózo, dej pokoj, svrbí tě jazyk?“ 

Róza se nafoukla (naštvala) a začala vřískat: 

„Zase nic? A ještě bereš to, co jsem vyžebrala pro děti? Jsi lenoch! Ach, Deloro, proč jsi mě 

tak potrestal?!“ 

Ze zoufalství si škubala vlasy a lamentovala, až to rvalo uši. 

Filip stál jako omráčený. Nemohl pochopit, proč mu Róza nevěří, proč ho tak ponižuje? Vždyť 

děti jsou i z jeho těla a krve! Zmocnil se ho velký hněv, nejradši by Rózu zabil… Ne…nemůže jí ublížit. 

Děti by zemřely hladem, kdyby Róza nechodila žebrat. Jak jen ji má rád, celým svým srdcem, ale jejich 

lásku pochovala bída. Filipovy oči zaplavily slzy, velké jako hrachy. 

Druhý den šel Filip do hospody. Uvelebil se u rozpálené pece a proklínal osud. Když si chtěl od 

sedláků vyprosit tabák a hlt piva, musel je bavit vymyšlenými historkami. Nejradši se chlubil, jaký je 

silák, jak silné chlapy přemohl v zápase. Dokonce se prý popral v cirkuse s medvědem a za jásotu 

obecenstva ho lehce složil na zem. Sedláci se smáli, Filipovi nabídli pivo, ba i hrst tabáku přidali. 

Když se Filip vrátil z vesnice do osady, Róza i děti už spaly. Tak ubíhaly dny a týdny, jen smůla 

je neopouštěla. 

Jednoho večera, když si opilý Filip začal vymýšlet další příběh, vstoupil do hospody nejbohatší 

sedlák Jurčo. Už ho omrzely vychloubačné řeči, rozhodl se Filipa vyzkoušet. 
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Nejdříve si ho prohlédl od hlavy až k patě a když zjistil, že je Filip jen kost a kůže a oči má v 

obličeji hladem vpadlé, věděl, že neprohraje. Cikánovi řekl před celou hospodou: 

„Filipe, vím, že jsi silák! Ale zatím o tom jen krákáš jako vrána! Poslouchej! Dám ti metrák 

pšenice, když ho zdvihneš ze země! Souhlasíš?“ 

Filipa opanoval strach, zatřásl se. Náhle měl před očima žalostný obraz hladových dětí. „Bože, 

metrák pšenice! Mlynář by z něj namlel mouku a Róza by upekla voňavý chléb. Celý stůl by zaplnila 

bochníky chleba!“ toužebně zavzdychal Filip. 

V rozpacích přeletěl pohledem sedláky, jako kdyby od nich čekal radu. Všichni napjatě mlčeli. 

Vtom Filip řekl: 

„Pokusím se, pane Jurčo! Můžeme začít!“ 

Hospodář poslal pacholka, aby přivezl pšenici. Mezi sedláky to zašumělo. V hospodě se strhl 

velký poprask. Jedni křičeli, že Filip pytel zdvihne, druzí, že ne. 

Vykutálený hospodský zavětřil dobrý obchod. Okamžitě vyhlásil sázku a zvolal: 

„Když Filip zdvihne pytel, zaplatím litr pálenky!“ 

Ostatní se s křikem přidávali: 

„Já taky zaplatím láhev! I já přidám litr! I já…!“ 

Pod okny zaržál kůň. Ve sněhu zašustily sáně. Pacholek přivezl pytel s pšenicí a hodil ho 

doprostřed hospody. Filip se postavil k pytli, srdce mu tlouklo až kdesi v krku: dokáže to, nedokáže? 

Hospodář Jurčo zvolal: 

„Filipe, kčertu, tak se hejbni!“ 

Filip se poslušně sehnul, objal pytel a nohama se zapřel o podlahu. Oči mu námahou lezly 

z důlků. Těžké břemeno se pohnulo. 

„Musím vydržet! Aby se víc neposmívali mé bídě a neštěstí! A vám, děti, přinesu chleba…“ 

šeptal si Filip skrz zaťaté zuby. 

Sedláci s úžasem sledovali sázku. Ještě kousek! Nato jeden z nich zvolal: 

„Zdvihl! Cikán si vydělal na chleba!“ 
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Vtom pytel žuchl na zem a Filip klesl na kolena. Z úst mu vytékaly dva pramínky krve. Byl 

mrtvý. Námaha mu utrhla srdce. 

Chatrč s hladovými dětmi osiřela. Róza se zoufalstvím válela po sněhu a nepříčetně křičela: 

„Filipe! Vrať se, Filipe můj nejdražší…!“ 

E. Lacková, Rómske rozprávky, Košice 1992 

 

Poznámky 

Po staletí putovali světem ze své pravlasti v daleké Indii Romové – lid cikánský. Vytvořili si a dál 

vyprávěli pohádky, do kterých ukládali své pocity, zkušenosti i touhy. 

 

Jejich život byl vnitřně svobodný, ale ve skutečném životě byli Romové ostatními jen trpěni, ne-li 

přímo pronásledováni. 

 

Rom je v pohádce líčen jako skromný člověk, ale také jako obětavý otec rodiny, který pro své děti, 

když mají hlad, udělá cokoliv. 

 

 

2. Odpověz celou větou na otázky k textu: 
 

a) Jak žili Romové? 

___________________________________________________________________________ 

 

b) Proč se Róza na Filipa zlobila? 

___________________________________________________________________________ 
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c) Co si Róza o Filipovi myslela? 

___________________________________________________________________________ 

 

d) Byla to pravda? 

___________________________________________________________________________ 

 

e) Co se stalo jednoho rána, když se Filip vrátil zase s prázdnýma rukama? 

___________________________________________________________________________  

 

f) Proč se tentokrát Róza tak hodně rozzlobila? 

___________________________________________________________________________ 

 

g) Proč chodil Filip do hospody a co tam dělal? 

___________________________________________________________________________ 

 

h) Co za to od sedláků dostával? 

___________________________________________________________________________ 

 

ch) K čemu vyzval Filipa bohatý sedlák Jurčo? 

___________________________________________________________________________ 

 

i) Proč si bohatý sedlák Jurčo myslil, že Filip prohraje? 

___________________________________________________________________________ 
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j) Co slíbil Jurčo Filipovi? 

___________________________________________________________________________ 

 

k) Proč Filip na sázku přistoupil? 

___________________________________________________________________________ 

 

l) Co by se stalo, kdyby Filip sázku odmítl? 

___________________________________________________________________________ 

 

m) Jak dopadla sázka? 

___________________________________________________________________________ 

 

n) Co se stalo Filipovi? 

___________________________________________________________________________ 

 

o) Proč to tak dopadlo? 

___________________________________________________________________________ 

 

p) Proč Róza tolik plakala a naříkala? 

___________________________________________________________________________ 
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q) Co by se stalo, kdyby Filip sázku odmítl? 

___________________________________________________________________________ 

 

r) Jaký je obecný závěr pohádky? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
2. Co víš o Romech? Do rámečku doplň další informace, které o nich víš. 

 

Romové pocházejí z Indie, v níž patřili do kasty – džátí. Dnes jich tam žije asi 2 až 3 000. Odchod Romů 

z Indie je běžně odhadován do 9. století. Vydali se směrem na západ a do Evropy a naše území došli 

někdy ve 14. století. Od počátků jejich života u nás je provázely perzekuce. Jejich na první pohled 

nápadný a odlišný vzhled i aktivity, kterým se věnovali, provokoval původní obyvatele. Romové měli 

nedostatek příležitostí k práci, byli negramotní, a proto se často dostávali s naší společností do 

konfliktu pro drobné krádeže a podvody. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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3. Zakroužkuj správné odpovědi (i několik odpovědí může být správných): 

 

1. Odkud přišli Romové do Evropy?  
a/ z Afriky 

b/ z Indie 

c/ z Arabského poloostrova 

 

2. Jaká řemesla Romové pěstovali?  
a/ hrnčířství 

b/ kočovní kováři 

c/ spravovali kola vozů 

 

3. Co znamená označení Rom?  
a/ příslušník etnické skupiny 

b/ kmen  

c/ národ 

 

4. Romové udržují zvyk vartování:  
a/ sedí u zemřelého 

b/ zpívají si 

c/ baví se tancem 

 

5. Jakým jazykem mluví Romové?  
a/ romštinou 

b/ smíšeným jazykem (romština a jazyk země, v níž žijí) 

c/ nemají svůj jazyk 


