
VLASTIVĚDA
Rodinné dny všední a sváteční

Učebnice str. 42 – 47, PS str. 24, 25.
O tématu jsme již ve škole hovořili, povídali jsme si o dnech všedních a dnech svátečních. Jak se 
žilo před 100 lety, jak lidé trávili volný čas. Prohlíželi jsme si společně dobové obrázky v učebnici.
(Nyní jste si jistě všichni vzpomněli.) Krátce Vám zde to nejdůležitější připomenu. Ale je důležité,  
přečíst si důkladně všechny stránky v učebnici. Není to nuda, je to zábavné a poučné. Vyptejte se 
rodičů a prarodičů na jejich dny všední a sváteční. Jaké to bylo, když oni byli dětmi. S čím si hráli,  
jak to vypadalo ve škole, jaké nosili oblečení apod. Až si přečteš stránky v učebnici a popovídáš si s 
rodiči a prarodiči, tak bude pro tebe hračkou vypracovat stránky v pracovním sešitě.

Všední den:
➢ Lidé chodí do zaměstnání a do školy.
➢ Zabýváme se nezbytnými povinnostmi pro chod domácnosti – nákup, úklid, vaření, psaní 

domácích úkolů, jednání na úřadech, návštěvy lékaře apod.
➢ Nosíme běžné oblečení, někteří nosí pracovní oděv, doma odpočíváme většinou v domácím 

úboru, nosíme  pohodlné sportovní oblečení.
➢ Je to koloběh všedního dne – vstávat do školy (do práce) – jsme v práci – jdeme na oběd  – 

trávíme si volno po svém – večeříme – uléháme ke spánku.

Sváteční den:
➢ Jsou to dny pracovního klidu – soboty, neděle, svátky.
➢ Členové rodiny spolu tráví více času, nikam se nespěchá.
➢ Společně snídáme, obědváme, večeříme.
➢ Navštěvujeme se s přáteli a příbuznými.
➢ Vaří a peče se slavnostnější jídlo, moučníky ke kávě a čaji.
➢ Je více pohody a klidu – chodíme na výlety, procházky, sportujeme společně celé rodina.
➢ Při některých příležitostech se oblékáme do svátečních šatů. (návštěva divadla, svatba, ples, 

velká rodinná oslava – výročí svatby, maturita apod.)

Ve škole také prožíváme sváteční dny, když je vydáváno na konci roku vysvědčení. Všichni se 
pěkně oblékneme, děti nosí květiny paní učitelce a popřejeme si pěkné prázdniny a dovolenou.
Také první školní den má sváteční atmosféru, hlavně pro prvňáčky a jejich rodiče. 

                       
                       Porovnej si své vlastní oslavy narozenin, Vánoc, Velikonoc s tím, jak je oslavovali 
tvoji prarodiče (babička a dědeček). Dostávali také tolik drahých dárků? 

 Přeji Ti hodně zdaru  při práci na tomto tématu.       Jiřina Trpková


