Pracovní list – Den matek
Druhou neděli v měsíci květnu si připomínáme Den matek. Tento svátek symbolizuje
jedinečnost a nenahraditelnost ženy ve společnosti. Ačkoliv se jedná o svátek převzatý,
je po celém světě velmi oblíbený a můžeme říci, že zdomácněl i u nás. Kdybychom se
podívali do historie, zjistili bychom, že už ve starém Řecku byly ženy oslavovány jako
dárkyně života. I později se svátek matek uznával např. v Anglii, kde se oslavovala
„Mateřská neděle“. Nápad, aby se tento svátek slavil pravidelně a na mezinárodní
úrovni, vznikl ve 20. století. Mělo to být na počest Anny Reevers Jarvisové, která celý
život bojovala za práva matek. V roce 1912 vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow
Wilson první oficiální oslavu Dne matek na druhou květnovou neděli. V naší zemi měl
Den matek poněkud smutnější historii. Začal se slavit v roce 1923 zásluhou Alice
Masarykové, ale s příchodem komunismu ho vystřídal Mezinárodní den žen. Od roku
1989 se začal opět slavit Mezinárodní den matek.
V české literární tvorbě je velké množství spisovatelů a básníků, kteří ve své tvorbě
oslavují ženy a matky, jejich všední i velké hrdinství. Např. básník Jaroslav Seifert (1901
– 1986), který za svou tvorbu získal v roce 1984 Nobelovou cenu. Po skončení 2. světové
války napsal básnickou sbírku „Maminka“, kde vzpomíná na domov, na své dětství a na
svou maminku.
První dopis mamince

Už vím, dám dopis na zrcadlo
či do košíčku na šití,
však žel dosud mě nenapadlo
co psát, jak dopis začíti.

Maminko moje milovaná,
a v zubech konec násadky,
přemýšlím, stránka nenapsaná
čeká a čeká na řádky.

Přeji Ti dnes v den Tvého svátku
-

ve slově Tvého velké T –

no vida, už mám druhou řádku
a pokračuji ve větě:

štěstí – po t se píše ě –
a zdraví – a pak selhává
už nadobro má fantazie,
tak přízemní a kulhavá.

A trhám papír, muchlaje ho
-

maminka stojí nad válem

a chystá něco voňavého –
tu v odhodlání zoufalém

přibíhám k ní, tiskne mě k sobě,
očima mlčky ptá se mě.
Pak zamoučněné ruce obě
zvedly mě rychle se země.
Úkoly:
1. Nejdříve si přečti potichu a potom nahlas báseň. Která sloka se Ti nejvíce líbí?
Zdůvodni a napiš.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Přídavné jméno „zamoučněné“ nahraď jiným slovním výrazem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Jaroslav Seifert se vyjadřuje o své fantazii. Popsal ji dvěma slovy. Která slova to jsou?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Znáš jiná díla, která napsal? Pokud ano, napiš jejich názvy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Vymaluj si obrázek s kyticí květin a nezapomeň své mamince v Den matek popřát.
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