PRACOVNÍ LIST – 1. máj (1. 5.)
(pro žáky II. stupně ZŠ)

„Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.“
(Karel Hynek Mácha: Máj)

V prvomájový podvečer nosí zamilované dvojice v Praze k soše básníka Karla Hynka
Máchy kytičku květů. Dodnes se zastavují pod rozkvetlou třešní (nebo břízou), protože
jak říká lidová moudrost, dívka na prvního máje nepolíbená do roka uschne.
V předvečer 1. května se také vypravovali chlapci do lesa, aby tam usekli co nejvyšší
stromek a postavili z něho do rána májku, tradiční symbol jara. Nejstarší známý doklad
o stavění máje je z roku 1422, kdy za postavení máje dostal mladík za odměnu ruku
dívky.
1. května nad ránem bylo také v některých krajích zvykem vysypávat „chodníčky lásky“.
Pěšinky nejčastěji z písku, ale i z vápna, pilin nebo otrub, spojovaly domy zamilovaných
dvojic. Májové oslavy nebyly jenom záležitosti vesnice, ale pronikly i do měst. Známé
jsou např. tradiční jarní studentské slavnosti – majálesy.
A víte o tom, že v květnu se koná nejméně svateb z celého roku? Zásluhu na tom mají
různé lidové pověry a rčení. Nejznámější jsou tyto: „svatba v máji, brzy máry“ a „svatba
v máji, ženich v háji“.
Úkoly:
1. V kterém městě můžeme spatřit sochu Karla Hynky Máchy? Označ správnou
odpověď.
a) v Ostravě
b) v Praze

c) v Jihlavě
2. Kde obvykle políbí 1. května mladík děvče?
a) u řeky
b) pod rozkvetlou třešní
c) pod rozkvetlou jabloní

3. Jak rozumíš slovnímu spojení „chodníčky lásky“? Vyjádři vlastními slovy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Jak se nazývá jarní studentská oslava? Doplň chybějící písmena.
-

A - Á

L - S

5. Vyber si z textu jedno rčení o svatbě a napiš o něm vtipný příběh v rozsahu 10 – 15
vět.

(Použitá literatura: BESTAJOVSKÝ, Martin. Velká kniha lidových obyčejů a nápadů. Brno:
CPress, 2019. 256 s.)

