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Tradiční svátky

Tradiční čínské svátky se řídí
lunárním kalendářem. Slavnosti
začínají Čínským Novým rokem,
připadajícím na první den
prvního lunárního měsíce
(mezi polovinou ledna
a února), a končí Svátkem
luny, 15. dne 8. luny (mezi
polovinou září a října). Slaví se
rovněž narozeniny Konfucia
(28. září) a bohyně Milosrdenství
Guanyin (konec března nebo
začátek dubna) v jim zasvěcených
chrámech. Měsíc duchů (běžně
v první polovině srpna) je
nevyzpytatelným obdobím, během nějž není vhodné plánovat
důležité události (svatby, cesty apod.), neboť se na zemi
vr
vracejí duchové zemřelých.

Slovníček důležitých pojmů
春节

chūn jié

Čínský Nový rok,
Svátek jara

元宵节 yuánxiāo jié

Svátek luceren

清明节 qīng míng jié

Svátek čistoty a jasu
(Svátek mrtvých)

端午节 duānwŭ jié

Svátek dračích člunů

中秋节 zhōngqiū jié

Svátek středu podzimu,
Svátek luny

鬼月

guǐ yuè

Měsíc duchů

祝

zhù

popřát

快乐

kuàilè

šťastný, veselý

生日

shēngrì

narozeniny: „den narození“

岁

suì

rok (rok věku)

Drak

Hvězdný znak
H

日

Pojďte si hrát!

Znak日 (rì) znamená slunce. Jde
o piktogram, jehož původní podoba
obsahuje kruh s tečkou uprostřed.

Přiřaďte níže uvedené aktivity
k příslušnému svátku:

Také znamená „den“ a objevuje se jako
radikál v mnoha znacích spojených se
sluncem a s časem. Celé slovo označující
„den“ je日子 (rìzi).

➀ 春节

Přidružené znaky

➁ 元宵节

日月 rìyuè život (střídání „dní“ a „měsíců“
utváří existenci)

日历 rìlì
kalendář („dny“, jež se „střídají“)
日本 rìběn Japonsko (Země vycházejícího

➂ 清明节

slunce, doslova „u kořene slunce“)

春

chūn

A. Obdivovat úplněk

a ochutnávat zákusky
ve formě měsíce s ideogramy
pro štěstí.
B. Vyzdobit dům vystřiže-

nými papíry a přáníčky
na červeném papíře, poté
odpalovat rachejtle.
C. Procházet se za svitu

luceren a obdivovat
lucerny vystavené v parcích.

jaro (slunce se na jaře vrací)

➃ 中秋节

D. Vzdát hold zemřelým

očistou jejich hrobů
a přinášením darů.
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Zajímavost!

ěž nazývaný SváČínský Nový rok, rovn átkem lunárního
sv
tek jara, je největším o rodinnou oslam
kalendáře. Jde předevší é vyměňují přáí lid
vu, během níž si blízc rvenými obálkami
ti če
ní čka, obdarováva jí dě
chej tle, ab y zahnali
s penězi a odpalu jí ra
va jí asi čtrnác t dní
zlé duch y. Slavnosti tr
i draků a lvů. Vše
a jsou prokládány tanc hem něhož se
n, bě
končí Svátkem lucere
vé kuličky a pak
žo
rý
vé
ka
lep
í
aj
áv
tn
ochu
nového průvodu.
se vyráží do lampió

Pojďte si hrát!
Syn vašeho přítele slaví narozeniny,
vy se jej zeptejte, kolik je mu let:
➀ 2 roky
你儿子多大了 ?
➁ 6 let
Co vám odpoví?
➂ 8 let
我儿子十二岁了。

➃ 12 let
➄ 15 let

Nejužitečnější výrazy
新年好 !
Xīn nián hăo!
新年快乐 !
Xīn nián kuàilè!
恭喜恭喜 !
Gōngxi gōngxi!
祝你生日快乐 ! Zhù nǐ shēngrì kuàilè!
你多大了 ?
Nǐ duō dà le?
我三十一岁了。 Wŏ sān shí yī suì le.
我三十一岁了
你还很年轻。 Nǐ hái hěn nián qīng.

Tužku do ruky!
Naučte se napsat „narozeniny“ 生日 (shēngrì):
●

nejdřív napište „narodit se, narození“ 生

●

potom „den“ 日

Šťastný nový rok!
Šťastný nový rok!
Blahopřeji z celého srdce!
Vše nejlepší k narozeninám!
Kolik je ti let?
Je mi 31 let.
Jsi ještě mladý.

Co mají
v Číně rádi…

… Svátek stře
du podz imu
nebo
také Svátek lu
ny. Při této
příležitosti zavě
šují Číňa né
lucerny a schá zejí
se v kr uh u ro
diny,
aby obdivo vali
podz im ní úpln
ěk,
je nž je po va žo
vá n za nejkrá
sn
ěj
ší
v celém roce .
V ulicích se ko
nají noční piknik
y a ochutn ávaj
í se
měsíční zákusk
y 月饼 (y uè bı
ˇng),
připrave né ze
sladkého těsta
se
zr nky lotosu,
s červen ými fa
zolemi a s datl
emi, jež jsou
většinou umís těny
okolo slan ého
vejce.
Ty to kulaté a
nafouk nuté zá
ku sky kdysi za m
on golské dy na
stie
slou žily k šíře
ní zpráv po vs
talců
m ez i obyvatel
st vo. Na ve nk
ově
te nto svátek za
ko nčuje žn ě a
zemědělskou sezó
nu.
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