
5. třída                                                                        Jméno žáka:  

 

 

V listopadu 30. 11. slaví svátek svatý Ondřej. 
Legenda: 
Ondřej byl prvním učedníkem Ježíše Krista. Velice 

důležitá postava pro církev. Tímto dnem začíná 
liturgický rok.  
Narodil se v Palestině, s bratrem se věnovali rybářství.  
Po Ježíšově smrti putoval světem a šířil křesťanství.  
Za svou víru byl pronásledován římským císařem 
Nerem – byl vězněn a mučen. Nakonec byl stejně 
ukřižován jako Ježíš, ale na kříži ve tvaru písmene X 
= „Ondřejský kříž“. 
Považován za ochránce a patrona zamilovaných, 

zvláště nevěst. Snad proto svobodná děvčata praktikovala 

na svatého Ondřeje různé věštby a hádání na milého.  

Tradovala se pověra o tom, co se komu v tuto noc zdá, to 

se určitě splní. 
Jako rybář byl patronem rybářů, horníků, provazníků 
a nevěst. Děvčata zkoušela na jeho svátek různými 
způsoby poznat svého vyvoleného. Z hlediska věštění budoucnosti byl tento svátek 
považován po Štědrém večeru za nejdůležitější – patrně proto, že jím často začínal advent. 
ZVYKY: 
O půlnoci se klepalo na kurník, ozval-li se kohout, byla do roka svatba, ozvala-li se slepice, 

zůstala dívka na ocet. 
Hledělo se na hladinu vody ve studni či v díži, kde se měla zjevit podoba milého. 
Věštila se budoucnost z hrnků. 

Pod čtyři hrnky přiklopíte trochu hlíny, kousek chleba, hřebínek a prstýnek. Nezasvěcená 
osoba, která neví pod kterým hrnkem je, co ukryto, jeden zvedne. Objeví-li se chléb, bude 

příští rok bohatý, prsten slibuje svatbu, hřeben nemoc a hlína smrt.    Do roka a do dne …. 
 

Pranostiky: 
Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.  
Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří jej láme.  
Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bude neúrodný rok.  
Říkanka: 
Milý svatý Ondřeji, 
Prosím tebe potají, 

aby se mi ve snu zjevil ten, 

který je mi za muže usouzen. 
 
Otázky k textu: Doplň! 
1. Sv. Ondřej je patronem:  
2. Jaké zvyky se spojují se svátkem sv. Ondřeje:  
3. Kdy Ondřej slaví svátek: 
4. Vysvětli text pranostiky: Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří jej láme.  
 

Literatura       -   Pracovní list č. 9   -   SVATÝ ONDŘEJ     -          distanční výuka 


