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Jak moc slaví Vietnamci Vánoce, Nový rok a Tết, nový rok podle lunárního kalendáře?
V čem se liší a co pro Vietnamce znamenají?
Tyto tři pojmy jsou si velmi blízké, ale v hovoru se běžně používá jenom Tết, který je ze všech svátků ten
nejvýznamnější a bývá také největší.
Vánoce se ve Vietnamu moc neslaví. O tomto dni vědí, ale moc toho pro ně neznamená. Všude jinde byste
našli pod stromečkem dárečky, rodina pohromadě, sem tam koleda, prostě magická noc. Ve Vietnamu to tak
nebývá, vlastně takový případ nenajdete nikde. Dárky si dáváme až na Nový rok a koledy nemáme. Místo
smrku používáme kumkvaty, strom podobný citrónu a pomeranči nebo jabloni. Ty máme jenom na lunární
Nový rok, který v posledních letech bývá až v únoru. Nová generace Vietnamců slaví všechny mezinárodní
svátky, neboť je to "v módě". Slaví se v restauracích.
Nový rok se slaví všude, ani Vietnam není výjimkou. Ohňostroje a klasická pyrotechnika byly zakázány
před 15 lety. Důvodem bylo velký počet zranění a požárů. Když jsem ještě bydlel ve Vietnamu, vzpomínám
si, že na Nový rok na ulici bylo použito tolik pyrotechniky, že i v domě se mi těžko dýchalo. Ohňostroje teď
uvidíte jenom na speciálních místech, které schválily úřady.
Největší svátek Vietnamců je pochopitelně Tết, který se často mění. Letošní Tết připadne na 23. ledna. Pár
dní před Tết se připravuje cukroví a tradiční jídla jako jsou Bánh Chưng (rýže zabalená v banánových
listech s vepřovým masem uvnitř, má tvar čtverce), mứt (želé z různých plodin), ozdobují se stromky, resp.
větve, připravují se dárky a pití v podobě po domácku vyrobený alkohol s hady, škorpióny, ženšeny atd..
Dětem se dávají penízky tiền mừng tuổi pro štěstí.
V tento magický den se Vietnamci snaží navštívit všechny svoje příbuzné a blízké, ale přesně ve 12 hodin
večer musí být doma. Je taková tradice, že první osoba, která vkročí do vašeho domu v novém roce, vám
přinese štěstí nebo smutek po celém roce. Zvou se tedy majetní, zdraví a inteligentní muži. Vietnamci jsou
hodně pověrčiví, takže pokud náhodou jako první vkročíte do jejich domu a nebude se jim v roce dařit,
doufejte, že si na vás nevzpomenou. Ale není to tak hrozné, jak to vypadá.

Pracovní list – Cizí kultura
1. Napište, co víte o vietnamských oslavách Vánoc a Nového roku, případně o vietnamských zvycích?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
2. Přečtěte si výchozí text a za pomoc znaků zapište do textu. Srovnejte své poznatky se spolužáky

√ = toto vím, není to pro mě nic nového
+ = toto jsem nevěděl a zajímá mě to
? = nevěděl jsem a nechci o tom vědět víc
3. Na základě výchozího textu zakroužkujte správnou odpověď
Vietnamské vánoční menu je stejné jako české (ryba, bramborový salát).
Kumkvaty jsou kimona, která nosí Vientamci jako slavnostní oděv.
Oslavy příchodu Nového roku jsou i nyní ve znamení velkých ohňostrojů.
Bánh Chưng jsou zelné listy plněné čerstvým lososem.

ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE

4. Zjistěte, kdo je autorem výchozího textu (muž x žena).
………………………………………………………………………………………………………………..
5. Můžete zjistit, zda se jedná o Vietnamce a kolik mu může být let? (u věku – více než….Odpověď
zdůvodněte)
…………………………………………………………………………………………………………………
6. Vžijte se do situace, že máte cizinci představit české Vánoce. Napiště, jak byste je popsali?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
7. Kde se s takovým textem (výchozím) můžete setkat?
…………………………………………………………………………………………………………………..

Klíč k řešení
1. Napište, co víte o vietnamských oslavách Vánoc a Nového roku, případně o vietnamských zvycích?
- např. Vietnamci na svatbě nepijí alkohol…..
2. Přečtěte si výchozí text a za pomoc znaků zapište do textu. Srovnejte své poznatky se spolužáky

√ = toto vím, není to pro mě nic nového
+ = toto jsem nevěděl a zajímá mě to
? = nevěděl jsem a nechci o tom vědět víc
3. Na základě výchozího textu zakroužkujte správnou odpověď
Vietnamské vánoční menu je stejné jako české (ryba, bramborový salát).
Kumkvaty jsou kimona, která nosí Vientamci jako slavnostní oděv.
Oslavy příchodu Nového roku jsou i nyní ve znamení velkých ohňostrojů.
Bánh Chưng jsou zelné listy plněné čerstvým lososem.

ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE

4. Zjistěte, kdo je autorem výchozího textu (muž x žena).
- muž

5. Můžete zjistit, zda se jedná o Vietnamce a kolik mu může být let? (u věku – více než….Odpověď
zdůvodněte)
- přesný věk neznáme, ale píše, že ohňostroje byly zakázány před 15 lety - a on na dobu ohňostrojů
vzpomíná, znamená to, že víme, že mu bude více než 15 let.
6. Vžijte se do situace, že máte cizinci představit české Vánoce. Napište, jak byste je popsali?

7. Kde se s takovým textem (výchozím) můžete setkat?
- internetové stránky komunity, zápisník, průvodce…
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