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Vánoce 
Robinson Crusoe je jednou z nejznámějších postav světové literatury. Mnoho autorů se 

snažilo zachytit příběh nezlomné víry v přežití,  život a návrat. Tento příběh pochází z pera 

Daniela Defoa a je již velmi starý. Robinson jako mladík utekl z domova a chtěl poznávat 

svět, plavit se po mořích, zažívat dobrodružství. Těch zažil víc než dost. Ztroskotal, stal se 

otrokem, unikal z otroctví a opět ztroskotal. Následující ukázka z knihy nás přivádí na ostrov, 

kde se Robinson zachránil, nedlouho poté, co se stal jeho nedobrovolným domovem… 

 

Jednoho dne přepočítával Robinson ve svém kalendáři dny, aby se přesvědčil, kolik mu zbývá 

ještě do konce roku. Vypočetl, že je právě pětadvacátého prosince. Vánoce! Včera byl Štědrá 

den. 

Robinsona ani ve snách nenapadlo v horkých a slunečných dnech, že se přiblížily Vánoce. Jak 

jinak j právě v této době v daleké jeho vlasti! Tam v čistém, mrazem vonícím vzduchu spí 

příroda pod bělostným příkrovem sněhu. Na stromech se usazuje jako křišťál jiskřící 

jinovatka. Dny jsou podmračené a slunce se ukáže málokdy. Rozednívá se až v poledních 

hodinách a odpoledne se již zase smráká. Jak docela jinak je tomu zde! Palčivé slunce svítí na 

bezmračné obloze celý den a krajina přímo kypí bujnou zelení. 

Robinson, přemožen dojetím, vzpomínal na Vánoce, které trávil v otcovském domě. 

Vzpomínal, jak počátkem prosince se obyčejně s maminkou radili, jakým dárkem překvapí o 

Vánocích tatínka. Podobně tajně se jistě radila maminka s tatínkem o dárku pro něho i pro 

všechny blízké lidi v domě. 

Jak rád chodil před Vánocemi s maminkou po různých nákupech oživlými ulicemi zapadlými 

sněhem. Ve vysokém sněhu byly vyšlapány jen úzké chodníčky těsně při domech. 

Prostředkem ulice uháněly saně, rolničky zvonily. Všude byl radostný spěch a chvat. Na 

velkém rynku podupávali kramáři ve vysokých botách u svých bud… Vánoční trh! Jaká to 

byla pastva pro oči… V noci pak se změnilo město přímo pohádkově tajemným kouzlem. 

Sníh na zemi i na střechách svítil matně modrým nádechem pod ostře jasnými hvězdami, 

zatímco osvětlená okna domů i vysokého kostela měkce stlala svůj zlatožlutý jas na hebký 

povrch sněhu. Z matné temnoty vycházely postavy lidí, na okamžik ozářeny závojem světla, 

řinoucího se z oken, měnily se v neskutečná zjevení… 

Nad městem hlaholily nočním tichem zvony. Sněhové vločky se pomalu snášely k zemi a 

třpytily se v proudu světla. Jak krásné to byly chvíle v zšeřelém chrámu, jak tajemné! Lidé 

aspoň jednou v roce se na sebe usmívali srdečněji, i ruce si více tiskli… 

Robinsonovi se úžila dojetím hruď a oči mu vlhly. Zažije ještě někdy takovou posvátnou 

chvíli? Což musel teprve zde objevit její kouzlo a krásu? Teď ve vzpomínkách daleko 

mocněji působil vzdálený ten obraz na Robinsonovo nitro. 

Poslední Vánoce doma byly před šesti lety. Tenkrát dostal od rodičů nový oblek z tmavě 

modrého sametu. Vzpomíná na milou vánoční besedu, kdy všichni seděli v největším pokoji u 

praskajícího krbu. Na velkém stole v jídelně zářila cetkami zdobená jedlička. Vzduch byl 

prosycen vůní jehličí a pečeného cukroví. Před slavnostní večeří na Štědrý den četl otec 

z bible nahlas kapitolu z evangelia Lukášova o narození Páně pro celou rodinu, shromážděnou 

kolem stolu. Po večeři se vzájemně rozdávaly dárky. Robinson pak políbil rodičům tvář i 

ruce. 
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Tenkrát otec, odevzdávaje mu vánoční dárek, promluvil k němu s dojetím: „Máme z tebe, 

synku, radost, žes zanechal darebného myšlení na cesty světem a přilnul konečně k domovu. 

Přál bych si, abychom i příští Vánoce se sešli všichni u tohoto stolu ve zdraví jako dnes…“ 

A tenkrát, hluboce dojat otcovskými slovy, umiňoval si Robinson, že již nikdy, nikdy nezradí 

důvěru dobrých rodičů. A kde se octl o příštích Vánocích? V otroctví, v ponížení, daleko od 

svých nejdražších, v domě Abd el Mámího. A uplynuly roky těžkého života odloučení a teď 

tráví Vánoce jen sám se sebou, opuštěn, daleko od všech lidí, daleko od svého domova. 

Setká se ještě za svého života vůbec s lidmi? A jsou-li dnes rodiče ještě naživu, jistě jej v této 

hodině oplakávají, jako kdysi před ním se smutkem vzpomínali a oplakávali dva jeho starší 

bratry… 

V tomto bolestném vzpomínání, sedě pod kalendářovými stromy, setrval Robinson drahnou 

chvíli. Zmocňovala se ho opět beznaděj a zoufalství. Kéž by byl raději zahynul spolu 

s ostatními na korábu. Z těžkých úvah ho však vyrušilo hlasité mečení kozího stádečka. Kozy 

měly hlad. Robinson vzdychl, vstal a šel, aby je nakrmil. Při této práci se uklidnil. Vždyť není 

tak sám, je obklopen přítulnými tvory, je dosud zdráv, uprostřed krásné přírody, netrpí hladem 

a má stále naději, že jednoho dne se objeví na mořském obzoru loď. Má stále naději, že 

jednou opět spatří lidské tváře a uslyší lidskou řeč. Kéž by to bůh dal, aby tomu tak bylo již o 

příštích Vánocích, aby byl již zase mezi svými! Vždyť tam daleko, tisíce mil od tohoto 

ostrova, bijí pro něho dvě laskavá srdce. Má se ještě ke komu vrátit… Daleko hůř jsou na tom 

lidé, jimž je souzeno žít v mnohem trudnější samotě uprostřed lidí, ve vězení anebo v otroctví. 

Kolik z těchto ubohých má naději jako on? Již za svého dětství poznal, že i uprostřed lidí 

v jeho vlasti žili lidé v daleko větším utrpení. Žili bez domova prohřátého rodičovskou péčí a 

láskou. Není opravdu takový ubožák, když je sám. Znal dobře v Yorku čtvrť chudiny, kde 

bylo plno neduživých žebráků, kde i v zimě pobíhaly v lehkém, roztrhaném oděvu děti, 

prokřehlé zimou. Tenkrát však opovrhoval žebráky, štítil se té zbědované chudiny. Jak 

šťastný by byl mnohý z těchto vyděděnců šťastného života, kdyby mohl žít tu, třeba i 

osaměle, ale svobodně, vzdálen bezcitných a surových lidí. 

Vzpomněl, jak jednou s otcem navštívil před Vánocemi čtvrť chudých. Otec jako řádný 

křesťan po příkladu jiných snažil se aspoň jednou za rok vykonat milosrdný skutek. 

Navštěvoval proto městský špitál, kde podarovával chudé a nemocné. Služebná nesla koš 

pečiva a sluha obnošené šatstvo a prádlo. Jak tenkrát Robinson spěchal z těch ponurých a 

dusných místností na čistý vzduch! Jak se radoval, že se narodil v tom milém otcovském 

domě, kde nebylo nedostatku! Až potom v otroctví dokonale poznal, jak ponižuje bída 

člověka mladého a zdravého. Jak bědný je člověk nemocný a zestárlý. Stáří a nemoc 

v chudobě ponižují člověka dvojnásob. 

Ano, nemusí zoufat. Jsou lidé v daleko větším utrpení a neštěstí, než je jeho samota zde. A 

kdo zavinil jeho neštěstí? On sám, jedině sám svou pošetilostí. Jen sobě samému může dávat 

vinu. 

Když Robinson nakrmil kozy a papouška, vyšel na sklonku dne k moři. Zašel až v místa, kde 

jej moře vyvrhlo na tento ostrov. Hledě v zamyšlení v tichém rozjímání, obrácen tváří v tu 

stranu, kde v nesmírné dálce u teplého krbu si na něho vzpomínají… Za svitu hvězd a měsíce 

vracel se pomalu k jeskyni. Vzrušen vzpomínkami, měl i neklidný spánek, často se probouzel 

a usnul teprve po půlnoci. 

    (Ukázka z knihy Daniela Defoe – J. V. Plevy Robinson Crusoe) 
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1. Přečti si v textu pasáž, ve které Robinson vzpomíná s dojetím na Vánoce ve svém 

městě. Dokážeš také tak zajímavě popsat své předvánoční město nebo svou obec? Napiš si 

pár rozvitých vět a snaž se, aby byly také obrazově bohaté. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Zařaď tyto věty do svého vypravování o předvánočním čase. 

 

2. Odpověz větami na otázky k textu Vánoce: 

Podle čeho poznal Robinson, že jsou právě Vánoce? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kam chodíval Robinsonův tatínek jako správný křesťan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Co prožíval Robinson při vzpomínání na domov? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Před kolika lety byl Robinson naposledy na Vánoce doma? 

___________________________________________________________________________ 

Jak popisoval Robinson vánoční trh? Napiš jeho atmosféru. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Z jaké knihy čítával tatínek na Vánoce? Víš, co je to za knihu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Příběh Robinsona Crusoe je poměrně známý, ale existuje několik různých verzí. Znáš 

základní osu příběhu? Pokud ano, vypravuj ji ostatním, a porovnejte, který příběh se 

odlišuje a čím? 

 Sestavte si společnou osnovu příběhu na tabuli. 
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4. V textu se objevují slova, která dnes již moc nepoužíváme. Vysvětli jejich význam: 

 

městský špitál - ______________________________________________________________ 

setrval ve vzpomínání drahnou chvíli –  

___________________________________________________________________________ 

krajina přímo kypí bujnou zelení –  

___________________________________________________________________________ 

neduživý žebrák –  

___________________________________________________________________________ 

 

5. Zajímavost: 

Daniel Foe (Defoe) se narodil zřejmě roku 1660 a 

prožil velmi pestrý život. Pocházel z nižších 

vrstev, a proto si ke jménu přidal aristokraticky 

znějící De. I když se převážně věnoval politice 

na různých úrovních, a za své dílo byl i 

vězněn, jeho nejznámějším románem se stal 

právě román o námořníku Robinsonu 

Crusoe. Ten je považován za jeden z prvních 

románů s realistickými prvky. Zajímavostí je, 

že Defoe během své spisovatelské kariéry 

používal až 198 různých pseudonymů. Měl 

s manželkou dva syny a pět dcer. Zemřel 

v Londýně v roce 1731.  

 

 

 Co je to pseudonym?          D. Defoe 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Proč si někteří lidé své jméno změní? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Znáš někoho (např. umělce), který používá pseudonym? Jmenuj: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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6. Poslechni si ukázku z kapitoly, ve kterém vám vyučující přečte nejen o kalendáři. 

Nakresli co nejvíc předmětů, které v kapitole uslyšíš. Kresli je velmi stručně, ale k poznání. 

Na závěr se zamysli a nakresli na velký papír Robinsonův kalendář. Co potřeboval vědět, 

když ho začal tvořit? Jak asi vypadal? Jaké používal k tvorbě nástroje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitá literatura a obrazový materiál: 

Defoe, D. - Pleva, J. V.: Robinson Crusoe, SNDK, Praha 1971 

Cs.wikipedia.org online. 1881 cit. 2012_12_11. Obrázek dostupný jako volné dílo na 

www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DanielDefoe.jpg 
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Vánoce – metodika a řešení: 

 

1. úkol – individuální hodnocení 

 

2. Odpověz větami na otázky k textu Vánoce: 

 

Podle čeho poznal Robinson, že jsou právě Vánoce? 

Jednoho dne přepočítával Robinson ve svém kalendáři dny, aby se přesvědčil, kolik mu 

zbývá ještě do konce roku. 

 

Kam chodíval Robinsonův tatínek jako správný křesťan? 

Otec jako řádný křesťan po příkladu jiných snažil se aspoň jednou za rok vykonat 

milosrdný skutek. Navštěvoval proto městský špitál, kde podarovával chudé a nemocné. 

 

Co prožíval Robinson při vzpomínání na domov? 

Beznaděj a zoufalství. 

 

Před kolika lety byl Robinson naposledy na Vánoce doma? 

Před šesti lety. 

 

Jak popisoval Robinson vánoční trh? Napiš jeho atmosféru. 

Jak rád chodil před Vánocemi s maminkou po různých nákupech oživlými ulicemi 

zapadlými sněhem. Ve vysokém sněhu byly vyšlapány jen úzké chodníčky těsně při 

domech. Prostředkem ulice uháněly saně, rolničky zvonily. Všude byl radostný spěch a 

chvat. Na velkém rynku podupávali kramáři ve vysokých botách u svých bud… Vánoční 

trh! Jaká to byla pastva pro oči… V noci pak se změnilo město přímo pohádkově 

tajemným kouzlem. Sníh na zemi i na střechách svítil matně modrým nádechem pod 

ostře jasnými hvězdami, zatímco osvětlená okna domů i vysokého kostela měkce stlala 

svůj zlatožlutý jas na hebký povrch sněhu. Z matné temnoty vycházely postavy lidí, na 

okamžik ozářeny závojem světla, řinoucího se z oken, měnily se v neskutečná zjevení… 

 

Z jaké knihy čítával tatínek na Vánoce? Víš, co je to za knihu? 

Před slavnostní večeří na Štědrý den četl otec z bible nahlas kapitolu z evangelia 

Lukášova o narození Páně pro celou rodinu, shromážděnou kolem stolu. 

 

4. V textu se objevují slova, která dnes již moc nepoužíváme. Vysvětli jejich význam: 

 

městský špitál – městská nemocnice 

setrval ve vzpomínání drahnou chvíli – dlouhou 

krajina přímo kypí bujnou zelení – přetéká vzrostlou, roste mohutnou 

neduživý žebrák – podvyživený žebrající člověk 
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5. Zajímavost: 

Pseudonym je změna jména – umělecká značka, krycí jméno pro různé účely (utajení, 

umělecké účely apod.) 

Např. Lída Baarová – Ludmila Babková, Lucie Bílá – Hana Zaňáková, Sting – Gordon 

Sumner, Emil Synek – Zdeněk Svěrák, Karolína Světlá – Johanna Rottová, matka Tereza – 

Agnes Gonxha Bojaxhiu, Cher – Cherilyn Sarkisian LaPierre 

 

6. Učitel přečte kapitolu pátou – Země či ostrov? Prvé dny trosečníka. 

Sluchový diktát - vyhodnotí úkol podle osobního zpracování žákem. 

Kalendář lze vytvořit ve skupinách či dvojicích na velké archy balicího papíru. V matematice 

je můžeme využít k logickým úlohám o čase. 

Robinson musel znát název dne, kdy ztroskotal – úterý, čtvrtek? Tvořte s dětmi na dané téma 

úkoly. Pochopí posouvání dnů v kalendáři, proč je každý rok jinak, a některé se shodují. Po 

kolika letech apod. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Matka_Tereza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cher

