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Zpravodaj 10 

Na prázdniny 2014 

 

Milí přátelé,  

 

srdečně vás pozdravujeme z Brna i ze Strážnice. 

Přejeme vám všem krásné a zajímavé prázdniny. Ať se vám podaří získat mnoho zážitků, 

dobré přátele, ale nezapomeňte si  také  důkladně  odpočinout. 

V příštím roce se těšíme na další spolupráci s vámi, vždyť písně, hry i zvyky tvoří náš domov. 

A o tom si již šest roků společně vyprávíme.  

 

 

Za redakci A. Sch. + M. M. 

 

 

 

I. Aktuálně 

Před vámi je samozřejmě vydávání vysvědčení. Ale náš projekt i v letošním roce vrcholí na 

Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Pořad  se  jmenuje stejně jako celoroční téma 

nás všech, tedy: Tady jsme doma. Devatero kvítí aneb co roste na zahradě a na poli. 

V tomto programu vystoupí děti z Kyjova, z Buchlovic, z Moravské Nové Vsi a ze Strážnice. 

Nás, tedy náš projekt,  budou zastupovat děti z Dolní Rožínky, a to druháci a třeťáci. Svůj 

program předvedli na vítání občánků v Rožné a napsali nám o tom. 

 

Milá miminka, TADY JSTE DOMA 

V úterý 10. června jsme s programem připraveným do Strážnice přivítali nové občánky v obci 

Rožná. Přivítali jsme je TAM, KDE JSOU DOMA. 

Všechny děti - pět miminek i jejich o něco málo starší sourozenci - pozorně sledovaly celé 

naše vystoupení, jako by skutečně poznaly, že tyto lidové písničky jsou určeny právě jim - 

dětem. Přesvědčili jsme se na vlastní oči, že lidové písničky k dětem patří! 

Naše vystoupení zaujalo i rodiče miminek, kteří zavzpomínali na písničky, hry a tance, které je 

provázely dětstvím. Pochvala pana Libora Pokorného, starosty Obce Rožná, byla pro nás 

oceněním za zdařilý výkon i povzbuzením před cestou do Strážnice. 
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Pozor! Pozor! 

 

Vážené paní učitelky, 

v podzimním Zpravodaji jsme Vás informovali o dohodě, že každý školní rok naučíte děti 

nejméně 4 lidové písně. Na jaře jsme vás prosili o vyjádření. Protože jsme dosud nedostali 

žádnou odpověď, prosíme Vás, abyste se vyjádřili, zda se vám to ve školním roce 

2013/2014 podařilo. Stačí jen stručná zpráva: naučili jsme x písní, z toho 1 společná, 

zaslaná ve Zpravodaji.  

Nepodařila se také výměna nacvičených písní na základě návrhu z Dolní Rožínky. Líbila se 

Vám jejich nahrávka? Poslechli jste si ji? Byl s tím nějaký problém? Prosíme též o odpověď. 

 

 

II. Co zajímavého proběhlo  

Několika fotografiemi přibližujeme, i když trochu opožděně, podzimní výrobu náhrdelníků dětí 

v Řevnicích. Náhrdelníky se podařily, a věříme, že se líbily všem, kdo je viděl. Třeba budou 

inspirací v příštím roce pro někoho z vás ostatních.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Prvňáčci z Řevnic 
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- Děti ze IV.třídy z Prachatic si vyměnily dopisy s žáky z Dolní Rožínky.  

Právě tato spolupráce nás velmi těší.  

 

 

Děti z Dolní Rožínky udělali společně s maminkami a babičkami bylinkovou kuchařku 

 

 

 

- 
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Zajímavé zprávy jsme dostali z Mělníku. 

Připomínáme, že tam v loňském roce skončili v našem projektu páťáci. Ale paní učitelka 

Radka Čermáková letos pokračovala se svými prvňáčky. 

Letošní téma-Devatero kvítí prolnuli celým školním rokem a mnoha vyučovacími předměty. 

Už v říjnu v rámci projektového dne Květiny kolem nás jim prý rozkvetla celá třída. Naučili se 

říkadla, hádanky i hry o květinách. Pak děti tvořily květiny z přírodních materiálů (škoda, že 

k tomu nemáme fotografie), z vylisovaných plátků růží vytvářeli motýly. Ve výtvarné výchově 

malovali společně louku (viz přiložené obrázky) a v matematice počítali květiny ve vázách i 

sebrané a snězené jahody. 

Je poznat, že nevynechali jedinou příležitost, aby téma našeho projektu naplnili. 

Děkujeme za obsáhlou zprávu a těšíme se na spolupráci v příštím roce – již s druháky. 
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III. K úvaze 

Pro příští rok připravujeme téma Kdo s kým, proč a pro koho. 

Tedy o mezilidských vztazích. Již od Aristotela víme, že člověk je tvor společenský. Také 

víme, že k základním lidským potřebám patří touha po porozumění a sounáležitosti. Vladimír 

Smékal, psycholog, profesor Masarykovy univerzity, tuto potřebu dokonce nazval největším 

hladem lidského srdce. Prostě každý někoho potřebujeme. 

 A přece se v současnosti lidské vztahy proměnily a proměňují, jak dokazují četné výzkumy, 

ale i naše prosté pozorování. Jsme vedle sebe, nikoliv spolu. Lidé spolu nekomunikují, ani ti 

nejbližší. Ztrácí se povídání mezi partnery, mezi rodiči a dětmi, ba dokonce mezi přáteli. I to 

je důvod, proč právě tímto směrem zaměřujeme pozornost.  

Naši předkové znali cenu lidských vztahů. Proto se v lidových písních o vztazích nejčastěji 

zpívá, o nich vyprávějí pohádky, najdeme je v příslovích.  

 

IV. Čím se můžete inspirovat 

K nejčastěji pojmenovaným i opěvovaným lidským vztahům patří láska. Nejprve mateřská. 

Je zachycena v ukolébavkách. V nich vypráví maminka dítěti, ale jsou i  písně, v nichž se 

děti obracejí k mamince a jako dospělí na ni vzpomínají, když vzpomínají na domov. Pak 

lidová slovesnost zachytila v nejrůznějších podobách hodnotu přátelství. Znáte třeba píseň 

My jsme tady dva, kamarád a já…? Mnoho písní se vztahuje k lásce partnerské. Mezi 

nejkrásnější lidové písně patří písně milostné. Vyznání lásky však najdeme i na darech 

z lásky - např. na kraslicích, na perníkovém srdci z pouti, či na vyšitém šátku.  

K životní nezbytnosti patřily sousedské vztahy, sousedská výpomoc, sousedské dárky. Co 

o tom vědí dnešní děti?! 

A ještě jeden důležitý inspirační zdroj přináší tradiční lidová kultura. Nejen společná práce 

spojovala, ale i zábava. Vždyť právě zpěv, tanec, hra mají  v  sobě důležitou integrační 

schopnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




