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Zpravodaj 12  

Čas Vánoc 2015 

 

Milé paní učitelky, pane řediteli, milé děti, 

dočkali jsme zas ten vánoční čas, a tak Vás pozdravujeme z Brna i ze Strážnice. 

Přejeme vám všem, aby doba předvánoční i vánoční byla plná přátelské pohody. Ať máte 

pod stromečkem vše, co si přejete, ať jsou u stromečku všichni, které máte rádi a ať Vás o 

vánočních svátcích navštíví milí a srdeční hosté.  

Ať se vám vyplní vše, co si přejete. Krásné Vánoce!  

 

A. Sch.+ M. M.+ A.Š. 

za redakci    

 

I. Aktuálně 

Protože se blíží konec roku, chceme připomenout, co se nám v letošním roce nejvíc podařilo: 

Letos poprvé se ve Strážnici uskutečnil pořad, který jste vytvořili jen vy, účastníci našeho 

projektu. Platí to i přesto, že se spolu s námi na něm podílel i soubor Lipovjánek. Ale hlavní 

úkol jste splnili vy a na výbornou. Ukázali jste, že i ve škole je čas na pěknou lidovou píseň, 

hru a tanec a že se tak dozvídáte i učíte zajímavé věci. 

 

Náš druhý zdařilý výsledek práce má podobu knížky, 

kterou někteří z nás pro jiné učitele vytvořili. Knížku si už 

objednali mnozí, nám dosud neznámí učitelé. Knížku také 

ocenili někteří významní odborníci. S jejich názory Vás po 

novém roce seznámíme. Ať i Vám, paní učitelky a páni 

učitelé, dobře slouží! 

Zbývá si jen přát, aby se nám všem i v příštím roce 

práce dařila. 
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II. Co zajímavého proběhlo 

Někteří z účastníků Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici uspořádali pro rodiče i 

veřejnost výstavu z celoroční práce a při uvedení výstavy předvedli program, s nímž 

vystoupili ve Strážnici. Napsali o nich i místní noviny, a tak děkujeme dětem a paní učitelce 

z Mělníku i dětem a paní učitelkám z Prachatic. 
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Letos, jak víte, máme téma Host do domu. Věřím, že jste si už o tom povídali, možná i zkusili 

nějakého hosta přivítat. V prosinci se to na výbornou podařilo dětem z Dolní Rožínky. Pro 

hosta upekly dokonce i chléb, s nímž ho pak přivítaly. Při té slavnosti děti ze čtvrtého a 

pátého ročníku vysvětlily těm mladším spolužákům, co znamená uskutečňovat náš projekt a 

také jim zazpívaly a zatančily. Tím je vlastně do našeho projektu přivítaly. 

 

 

 

 

 

III. Čím se můžete inspirovat 

Vánoční čas nabízí pro naše téma mnoho příležitostí. Přikládáme text z Babičky Boženy 

Němcové, abyste věděli, jak vítali a čekali o Vánocích hosty na Starém bělidle a že těch 

příležitostí bylo několik. 

 

Z Babičky 

 

Byl to zvyk jak ve mlýně, tak v myslivně i na Starém bělidle, že kdokoli přišel na Štědrý den a 

Boží hod, jíst a pít dostal do sytosti, a kdyby nikdo byl nepřišel, babička byly by šla hledat 

hosta na rozcestí. 

 

V babiččině světnici Jezulátko dětem nadělilo. To byl shon, to bylo radosti, když viděly 

osvětlený, okrášlený strom a pod ním krásných darů! Pak strýc Kašpar připomněl, co všickni 

rádi poslouchávali. „Pastýřskou koledu, počkej, uslyšíš to zanedlouho,“ pravila babička a 

sotva to dořekla, ozvala se zvenčí u okna pastýřská trouba. Nejdříve odtroubil melodii 

pastýřské písně kolední, pak začal zpívat: Vzhůru vstaňte, pastýřkové, hlasná novina, Spasitel 

se nám narodil v Betlémě v chlívě…  
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Na Štěpána šli chlapci na koledu do mlýna a do myslivny; kdyby nebyli přišli, panímáma byla 

by myslila, že na ně strop spadl, a sama by byla na Staré bělidlo přiběhla. Bertík a Frantík 

zase navzájem dolů přišli koledovat. 

 

Uběhly vánoční hody; děti povídaly si už zase, že přijdou tři krále, a pan učitel, že přijde psát 

tři krále na dvéře a koledovat.  Po Třech králích slavily přástevnice teprv „dlouhou noc“.   

Na Starém bělidle vystrojila se dobrá večeře, přástevnice sešly se, zpívalo se, jedlo, pilo, a 

když tu najednou za dveřmi ozval se flašinet, začalo se v kuchyni tančit. Přišel také Tomeš, 

pan otec i myslivec, přišli ještě někteří, a taneček byl spořádán … v kuchyni, kam i babička 

přišla, neboť musela dohlížet na tu drobotinu, která se pletla uprostřed kola spolu se 

Sultánem a Tyrlem. 

 

 
IV. Na závěr něco o koledě 

Slovo koleda má několik významů:  

1. Je to píseň. Např. Pojďme spolu do Betléma. 

2. Nazývá se tak pochůzka od stavení ke stavení, kde koledníci koledu zazpívali, popřáli 

pěkné Vánoce i šťastný nový rok. Za svoje přání pak dostali něco dobrého, Tomuto 

daru se také říká koleda. 

3. Je to tedy dar za koledu. Lidé koledníky obdarovávali, aby jim tak poděkovali. 

Koledníky vyhlíželi, těšili se na ně. Věřili, že jejich přání je důležité, aby v příštím roce 

byli všichni zdraví, aby byla dobrá úroda. 

A zvláště je zajímavé, že si lidé přáli, aby první koledník či koledníci byly děti. Věřili 

totiž, že jejich přání má větší sílu než přání dospělých, kteří také na koledu chodili 

(např. obecní pastýř, studenti nebo kdysi i učitelé). 

A ještě dodáváme, že na koledu se chodilo od svatého Martina až do Třech králů. Vy určitě 

znáte koledu na sv. Štěpána (Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně?....) 

 

Už teď se 

těšíme, co nám 

o letošních 

Vánocích 

napíšete, 

nakreslíte. 

Nezapomeňte! 

  

 

 




