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Tady jsme doma

– Regionální folklor do škol

Zpravodaj 2

jaro 2011

Milí přátelé, 

 

pozdravujeme vás v roce 2011. Chceme vás opět informovat o novinkách z našich 

spřátelených škol, kde probíhá projekt Tady jsme doma - Regionální folklor do škol. 

 

Především se omlouváme za chyby, které se vloudily do Zpravodaje 1 a současně 

přinášíme opravu: třídní učitelka ve IV.B v Prachaticích je Mgr. Monika Jandová, 

koordinátorkou je Růžena Vinciková, Mgr. Jitka Panglová je zástupkyní ředitelky na téže 

škole. Ještě jednou se omlouváme za „propletení jmen“. 

 

Děkujeme všem, kteří nám posílají zprávy i fotografie ze své činnosti (viz níže). 

Dobrý nápad byl zapojit do informačních zpráv také sdělení dětí. Informace ze zúčastněných 

škol posíláme jednak proto, abychom o sobě věděli, ale i proto, abychom se vzájemně 

inspirovali.  

 

K dnešnímu Zpravodaji přikládáme Přihlášku do Klubu a prosíme, abyste ji předali 

svým známým do jiných škol, kde myslíte, že se setkáte s pozitivní odezvou,  aby se mohli do 

Klubu přihlásit a rozšířit naše řady. 

Přejeme vám všem pěkné jaro a radostné Velikonoce. Pro inspiraci posíláme návod na 

pletení pomlázek. 

 

Za redakci A. Sch. + M. M. 

 

Co je nového 

Do našeho projektu se přihlásila Mateřská škola Semínko, třída s názvem Motýlci. 

Adresa školy: Kubátova 1/32, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00 

Ředitelka školy: Mgr. Magdaléna Kapuciánová 

Vedoucí projektu: paní učitelka Kateřina Schreiberová 

email: kacka.schreiberova@seznam.cz 

 

mailto:kacka.schreiberova@seznam.cz
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Co děláme 

 

Třeťáci z Řevnic jsou opravdu pilní. Navštívili pamětníky a besedovali s nimi. 

Navštívili např. pana Hartmana, který jim vyprávěl o rodinném řemesle, tj. košíkářství. 

S rodiči a prarodiči si vyprávěli, jak a co si dříve děti hrály. Od babiček se naučili hru 

Tleskaná. (Tu bychom také chtěli umět! Nemohli byste nás všechny s ní seznámit?) Před 

Vánocemi zdobili perníčky a sdělovali si, jaké je jejich „rodinné“ vánoční cukroví. 

Samozřejmě pokračuji v poznávání a osvojování práce s hlínou. Naučili se píseň Aj, to Brdo. 

(To už asi do programu ve Strážnici?) 
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Třeťáci z Prachatic, kteří teprve v letošním školním roce vstoupili do našeho 

projektu, s ním seznámili své rodiče. Tím je vlastně přizvali ke spolupráci.(To jsme rádi!) 

Vyprávěli si s nimi o svých předcích a na akademii rodičům předvedli tance, které se už 

naučili. (Bohužel zatím nevíme, které, ale víme, že se vše týká pekařského řemesla.) Dětem se 

nejvíce líbilo vyrábění hnětýnek, protože mohly předvést svoji zručnost. 

 

 

 

 

 

 

Prachatičtí čtvrťáci jsou už zkušení, jak co nejlépe naplňovat záměr našeho projektu. 

(Blahopřejeme!) Měli besedu na téma Každý se nějak jmenuje. Pak pátrali, „Jak jsem ke 

svému jménu přišel“. Vyptávali se rodičů, po kom získali svoje jméno, zda někdo z rodiny se 
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také tak jmenuje. Zazpívali si i písničky, v nichž jsou křestní jména a zahráli si např. 

Na Elišku. Zajímavé je zjištění, že se v některých rodinách vracejí ke starším tradičním 

jménům - např. Josef, Anna Václav, Vojtěch… 

Také učivo o ptácích („Z ptačí říše“) bylo nejen učivem z živočišné říše (např., který 

je pták roku, jaký má „hlas“), ale děti se naučily i písničku „Byl čermáček malý ptáček“ a 

vyprávěly si, že naši předkové zdobili motivem ptáků kraslice, zvykoslovné koláče a proč si 

ptáků vážili.) (Blahopřejeme k zajímavému tematickému obohacení projektu Tady jsme 

doma.) 

Část žáků navštívila znovu seniory a naučili se s nimi, jak zpracovávat novinový papír, 

aby se z něj dalo něco zajímavého vyrobit. Děti nám o tom napsaly: „To, co jsme se naučili, 

teď předáváme našim spolužákům. Dostali jsme volnost k tvoření, takže výsledkem byly nejen 

jehelníčky, ale také například křeslo pro skřítka, konvička, květina, mističky a další…. Práce 

nás velmi bavila!“ (To byly asi krásné dárky k Vánocům. A vlastnoručně vyrobené!) 

 

Třeťáci z Mělníka již před dvěma roky dali impuls k dopisování s nástupci a 

pokračovateli v projektu Tady jsme doma-regionální folklor do škol, tedy s dětmi z Prachatic. 

Dnes si dopisují nejen celé třídy, ale i jednotliví žáci. Není proto divu, že se již těší na duben, 

kdy pojedou své kamarády navštívit do Prachatic. (I my se těšíme, až nám o setkání pošlou 

zprávy, fotografie, napíší zážitky…!) 

 

Autorky projektu Tady jsme doma - Regionální folklor do škol již pilně připravují 

letošní pořad na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Letos si budou děti hrát na svatbu 

a pořadu se zúčastní třeťáci z Řevnic spolu s folklorními soubory Břeclavánek z Břeclavi, 

Štěpnička z Veselí nad Moravou, Slováček z Brna a Vlčnovjánek z Vlčnova.  
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Našim paní učitelkám 

 

Milé kolegyně, realizátorky projektu!  

 

Velmi si vážíme vaší práce. Dobře víme z vlastních zkušeností, že náročná práce přináší 

někdy spolu s únavou váhání, zda to všechno má smysl. Věřte, že má!!! Abychom vás 

přesvědčili a snad i dodali odbornou jistotu, připojujeme několik současných myšlenek 

o výchově. Vycházíme z postřehů  J.Pelikána a Zd. Matějčka: 

 

Typickým rysem současnosti je žít dneškem. Není  zájem myslet do budoucna, tím méně se 

obracet do minulosti. Současná samozřejmost žít dneškem ale vůbec neznamená schopnost 

prožití okamžiku. 

A přesto z pedagogického, ale i psychologického hlediska je důležité naučit dítě prožít 

přítomný okamžik. Někdy i dodatečnou reflexí - vyprávět si o pozitivním zážitku třeba až 

druhý den. Prostě nechat prožitek doznít. 

Má to totiž zásadní význam pro rozvoj osobnosti dítěte, v níž má důležitou roli citová stabilita, 

či jinak řečeno pozitivní emocionalita. 

Tradice lidové kultury, navíc posílené a prohloubené regionálním zaměřením, nabízejí pro to 

nepřeberné množství námětů a podnětů. Ale to již dobře víte.  

A znalost minulosti vede k pohledu do budoucnosti. 

Tak hodně zdaru, milé kolegyně! 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Alena Schauerová 

aschauerova@volny.cz, 728/899811 

Mgr. Magdalena Maňáková 

magdalena.manakova@email.cz, 605/922216 

Národní ústav lidové kultury, Strážnici 

www.nulk.cz, info@nulk.cz 
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