


 

 

 

 

Zpravodaj 25 

       Předjaří 2019 

 

Milí přátelé, 

 všechny vás pozdravujeme z Brna i ze Strážnice. 

A. Sch. + M. M. + L. J.  

 

I. Aktuálně 

 

 Věci a lidé 

Letošní téma Věci a lidé naplňujete zajímavými aktivitami. V minulém čísle jsme psali o Dolní 

Rožínce (navštívili pomník padlých z 1. světové války a dozvěděli se o starých zemědělských strojích). 

Tentokrát jsme dostali zajímavou zprávu z Velkých Hoštic. Udělali výstavu ze starých věcí, které našli 

doma na půdě a vyprávěli si, k čemu sloužily. Také v Mělníku i v Řevnicích si povídali o starých 

předmětech. Vznikly z toho zajímavé projekty. Snad si společně vytvoříme slovník zapomenutých 

slov. Fotografie kreseb z Mělníku vidíte zde. V příloze posíláme pracovní list z Dolní Rožínky. 

 

                                                          



Našli si kamaráda 

Naše přání, abyste si našli kamaráda v projektu a naplánovali setkání, už uskutečnili v Mělníku. 

Setkali se tam děti z Mateřské školy Zvoneček s dětmi ze Základní školy J.Seiferta a společně oslavili 

Lucky. Mají také kamarády v Řevnicích. Řevničtí mělnickým prvňáčkům napsali krásné dopisy. Někteří 

dokonce dopisy dva, protože prvňáčků je víc. A už plánují, jak je v Řevnicích přivítají. 

Přáli jsme si také, abyste těmto svým kamarádům poslali nějaký dárek. Třeba hádanku o lidové 

písničce. Dolní Rožínka to vyřešila nápaditě. Poslali přání ke Třem králům a poslali nejen obrázky, ale 

naučili kamarády z Doubravníku také Tříkrálové věštění. Děti z Doubravníku to moc potěšilo. Udělali 

si z dárků celou nástěnku a pro svoje kamarády už připravují také dárky. Co? No to je tajemství. O 

tom vám napíšeme příště. 

A co vy ostatní? Napište nám, prosím, co vy jste vymysleli.  

 

MFF Strážnice 2019 

Na letošním festivalu ve Strážnici (MFF Strážnice 2019) se náš projekt Tady jsme doma – Regionální 

folklor do školy připomene ve dvou pořadech. Prvním z nich je pořad v amfiteátru ve skanzenu, který 

se uskuteční v pátek v podvečer a jmenuje se „Tady jsme doma“. Vystoupí v něm děti ze ZŠ a MŠ 

v Doubravníku, děti ze ZŠ T.G.Masaryka v Krmelíně, děti ze ZŠ a MŠ v Ostopovicích a přijedou i děti ze 

ZŠ v Prachaticích. Spolu s nimi vystoupí jediný dětský folklorní soubor spolu se svojí dětskou muzikou 

z Lipova. Každý z nich bude „vyprávět“ co je to tady jsme doma. Předvedou tedy to, co je u nich 

nejznámější, co nejvíc jejich město a obec přiblíží divákům. 

Našemu projektu, ale nejen jemu, bude věnována tak zvaná Folklorní škola, kde se bude vyprávět 

o folkloru ve škole. Vystoupí v něm děti z Doubravníku a z Lipova. 

DRŽTE NÁM PALCE! Vždyť je to náš pořad jubilejní a zastupuje vás všechny. 

 

Návštěva v Proskovicích a v Krmelíně 

Naše letošní první návštěva, (návštěva v roce 2019) směřovala skoro do Ostravy. Ale navštívili jsme 

děti v první třídě v Proskovicích. Ukázaly nám, jaké krásné koledování připravily pro rodiče o 

Vánocích. Pak jsme se podívali, jak už umí číst a počítat. 

Tentýž den jsme ještě jeli do blízkého Krmelína. Tam si druháci s paní učitelkou povídali, co je to 

domov a pak každý nakreslil, co si pod tím slovem představuje. Na závěr nám v Krmelíně zazpívala 

skupina dětí z různých tříd, která vystoupí letos ve Strážnici. V Krmelíně nezapomínají na náš projekt 



ani při psaní školní kroniky. Naše sluníčkové logo vždy doprovází text o nějaké podařené akci, která 

vznikla dík našemu projektu. 

V obou školách se nám líbilo. Jsme rádi, že obě tyto školy, vlastně v každé škole vždy jen jedna třída, 

do našeho projektu patří 

 

II. Co zajímavého proběhlo 

 

V Mělníku se na začátku školního roku věnovali stému výročí Československé republiky. Společně 

prolistovali několik knih, pracovali s výukovými programy, ale také vyrazili sami objevovat stará 

zákoutí a ulice města. Aby poznali i město větší, jeli na výlet do Prahy. Z pražského hradu k nim poté 

na oplátku dojel T. G. Masaryk. Tomu děti zazpívaly píseň Ach synku, synku a pozadu nezůstaly ani 

paní kuchařky, které ho pohostily jeho nejoblíbenějším jídlem – bramboračkou a švestkovými 

knedlíky s mákem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V prosinci se žáci 1. třídy ZŠ J. Seiferta společně s dětmi z MŠ Zvoneček věnovali tématu svaté Lucie. 

Před Vánoci se poté zúčastnili programu Regionálního muzea Mělník, kde se dozvěděli mnoho 

nového o Betlémech.  

 

Národopisné soubory Fazolinky a Hrušky z Nivnice se věnovaly tématům: 

Vaření trnek – zde se dozvěděli, jak se dříve jedlo, 

ochutnali olip (tradiční recept z Nivnice) a zazpívali si 

píseň  Vařila jsem trnku.  

Povídali si o sv. Kateřině, sv. Odřejovi, sv. Barboře a sv. 

Lucii. Vydali se na cestu po nivnické výšivce – ukázali si 

podoby krojů od narození po smrt, oblékli papírové 

postavičky a vypracovali pracovní list. Narození se 



věnovali také při tématu Křtiny. Kde se učili vyrábět dárky do kůta. 

 

Žáci 2. B z Prachatic byli již druhým rokem navštívit své kamarády z MŠ Nemocniční. Upekli společně 

martinské rohlíčky plněné čokoládou, naučili se básničky a říkadla a také si zahráli hry  - Pekla vdolky 

z bílé mouky nebo Pekař peče housky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proskovice nám přináší ohlédnutí za Vánocemi a vzpomínku na návštěvu skanzenu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Také z Dolního Bousova přišly fotky předvánočních příprav: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do třetice přípravy ve Velkých Hošticích:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tady již zmiňovaná přání  

od dětí z Dolní Rožínky 

kamarádům z Doubravníku:  

 

 

 

 

 

 



Kromě přáníček kamarádům však v Dolní Rožínce nadělovali ještě i přání v projektu Českého rozhlasu 

Ježíškova vnoučata. Ve výtvarné výchově a školní družině vytvořili 86 originálních přáníček, která pak 

mohla dál rozdávat radost. 

 

III. K úvaze 

V Lidových novinách dne 28. února 2019 napsal Ondřej Štefl, ředitel Scio úvahu o tom, čím má 

současná škola vybavit děti, které budou žít na konci jednadvacátého století. Co je pro ně důležité. 

Zdůraznil: komunikovat, spolupracovat a rozumět sám sobě. K tomu určitě patří vědět, kdo jsem, 

tedy i odkud jsem, ke komu patřím i to, na co ve své obci mohu být hrdý. Jinými slovy: je důležité znát 

své kořeny, i ty kulturní. A o tom je přece náš projekt. Tak hodně zdaru při naší další práci, milí 

kolegové! 

 

IV. Čím se můžete inspirovat 

 
Dne 28. listopadu 2018 byl na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva 

UNESCO zapsán „Modrotisk, resistentní/rezervážní ruční tisk a barvení indigem v Evropě“. 

Nominaci spolu předložilo několik států: Česká republika, Maďarsko, Německo, Rakousko a 

Slovensko. 

Modrotisk je výsledkem speciální techniky zdobení látek, kdy se pomocí dřevěných nebo kovových 

forem nanese na plátno rezerva – hmota, jež chrání textilii v místech, která se nemají zabarvit. 

Potištěná látka je poté zastudena barvena v indigové lázni. Výroba modrotisku má své kořeny v Číně. 

Od počátku 18. století se umění zhotovování této specifické textilie začalo šířit také po Evropě, 

včetně českých zemí. Do současnosti se dochovaly dvě fungující dílny - Danzingerových v Olešnici a 

Jochových ve Strážnici. Obě dnes vytváří široký sortiment vzorů od krojových po současné výtvarné 

trendy.  

          



 

 




