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Zpravodaj 6 

Září 2012 

 

Milí přátelé, 

 

pozdravujeme vás v novém školním roce a těšíme se na letošní spolupráci. 

Přejeme vám, paní učitelky, dobrou náladu, dobré nápady při práci s dětmi a pozorné žáky. 

Také vám, děti, přejeme dobrou náladu. Už se těšíme, až nám pošlete pěkný obrázek, či 

zajímavou slohovou práci o tom, co budete dělat ve vyučování v našem projektu Tady jsme 

doma.  

         Za redakci A. Sch. + M. M. 

I. Aktuálně 

Pro  letošní školní rok jsme vybrali téma Jak se u nás slaví…  

Tečky za nadpisem znamenají, že si můžete téma doplnit, a tím vlastně zúžit, dle vašeho 

uvážení. Můžete se zaměřit na výroční obyčeje, a to buď na celý rok, či si vybrat něco z nich 

(např. jak se vítalo jaro, jak se oslavovala sklizeň úrody). Jinou možností jsou svátky v rodině 

(např. vyhrávání Aničkám, Josefům, vítání nově narozených dětí) nebo v obci (hody, 

posvícení, výročí vzniku obce atd.). 

Jak je zřejmé, téma se obrací do minulosti a 1) dává možnost ozřejmit, co se slavilo a proč. 

2) Dává rovněž možnost výroby nejrůznějších artefaktů, ale i 3) vyhledávání písní, říkadel, 

tanců.  

Nabízí tedy nejrůznější formy a metody, v nichž se uplatňuje dětská zvídavost 

s nepominutelným vedením dospělých. Je to např. práce s kronikou i vyzvídání u starší 

generace, ať už navštívíte domovy seniorů, či budete vyzvídat u vlastních babiček a 

dědečků.  

Téma umožňuje prolnutí do výtvarné výchovy, do slohu, do vlastivědy, do literární výchovy 

atd. Na tom nám záleží: Totiž, aby se tradice lidové kultury staly nenásilnou součástí 

výchovy a vyučování, jako to, co vede pozornost dětí k tradicím a tedy k minulosti. Tím 

„zakotvuji“ doma.  
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II. Co zajímavého proběhlo 

Na MFF ve Strážnici se tentokrát předvedly děti z Krmelína. Hodnotící komise ocenila jejich 

taneční a pěvecké dovednosti, které umožnily, aby jejich vystoupení bylo vyvážené 

s vystoupením dětí z folklorních souborů. Vystoupení o vodě a s hlavní rolí vodníka se 

zdařilo. Zaujalo i pracovníky České televize, kteří zařadili záběry z vystoupení do pořadu 

Folklorika. Lze najít na internetu:  

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1102732990-folklorika/312295350120014/ 

 

 

 

 

Děti z Krmelína byly páťáci a rozutekly se do různých škol. I když s námi krmelínští 

spolupracovali jen rok, zanechali výraznou stopu nejen vystoupením ve Strážnici, ale 

i zajímavými projekty. Jejich „balík“ materiálů, který předali do archívu NÚLK je opravdu 

značný. Věříme, že některé materiály využijeme např. při plánovaném setkání učitelů, kteří 

se na Projektu podílejí. 

Krmelínští páťáci nás opustili, ale paní učitelka Y. Voráčová bude pokračovat s prvňáky, 

které letos učí. Možná by bylo dobré, kdyby si vyměnila zkušenosti s paní učitelkou Radkou 

Čermákovou z Mělníka, která s prvňáky v Projektu začínala. (Pro snažší kontakt uvádím obě emailové 

adresy: cermakova.seifert@seznam.cz, yvoracova@seznam.cz) 

 

 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1102732990-folklorika/312295350120014/
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Mělničtí s námi spolupracují od počátku. V loňském školním roce se zaměřili na téma 

Mlynářství a ve spolupráci s místním archívem a Muzeem též na historii školství v Mělníku. 

Na závěr školního roku přivítali děti z Prachatic, které jim tím oplatily loňskou návštěvu. 

Návštěva byla dobrou tečkou na konec školního roku. 

(Pro zajímavost a inspiraci uvádíme didakticky promyšlený sled pro téma Mlynářství: Pracovní listy - z čeho se skládal mlýn, kdo 

a s jakou rolí v něm pracoval. Ve výtvarné výchově děti kreslily krajánka. Na vlastivědné procházce si prohlédly budovy 

bývalých mlýnů v Mělníku a na školním výletě navštívili skutečné mlýn i s výkladem. Zajímali se, jak se mlýn začlenil do znaků 

obcí. Děti vyhledávaly i písně, říkanky a hádanky  o vodě, mlýně, atd. Děkujeme paní uč. R. Čermákové.) 
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Prachatičtí, u nichž je v Projektu zapojeno několik tříd, organizují práci v jednotlivých 

ročnících i udržují spolupráci se školou v Mělníku a se školou v Řevnicích. Čtvrťáci z Řevnic 

navštívili čtvrťáky z Prachatic. Návštěva byla pečlivě připravena a setkala se na obou 

stranách s velmi pozitivním ohlasem. (Terezka Součková, žákyně loňské 4.třídy v Řevnicích 

dokonce o tom napsala článek pro místní řevnický časopis, z něhož citujeme: ...Druhý den jsme 

vstávali docela brzo, protože nám p. Valeš přišel povídat o čižbářství a také nám ukázal, jak kroužkuje ptáky. Všem se to moc 

líbilo. Když jsme přišli ze snídaně, hráli jsme staročeské hry např. na špačky, honění obruče, kuličky, čáru, klackiádu, prsten. 

Když jsme to dohráli, šli jsme ke kamarádům čtvrťákům do třídy….)  

Dodáváme, že pan Valeš byl jedním z tatínků řevnických čtvrťáků. Děkujeme za spolupráci! 

A ještě jeden dodatek: Se zástupci řevnických jsme se setkali rovněž na MFF ve Strážnici, 

tentokrát přijeli jako diváci. 

(Z bohatého programu jednotlivých tříd v Prachaticích uvádíme několik námětů: Kytičky našich 

prababiček - nejen jména, ale i péče o rostliny, hry na pastvě - jak si děti hrály, beseda o pekařství v muzeu, voda v lidové 

písničce. Otvírání studánek - obřad i beseda se spisovatelem O. Fibichem, vystoupení v Domě seniorů, den plný vzpomínek 

na tři roky s Projektem Tady jsme doma. ) 
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Pro páťáky z Prachatic, kteří se Projektu účastnili tři roky, jsme připravili vysvědčení. 

Zahrnovalo výčet dovedností, které si v Projektu osvojili a které jsme si ověřili dotazníkem. 

Spolu s těmito účastníky našeho Projektu  se na Prachaticko vrátila písnička Mám zahrádku, 

kterou získali z Etnologického ústavu AV v Praze. 

Paní učitelky z Prachatic nám také umožnily natáčet u nich při vyučování, abychom mohli 

zachytit jejich metody i výsledky práce s tradicemi lidové kultury ve vyučování. Při té 

příležitosti jsme také získali velmi dobře zpracované pracovní listy, v nichž paní učitelka 

využila Ladovu knihu Vzpomínky z dětství, Všem paní učitelkám, které nám návštěvu při 

vyučování i natáčení umožnily, velmi děkujeme.  

 

Paní učitelka Kateřina Schreiberová z MŠ Semínko z Prahy Hostivaře, ukončila v loňském 

školním roce úspěšně Školu folklorních tradic. Blahopřejeme a těšíme se, že svoje nové 

poznatky využije v další práci s dětmi. Vždyť děti z MŠ Semínko jsou jedinými předškoláky 

v našem projektu.  

 

Pro vystoupení na MFF ve Strážnici 2013 se připravují dětí ze 3. třídy ZŠ v Českém Těšíně 

– Svibicích. Třídní učitelce Karin Dudové, i koordinátorce Projektu Michaele Mitrengové 

přejeme hodně zdaru.  

Jakmile dostaneme konkretizovaný plán jejich práce (jeho základní podobu již máme), 

upozorníme ve Zpravodaji. Také bychom přivítali společnou fotografii, třeba z loňského 

školního roku. 

 

Naše prosba směřuje k paní učitelkám: 

Pokud byste našly čas a zeptaly se dětí, co se jim z Projektu v loňském roce nejvíc líbilo 

a děti nám také napsaly, či nakreslily, už teď tomu tleskáme.  

Záleží nám na odezvě Projektu, na pocitech. Tuto prosbu opakujeme, poprvé jsme ji otiskli 

ve Zpravodaji 3. 

K vašim přáním. Rádi vyhledáme a dodáme materiály k výuce, jen nám dejte vědět, co 

konkrétního k tomu, či onomu připravovanému tématu potřebujete. 
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III. Čím se můžete inspirovat 

Jmeniny – jsou výročním dnem osobního jména. Dříve nebývaly slaveny jako dnes 

individuálně v rodinách, ale byly hlavně svátkem světce. Lidé mívali ke jménu, které nesly 

hluboký vztah a k danému patronu se obraceli o pomoc a spoléhali na jeho přímluvu. 

S muzikou se chodívalo hrát Aničkám, Josefům či Václavům nebo se pořádaly taneční 

zábavy kateřinská, josefská apod. Rodinné oslavy se začínají objevovat až v 19. století. 

Svátek byl často také předělem v hospodářském roce (na sv. Markétu začínali žně) nebo 

dobou pro předpověď počasí (Svatá Anna, chladno z rána.) 

 

Možné otázky: 

Doplňte jiné pranostiky s křestním jménem světce? 

Víte, co v sobě skrývá vaše křestní jméno? 

Jak slavíte svátky v rodině vy? Máte zaužívané rituály? 

 

Svátek sv. Martina – Podle legendy dal Martin kus svého pláště prochladlému žebráku a tím 

mu zachránil život. Nechtěl ale ze skromnosti přijmout biskupský úřad a schoval se. Jeho 

úkryt prozradilo kejhání hus a proto je nazýván patronem žebráků, pastýřů ale i koní a hus. 

Tento den, je považován za konec hospodářského roku, kdy se vyplácela mzda pastýřům. 

Peklo se pro ně speciální pečivo plněné mákem, povidly nebo mrkví – martinské rohlíky, 

Čeleď v tento den také měnila službu a jako „martínkování“ bylo označováno jejich bujaré 

veselí. 

Taneční zábavy na sv. Martina byly ukončením doby před adventním půstem a proto bývaly 

časté hody, posvícení, výroční trhy, zábavy apod. Mnoho pranostik zmiňuje právě 

přicházející zimu – „Po svatém Martinu zima nežertuje, přichází sníh a mráz kvaltem.“ 

 

Možné otázky: 

Znáte jiné pečivo, které se vztahuje pouze k jednomu svátku v roce (vánočka – Vánoce…)? 

  Vzpomeňte si na jinou pranostiku o sv. Martinovi. 

  Zkuste vyhledat v knihách nebo na internetu legendu o některém světci a nakreslete ji či  

  přepište  vlastními slovy. 

 

Cechovní a řemeslné slavnosti – již od 14. století jsou doloženy spolky řemesel, které 

vznikaly kvůli větší ekonomické a společenské soudržnosti a prestiži. Přijetí do cechu bylo 

doprovázeno slavnostní „svačinou“ pro cech, ale také mnohými závaznými povinnostmi. 

Příslušníci cechu se pravidelně účastnili slavností na den svého patrona (sv. Kryšpín patron 

ševců, sv. Lukáš patron malířů), šli v procesích, účastnili se poutí a posvícení, reprezentovali 

při významných státních událostech (kladení kamene Národního divalda v Praze), pořádali 
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plesy a zábavy (valašští řezníci chodili při masopustu s teletem nebo tradiční hasičské 

maškarní bály). 

 

Možné otázky: 

  Zkuste vyjmenovat co nejvíce řemesel, které se mohly sdružovat do cechů. 

  Co to byly „cechovní artikule“? Vyhledejte a nakreslete si vlastní. 

  Vyhledejte pravidla fungování daného cechu a zkuste je aplikovat na dění ve třídě  

  

------------------------------------- 
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Světci v lidové kultuře. Uherské Hradiště 1995. 

Winter, Z.: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století. Praha 1906. 

 

IV. Na závěr něco k zamyšlení 

Kultura je naším způsobem bytí. 

Vztahujeme se jeden k druhému prostřednictvím jazyka, morálky a zákona; 

Zpíváme, tančíme a oslavami i vyprávěním příběhů trávíme stejně hodně času jako 

sháněním potravy. 

Mezi hierarchie našich hodnot patří plnění závazků i poskytování darů. Dělíme se o jídlo, 

které pro nás není jen prostředkem výživy, ale i příležitostí k pohostinnosti a setkávání. 

Všechny tyto věci jsou součástí kultury a takto chápaná kultura je hodna předávání. 

                                                             Podle Roger Scrutona 

(R. Scruton, (nar. 1944) současný anglický myslitel, filozof, za totality jeden z přednášejících 

v tzv. podzemní univerzitě v Brně, Praze, Bratislavě. 

  

 

 

 




