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Zpravodaj 8  

podzim 2013 

 

Milí přátelé, 

 

posíláme podzimní pozdravy z Brna i ze Strážnice. 

Protože se těšíme na další spolupráci s vámi, přikládáme slíbené materiály 

k letošnímu tématu. 

         Za redakci A. Sch. + M. M. 

 

I. Aktuálně 

Také v letošním roce máme pro vás několik novinek: Ke zvolenému tématu vám budeme 

posílat nejen informace, ale i konkrétní materiál.  

O prázdninách se nás několik sešlo na Vysočině a v intenzívní rozpravě jsme se pokusili 

shrnout, co Projekt přináší dětem, čím obohacuje spolupráci učitelů s rodiči i jak je možné 

jednotlivá témata dětem zprostředkovat. Z této debaty právě vzešel požadavek poskytovat 

vám také konkrétní materiál.  

Rovněž jsme se dohodli, že každý školní rok naučíte děti nejméně 4 lidové písně. Prosíme 

Vás, abyste se k tomuto požadavku vyjádřili, a to: a) ano, souhlasím, b) 4 písně je moc, c) 4 

písně je málo. 

Paní učitelka Iva Janoušová přišla s nápadem, že až se „její“ děti píseň naučí, nahrají ji a 

pošlou spřátelené škole a ti svoji nahrávku pošlou jim.  

Nápad vítáme. Slibujeme si od něj propojení škol a tříd v našem Projektu (v duchu hesla: je 

nás víc, nebojíme se vlka nic). Píseň je přílohou tohoto Zpravodaje. Je z Českého roku 

v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách z oddílu Podzim s.52., jejíž 

autorem je K.Plicka. V roce 1982 ji v Praze vydalo nakladatelství Odeon. 

 

Pro letošní rok, jak již víte, jsme pro nás všechny zvolili téma Devatero kvítí, aneb co roste 

v zahradě i na poli  

Co všechno toto téma pro poznávání prostřednictvím tradiční lidové kultury přináší, jsme 

vám již psali. Dnes připojujeme konkrétní materiál. Je sice z jiného kraje, a to z Valašska, ale 



 2 

věříme, že v něm najdete něco i pro sebe. A rovněž se těšíme na zprávy od vás. Až se 

naučíte s dětmi přiloženou píseň, napište nám prosím, jak se vám i dětem líbila, zda a komu 

jste nahrávku poslali. 

- Dále bychom vás opět prosili o zasílání informací, co děláte. Tentokrát prosíme o nové 

zprávy do 10. prosince (vložíme je do předvánočního čísla). 

 

 

II. Co zajímavého proběhlo 

- Na MFF ve Strážnici tentokrát v pořadu Děti dětem vystupovaly děti z Českého Těšína – 

Svibic. Líbilo se velmi jejich vystoupení i výstava. Dokonce měla výraznou odezvu i mezi 

návštěvníky, takže nám napsali.  
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- Následující fotografie je z předávání vysvědčení páťákům v Prachaticích. Podobně se 

loučily děti v Mělníku. Ty  tradičně s košíkářem a při výrobě proutěných sluníček. 
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III. Čím se můžete inspirovat 

 

Rozpočítávadla 

U potoka roste kvítí, 

říkají mu petrklíč, 

na koho to slovo padne, 

ten mosí iť z kola pryč.  

Jeden, dva, tři, štyry, pět, 

pod jabloňú roste květ, 

dítě pláče, bude den, 

bumbrlíčku, vyjdi ven! 

Hádanky 

Stojí panna ve vrátkách 

v deseti kabátkách 

a je jí zima 

až je siná. (cibule) 

 

Hry 

Konopice 

Dvě děti se chytí za ruce, točí se dokola, zpívají: 

Sejem, sejem, konopice, 

až nasejem tři měřice, 

málo nás, málo nás, 

poď, Rozárko, mezi nás! 

Jména se střídají. Volaná-volaný se připojí. Hra se opakuje, až jsou všechny děti v kruhu. 

Pak se zpívá: 

Sejem, sejem konopice, 

až nasejem tři měřice, 

moc je nás, moc je nás,  

běž,Janíčku, pryč od nás. 

 

Věnec uplést 

Děvčata tvoří kruh, drží se za ruce, krokem se otáčejí a zpívají: 

A kdo nám pomože 

věnce zaplétať? 

Pomož, pomož, má Haničko, 

věnce zaplétať. 
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Děvče, či děvčata toho jména zkříží ruce tak, že pravou ruku podá přes levé rameno před ní stojícího děvčete a 

chytne jí za její levou ruku. Až se věnec zaplete. Pak se zpívá: 

A kdo nám pomože 

věnce rozplétať? 

Pomož, pomož, 

má Haničko, 

věnce rozplétať. 

 

Všechny uvedené texty jsou ze sborníku dětského folkloru ze Vsetínska U potoka roste kvítí.Ed.Jana Volfová. 

Vydalo OKS ve Vstíně v r.1984. 

 

Josef Strnadel, Rok pod horami 

Po dnech, v nichž slunko vysypává poslední zlatý prach na prázdná pole, přijdou jiné, kdy si mlha ustele až u 

dveří chalup do vlhkého listí. Těžce se rozvalí na pole, na oraniska a úhory, zacloní vadnoucí podzimní květy a 

přilepí se na tabulky nízkých oken, aby v jizbě, beztak už tmavé, bylo ještě více šero. Dusí ohníčky, u nichž se 

ohřívají kravaři, zababušení v starých záplatovaných dlouhých kabátech s dlouhými rukávy a přepásáni 

provázkem. 

Kravaři pasou na úvratích, na příhonech a pasinkách pod lesem, ve stráni. Na nezaoraných kobzoliskách sbírají 

brambory a pečou si je v ohni. Obírají do kapes šípky a hryžou trpké trnky a jeřabiny, namrzlé prvními nočními 

mrazíky. Skládají si ohně z třísek a suchého listí v plechových otlučených hrncích, drží je za drát jako kadidelnici 

a točí jimi, až plamínky vyskakují a dým se dere i děrami ve dně. 

Chystají si draky. Z tenkých ustrouhaných latěk sbijí kříž, polepí ho papírem, hlavě draka namalují oči, nos a ústa, 

z proužků papírků, nastříhaných ze starých školních písanek, posvazují ocas Po stavení si nasbírali kousky 

provázků, teď je svazují a smotávají na kolík, až je motka jako pěst bachratá. Až se zvedne mlha, pustí draka do 

větru. Papírový ocas se zatřepe, bude chřestit a hadovitě se zmítat a po provázku motky poletí vzhůru k hlavě 

psaní. Čím delší motka, tím výš vzlétne drak, tím větší je pýcha chlapců. 

Pod lesem na pastvisku pasák zpívá a dlouze haleká, ve vrchu z protější stráně mu druhý odpovídá stejným 

zavýsknutím, kdesi zase jiný si píská na píšťalku táhlou melodii. 

K večeru všichni ženou krávy, kozy i ovce domů, zvonky cinkají a břinkají tichým soumrakem – 

„Hej, krávy moje, hej, 

Stračena, Ryběna, 

Růžana, Malena, 

Hej, kravy moje, hej –  

Juchachachá –„ 

 

 

IV. Něco pro radost na závěr 

 

Lidová píseň je hudební mateřská řeč. 

    Jaroslav Jurášek 
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