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Dej vám Pámbu, páni milí,     Nesem vám dobrou novinu, 

 svaté boží požehnání,     dal nám Bůh ščasnou hodinu, 

               štěstí, zdraví tomu domu,     panna syna porodila 

               ešče lepší něco k tomu.      a v jesličky položila. 

 

 

 

Pro náš pozdrav jsme vám, milí přátelé, vybrali koledu z okolí Frýdku- Místku. A samozřejmě vás 
všechny co nejsrdečněji pozdravujeme. 

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

 

 

I. Aktuálně  

 

 Letošní neobvyklý rok přinesl neobvyklá řešení. Je tomu tak i ve vaší pedagogické práci a 

platí to i o možnostech našich vazeb s vámi. Všechny letošní Zpravodaje jsou proto nejen 

pravidelnou komunikací s vámi, ale jsou i historickým dokladem jejího nového obsahu i 

jiných forem spolupráce. I když vám nemůžeme být nápomocní při letošní náročné výuce, 

myslíme na vás i na vaše, ale i naše děti.  

Přijměte prosím tento Zpravodaj také trochu jako dárek – nemáte v něm hlavní slovo vy, 

učitelé a děti, protože vám pochopitelně na zprávy pro nás už nezbývá čas, ale hlavní 



slovo máme my. Snažíme se vám však udělat radost a ujistit vás, že všichni členové 

našeho projektu Tady jsme doma tvoříme jednu rodinu. Prostě jsme s vámi. 

 

 Doufáme, že jste všichni zdraví a radujete se opět ze společné práce ve škole. 

 

 Ve školním roce 2019/2020 dostaly děti, absolventi mateřské školy, poprvé diplom – 

omalovánky. Je připomenutím, že společně úspěšně pracovaly v projektu Tady jsme 

doma. Nápad, udělat omalovánky právě pro děti z MŠ analogicky k vysvědčením žáků, 

našich absolventů ze ZŠ, vznikl při jednání členů rady našeho projektu v srpnu 2019. Dík 

pomoci NÚLK se podařilo do konce roku omalovánky s tímto zadáním pro náš projekt 

vytvořit i vytisknout. Jejich předávání mělo tedy v červnu premiéru. Jako doklad 

přikládáme obrázek z mateřské školy v Mělníku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Děti z Mělníku s omalovánkami projektu 

 

II. Co zajímavého proběhlo 

 

V MŠ v Moravské Nové Vsi se celý rok věnují projektu: „Doma jsme tady, v Moravské Nové Vsi.“ 

Prostřednictvím tohoto projektu děti navštívily obecní úřad, kde se setkaly s panem starostou a paní 

matrikářkou. Seznámily se zde s prací zaměstnanců úřadu. Dozvěděly se, kolik obyvatel má Moravská 

Nová Ves i jaké jméno je pro jejich obec typické.  

Navštívily také kostel sv. Jakuba, kde se setkaly s panem farářem a dozvěděly se mnoho nového např. 

o patronovi kostela.  

Vyházkou obcí se děti seznámily s názvy ulic a poznávaly bydliště svých kamarádů.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vycházka obcí a následné výtvarné zvtárnění zážitků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě poznávání obce si děti v Morvaské Nové Vsi připomínaly legendu o sv. Martinovi 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Děti nezapomněly ani na svatomartinskou husu 

 

 

Prvňáčci z Dolní Rožínky si vyzkoušeli tajemnou moc dne svatého Ondřeje a hádali z jablečné slupky. 

Každý si sám oloupal z jablka co nejdelšího jablečného hádka, a pak ho na chodbě "házel" za hlavu. 

Ze zdeformovaného tvaru dopadené slupky si pak vyčetl budoucnost. Dívky si dokonce mohly 

představovat jméno kluka, kterého jednou potkají. (Zdroj: Skopová, K.: Hody, půsty, masopusty, 

Praha 2007, str. 110). Z oloupaných zbytků jim čtvrťáci nakrájeli jablka na sušení a společně se 

domluvili, že křížaly ochutnají v poslední hodině před Vánoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Žáci při přípravě jablíček k věštění i sušení křížal 



Naše nabídka 

Epidemie zasáhla mimo jiné i folklorní soubory, kterým také znemožnila možnost setkávat se. 

Vedoucí dětského folklorního souboru Javorníček proto začali vytvářet videa. Díky nim se i vy můžete 

dozvědět mnoho nového o našich svatých, naučit se písničky nebo si něco vytvořit. 

https://spoludoma.javornicek.cz/ 

 

Pro učitele 

III. Čím se můžete inspirovat 

O dětském světě v dobách našich předků se můžeme mnoho dovědět z knihy Naše děti od Františka 

Bartoše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O knize 

Kniha Františka Bartoše Naše děti byla již v době vzniku průkopnická, neboť ojedinělá. Od prvního 

vydání v roce 1888 se těšila zvláštní pozornosti zejména mezi učiteli. Od druhého vydání v roce 1898 

byla doplněna ilustracemi Mikoláše Alše. 

Z knihy je zřejmé, že Bartoš vnímal dětský folklor jako kulturní jev, v němž se formují i postupně 

utvrzují národní tradice. Současně zpřístupnil dětský folklor čtenáři jako sled událostí a příběhů i svět 

věcí očima dětí. Sebraný materiál zachycuje svět dětí v polovině 19.stol. 

Kniha je přehledně a logicky rozdělena do tří základních oddílů: Děti v rodině, Děti mezi sebou a Děti 

v obci a sleduje postupně i věk dítěte, což ostatně ukazují již názvy oddílů. Zde platí známé úsloví „od 

maminky za humna“. 

Materiál v knize Naše děti sebral autor v naprosté většině sám zejména na Moravě a ve Slezsku. Měl 

však i spolupracovníky z řad učitelů, kněží, a dokonce svých gymnaziálních studentů. Kniha Františka 

Bartoše Naše děti je mimořádným zdrojem poznání dětského folkloru. 



Obsah knihy 

„Psána jest pak tato knížka o dětech, jakými skutečně jsou, ne, jakými by snad býti měly. Proto 

neostýchal jsem se ponechati našim zdravým a bujarým hochům i trochu té rozvernosti, jež jest 

přirozeným údělem každé veselé a bezstarostné mládeže. Dopřáno tedy místa i některým výstřelkům 

chlapeckého humoru takovým, jež by opatrný a rozšafný paedagog si sotva ukládal učiti se na paměť 

svým chovancům.“ (Předmluva, str. 3) 

I. Dítě v rodině 

1. Narození dítěte – Zkoumání budoucnosti – První koupel – Křest – Odstavení – Pověrečná péče o blaho dítěte 

2. Ukolébavky – Hry s nemluvnětem 

3. Dětská řeč – Modlitbičky – Dětské pohádky – Domácí kázeň – Říkadla vychovávací – Dětská mythologie – 
Láska mateřská 

 

II. Děti mezi sebou 

1. Děti v přírodě – Ptactvo – Hmyz – „Žúžel“ – Čtvernožci – Kvítí 

2. Ptačí řeč – Mluva čtvernožců, hmyzu a žab – Mluva zvonův a cepůc – Jiné zvuky mechanické 

3. Říkadla společenská 

4. Říkadla satirická 

5. Dětské hádanky a podobné zábavky 

6. Dětské hry 

a) Hry drobných dětí – Hry společenské – Hry závodné a zápasné 

b) Hry v míč 

c) Hry v blechu a špačka 

d) Hry ve fazole a lusky 

e) Píšťalka, frkalka, pukač a jiné nástroje dětských her a zábav 

f) Jarní hry dívčí provázené zpěvem 

 1. Na Helišku 

2. Na křepeličku 

3. Na konopky 

4. Na kamenný most 

5. Na Neboru 

6. Na holuběnku 

7. Na černého Jana 

8. Šátečková 

7. Děti pastevci 

a) Husaři, kozaři, kravaři – Počátek pastvy – Bič – První den pastvy – Letnice kravařské 



b) Popěvek kravařek – Helekačky 

c) Zábavy kravařů – Plevačky – Kravařské hodiny a pranostiky – Kravařská strava – Společná pastva na podzim 

 

III. Děti v obci 

1. Doba vánoční 

2. Sv. tří králův – Sv. Blažeje – Sv. Matěje – Sv. Řehoře 

3. Neděle smrtná a květná 

4. Doba velikonoční 

5. Letnice 

 

Dnes přinášíme ukázku 1. části:  

 

I. Dítě v rodině 

1. Narození dítěte – Zkoumání budoucnosti – První koupel – Křest – Odstavení – Pověrečná péče o 

blaho dítěte 

 

Dítě přišlo na svět, kde se vzalo, tu se vzalo. Na východní Moravě ulovila je babka ve vodě: ve 

studánce, na potoce nebo v rybníce; jinde přinesla je vrána komínem. Proto pokřikují tu děti na 

vránu: „Poleť, vráno, k nám budem kolíbat!“ Ve Slezsku děti drobí vráně buchtu cukrem posypanou, 

aby jim přinesla bratříčka nebo sestřičku. 

Bedlivě se pozoruje doba, ve kterou se dítě narodí, neboť to rozhoduje o jeho budoucnosti. Narodí-li 

se v neděli, bude šťastno až do smrti. Padá-li v tu dobu právě sníh nebo kvetou-li stromy, budou dítěti 

brzy vlasy prokvétati; kvetou-li růže, bude dítě zdrávo a červených tváří. 

Bývá zvykem, že když se dítě narodí, všichni sousedé přijdou, pochovají je na loktech a podarují po 

penízku.  

Do první koupele se dítěti na Valašsku přidává sůl a železo, aby byl chlapec plný rozumu a síly; děvče 

dostává slámu, aby mělo dlouhé vlasy. 

 Jdouc matka s dítětem poprvé přes potok, hodí kousek chleba do vody, aby jí dítě dobře spávalo a 

„jako z vody“ rostlo. Do roka, někde až do sedmého léta, dítěti vlasů nestříhají, skrátilť by se jim 

rozum.  

 

 

 

 

 

 



2. Ukolébavky – Hry s nemluvnětem 

Ukolébavka (str. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když matka dítě chová, říkajíc: „Baran, baran, baran duc“, dotkne se čelem svým čela dítěte a tím je 

rozesměje. 

Matka točí dítěti ručkama jednou přes druhou: Šiju boty do roboty šccc! – tu se ručky rychle od sebe 

roztáhnout, jako dělá švec, když zatahuje dratvy.  

 

Hry s prsty: 

TOTO JE PALEČEK, 

TEN JE JAK VÁLEČEK,  

TENTO TRHÁ ŠVESTKY,  

TEN VYBÍRÁ PECKY,  

TENTO ŽALUJE MAMINCE. 

 

Matka nejprve prstem jako vařekou míchá dítěti na dlani, potom béře konec prstečků, malíček 

s ručkou vyzdvihne:  

Tu kuřička papala: 

temu dala, temu nic, 

temu málo, temu víc, 

a ten maličký frrr do nebíčka, 

napapal se tam masíčka.  



Houpy, houpy, houpy, 

kočky snědly kroupy, 

koťátka se hněvaly,  

že jim taky nedaly 

na zelenou misku 

aspoň trošku hrášku. 

 

Hopsa, hopsa, hopsasa, 

něma koza ocasa,  

enem taky odrobinek,  

co přikryje svůj kominek. 

 

Hoja, hoja, hojaja, 

zabil tata barana, 

se zlatýma rohama 

a matičku ovečku, 

na tom našem dvorečku.  

 

3. Dětská řeč – Modlitbičky – Dětské pohádky – Domácí kázeň – Říkadla vychovávací – Dětská 

mythologie – Láska mateřská 

 

„Dítě má do roka odběhnout“, tj. do roka má choditi. S chůzí vyvíjí se ponenáhlu jeho řeč. Jakmile 

dítě trochu mluviti začne, matka učí je žehnati se křížem a modliti se napřed rozličné kratinké, ale 

srdečné modlitbičky.  

 

Andělíčku, můj strážníčku, 

opatruj mi mou dušičku. 

 

 

 

 

 



Slunečko zašlo,  

půjdeme spáti, 

musíme Matičce,  

dobrou noc dáti. 

Když budem spáti,  

rač při nás státi,  

Matičko s Ježíškem,  

opatrovati. 

 

Chápe-li se dítě nože, okřikne se výstrahou, že „od noža bolí koža“. 

Dítěti ušmouranému posmívají se, že „zobalo s vranami“. 

Toulalo-li by se dítě po klekání, chytla by je klekanica a později v noci nocula. 

Nejhorším strašákem býval „slepičí duch na telecích nohách“. Ten stával všude, kam děti neměli 

choditi: u žlabu, u řeky, u studně atd.  

Zbytečným mlsům matky dítek svých nenavykaly. Nejvzácnějším pamlskem býval dětem „chléb 

s kohoutím mlékem“ od příbuzných nebo od sousedů jim darovaný nebo „chléb ze zlaté lopaty“ 

koupený v sousedním městečku nebo nějaký ten rohlíček.  

 

POHÁDKA O šidlu, kohoutu, káčeru a houseru. (str. 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O autorovi 

František Bartoš 

(16. 3. 1837 Zlín – 11. 6. 1906 Zlín) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitel, jazykovědec, etnograf. Významná osobnost moravské vzdělanosti a kultury druhé poloviny 19. 

století, organizátor vědeckého i národního života na Moravě. 

 

Studoval v Olomouci a Vídni, vyučoval na gymnáziu ve Strážnici, Těšíně a Brně. Aktivně se účastnil 

kulturního a společenského života. Byl ředitelem Vesny, členem Zemské školní rady, Sokola, 

Musejního spolku i České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, stal se 

čestným předsedou Národopisné výstavy českoslovanské v Praze.  

 

S jeho pedagogickým působením souvisí i zpracování čítanek a příruček, které pozvedly úroveň výuky 

českého jazyka a literatury na školách. Velký význam pro dnešní společnost má jeho dílo o 



moravských nářečích, zpracované v dílech Dialektologie moravská (1886 – 1895) a Dialektologický 

slovník moravský (1906). 

 

Ve sběratelské práci navázal na dílo Františka Sušila a vydal 3 soubory moravských a slezských písní. 

V posledním dílu spolupracoval s hudebním skladatelem Leošem Janáčkem. Je i autorem prací o 

lidových zvycích a obyčejích, o lidovém léčení, pověrách – Lid a národ, Moravský lid, Moravská 

svatba, Deset rozprav lidopisných, Líšeň. 

 

Dodnes ojedinělým dílem je jeho sbírka dětského folkloru Naše děti. Jejich život v rodině, mezi sebou 

a v obci, jejich poesii, zábavy, hry i práce společné popisuje František Bartoš (1888) s ilustracemi 

Mikoláše Alše. Reprint vyšel v roce 2005 a dodnes je k dostání.  

 

Veškeré Bartošovo úsilí směřovalo k povznesení českého jazyka a vzdělání národa, protože právě 

v těchto dvou bodech spatřoval základní kameny budování pevné národní identity. V životě lidu 

zdůrazňoval stránky pozitivní a obohacující kulturu obecně a nezaměřoval se na negativní 

společenské jevy. Spousta z toho, co vytvořil, zůstalo živým národním dědictvím. 

 

Životu a dílu Františka Bartoše je věnována expozice v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Od roku 

1996 nese jeho jméno i Krajská knihovna ve Zlíně.  

www.frantisekbartos.cz 

 

IV. K úvaze 

Naším úkolem je obnovit přirozený svět, 

který tvoříme slovy, úsměvy a gesty, 

jimiž dáváme výraz své lidské vzájemnosti. 

(Roger Scruton (1944 – 2020) 

 

Volba dnešního citátu má, milí přátelé, několik důvodů. Není jen možností zamyslet se nad chytrou 

myšlenkou a něco si z ní pro sebe odnést. Je i připomenutím významného člověka, který letos v lednu 

opustil tento svět. K naší zemi měl velmi přátelský vztah a jako pedagog zde i působil. Ctil tradice a 

stejně ctil vzdělání.   

R. Scruton byl britský filosof, pedagog, spisovatel, skladatel. Přednášel v "podzemní univerzitě" v Praze, 

Brně a Bratislavě v letech 1975-1985, kdy byl vypovězen. Opakovaně se k nám navracel až po roce 

1989. Ocenění u nás: čestný doktorát MU, medaili Za zásluhy, udělenou V. Havlem, a stříbrnou medaili 

Senátu ČR. 

http://www.frantisekbartos.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




