


Zpravodaj 39 

Vánoce 2021 

Milí přátelé, milé děti, 

tentokrát jsme chtěli vánoční Zpravodaj zaplnit jen přáním. Ale dostali jsme od vás tolik 
krásných zpráv, jak jste si společně připomněli svátek sv. Martina, že jsme naše rozhodnutí 
změnili, a tak bychom mohli napsat, že za vámi přichází martinský Zpravodaj. Ale 
samozřejmě nebude jen o Martinovi. 

Tak přejeme krásný vánoční čas! 

Tady jsme doma – Regionální folklor do školy. 

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

I. Aktuálně

I v letošním roce připravili pracovníci NÚLK ve strážnickém skanzenu předvánoční program, 

který nezapomněl na děti. A protože se letos před Vánoci asi do Strážnice nedostanete, 

tyto pracovní listy najdete klepnutím na odkaz v závěru Zpravodaje. Jsou v nich  zajímavé,

samozřejmě předvánoční úkoly. A proto si je můžete zkusit i ve škole a společně se tak

 připravovat a samozřejmě těšit se na Vánoce. 

 

II. Co zajímavého proběhlo

V ZŠ v Ostopovicích museli přizpůsobit martinské oslavy některým hygienickým opatřením 

spojeným s pandemií. Proto nemohli pracovat děti různých tříd společně, ale na slávě to nic 

neubralo. Oslavy si užívali prvňáci, druháci i třeťáci a prý i paní učitelky, jak jsme se dověděli. 

Děti se pokusily ztvárnit martinskou legendu jako dramatický výstup. Prvňáčci pak svoje 

představení předvedli dětem v mateřské škole. Každá třída pekla „svoje“ martinské rohlíčky a 

nabídli je dětem i v jiných třídách, aby všichni věděli, že je svatého Martina, i když nepřijel na 

bílém koni. 



V mateřské škole v Dolní Rožínce se také pustili do svatomartinských oslav. Při jejich oslavě 

nechyběl bílý kůň, svatomartinské rohlíčky, a dokonce ani sněhové vločky. 



Svatého Martina oslavili i na základní škole v Dolní Rožínce, a to dokonce během distanční 

výuky, kdy žáci doma pracovali s legendou o sv. Martinovi. 



V ZŠ Volyně uspořádali den k projektu Kniha o mě. Děti malovaly sebe jako miminko a 

věnovaly se období miminka do tří let. Miminko na hraní si poté vytvořily ze šátků, jako se to 

dělalo dříve. Naučily se nové lidové hry, písničky i ukolébavky. 



Pro učitele 

Vánoční svátky jsou také dny, kdy se můžeme a máme věnovat tomu, na co ve všední dny 

nemáme dost času. To určitě neznamená, že máme dohánět resty…Neznamená to také 

svátky prospat…Nejsou to dny lenosti. Hlavně se máme věnovat druhým, být s nimi, povídat 

si, hrát si s dětmi, jít společně na procházku, zkrátka být spolu. 

Možná, že nechuť, s níž někteří mluví o vánočních svátcích, pramení z toho, že už vůbec 

nedovedou být spolu. A to je zlé znamení.      Petr Piťha 

III. Čím se můžete inspirovat

Vánoční svátky, víc než jiné, výrazně odlišují sváteční od všedního. Je v nich jasná doba 

příprav, tedy práce a obstarávání, a pak řada svátečních dní, v nichž tradice zachovala 

výjimečnosti a zvyklosti v podobě symbolů. (Světlo, zeleň, bohatá štědrovečerní večeře 

následující po celodenním půstu, různorodé ovoce, obdarování…) Štědrý večer patří rodině, 

té nejbližší, Boží hod rodině širší a Štěpán je spojen s návštěvami nejen rodiny, ale i přátel. 

Mnohé zvyklosti dodržujeme, aniž si uvědomujeme jejich původ, význam. Doba příprav je 

vždy spojena s očistou okolí i sebe, a sebe nejen na povrchu, ale i uvnitř. Je to také doba, 

v níž myslíme na druhé. Přemýšlíme, čím jim udělat radost, jak je obdarovat. To všechno 

sváteční dny Vánoc udělá ještě krásnější. 

 Právě teď je doba příprav. Tak ať vám i dětem přinese hodně radosti! 

Lidová koled az Horňácka 



Videoukázku naleznete také na 2021 Radujme se – Pro děti (nulk.cz) (stanoviště 9). 

Návštěva skanzenu on-line 

Každý rok připravuje skanzen ve Strážnici program Radujme se, veselme se zaměřený na 

adventní a vánoční zvyky a obyčeje. Letos se ale nemohl uskutečnit, proto vám nabízíme 

procházku skanzenem alespoň on-line. Můžete si prohlédnout jednotlivá videa, splnit úkoly 

na pracovních listech a ještě si na závěr ověřit své znalosti v jednoduchém testu. 

2021 Radujme se – Pro děti (nulk.cz) 

IV. K úvaze

Kdybych všechny svátky z kalendáře vymýtil, Vánoce bych tam nechal. 

Jan Neruda 

https://nulk.cz/skanzen-prodeti/pro-deti-zima/
https://nulk.cz/skanzen-prodeti/pro-deti-zima/
https://nulk.cz/skanzen-prodeti/pro-deti-zima/



