Tady jsme doma
- Regionální folklor do škol

Zpravodaj 1/2010
Milí přátelé,
rádi bychom vás, tj. všechny účastníky projektu Tady jsme doma-Regionální folklor do škol,
informovali o dvou novinkách.
1. S přibývajícími a velmi zajímavými zprávami od vás, jsme dospěli k

rozhodnutí

informovat vás prostřednictvím Zpravodaje o tom, co je nového, co dělají jiní a
současně vám dát možnost výměny rad, zkušeností, zážitků, atp. Nabízí se i místo pro
uveřejňování dotazů, dialogů i navázání kontaktů.
2. O náš projekt projevily zájem některé další školy, ale zatím chtějí jen zkoušet, zda se
jim práce bude dařit. Proto jsme se rozhodli zahájit činnost Klubu přátel projektu
Tady jsme doma-Regionální folklor do škol. Přihlášku do Klubu přikládáme
k dnešnímu zpravodaji. Budete-li mít známé, kterým byste mohli přihlášku nabídnout,
prosíme udělejte to.

Co je nového
Současní členové projektu:
1. III.třída ZŠ J.Seiferta z Mělníka, vede paní učitelka Raduše Čermáková
2. IV.A a IV.B ZŠ, Vodňanská ul., Prachatice, vedou paní uč. Alena Bísková
a Monika Panglová, koordinátorka Růžena Vincíková
3. IV. třída ZŠ, Řevnice, vede paní učitelka Ludmila Chroustová

4.

III.A a III.B , Vodňanská ul., Prachatice, vedou paní uč.Hana Kňazovická
a paní uč. Martina Hromádková

5. IV.třída ZŠ Krmelín, vede paní uč. Yvona Voráčová

(Poznámka: Řazení podle pořadí přihlášek do projektu.
Omlouvám se za chybějící tituly u paní učitelek.)

Zájem o spolupráci projevila ZŠ z Ostopovic u Brna.
Co děláme
-

Třeťáci z Mělníka se letos zaměřili na téma, jak se dříve vařilo. Před Vánocemi se
chystají do skanzenu v Přerově.

-

Čtvrťáci z Prachatic budou letos košíkařit. Vyměnili si téma s kamarády z Mělníka.
Pekli martinské rohlíčky a byli v domově důchodců, s tamějšími obyvateli
spolupracují.

-

Třeťáci z Řevnic se letos zabývají hlínou a řemesly s tím spojenými. Poslali fotky i
dětské kresby z návštěvy cihelny.- Udělali také pěkné webové stránky o své účasti
v v našem Projektu a umístili je na webové stránky své školy.

-

Třeťáci z Prachatic se naučili zpívat Pojďte,holky, do zahrady, a pekli posvícenské
mětýnky.

-

Čtvrťáci z Krmelína teprve plánuji, čím v našem projektu začnou.

-

A zvláštní zpráva: Prachatičtí a Mělničtí chystají na jaro společné setkání.

Hledáme
Zpěvníček o řemeslech našich dědů a babiček. Nezná někdo internetovou adresu, či jiný zdroj
pro tuto knihu ?

Výzva redakce Zpravodaje
Prosím posílejte zprávy, dotazy, informace na emailovou adresu A.Schauerové.

