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Milé děti, milé paní učitelky, pane řediteli,
srdečně vás pozdravujeme z Brna i ze Strážnice.
Naše řady se rozrůstají, posíláte nám zajímavé zprávy i fotografie o své práci v projektu
Tady jsme doma - Regionální folklor do školy a děláte nám tím opravdu radost.
Ani my nezahálíme. Připravujeme knihu pro učitele, pořad na festival ve Strážnici, kde letos
budou mít převahu děti z našeho projektu. Předpokládaný název pořadu je Písnička
k domovu.
Naše i vaše letošní téma, jak jsme vám psali ve Zpravodaji č.10, je o mezilidských
vztazích: Kdo s kým, proč, pro koho. Jen téma připomínáme.
Za redakci A. Sch. + M. M.

I. Aktuálně
Vážené paní učitelky,
ze zpráv od Vás, jimiž jste reagovali na náš dotaz, zda se vám podařilo, že každý školní rok
naučíte děti nejméně 4 lidové písně, jsme si ověřili, že všichni zpíváte a čtyři písně jsou
minimum. Zůstáváme tedy u téhož požadavku a v dnešním Zpravodaji najdete píseň
tentokrát ze severu Moravy. Budeme rádi, když nám napíšete, zda se líbila vám i dětem, zda
ji zpíváte.
Zatím se však nepodařila výměna nacvičených písní na základě návrhu z Dolní Rožínky.
Pokud by to napříště pro vás nebyl problém, napište nám prosím o tom, zda jste píseň
nazpívali a poslali někomu z našeho projektu.
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V letošním roce je v centru dění našeho projektu ZŠ v Lažánkách. Znamená to, že se snaží,
aby tradiční lidová kultura prolínala všemi předměty. Věříme, že se jim to podaří, protože
tamější učitelé mají folklor rádi, dělají s dětmi mnoho zajímavých věcí, zejména výtvarných.
A navíc - děti také pěkně zpívají.
Děti z Dolní Rožínky, po svém loňském úspěchu ve Strážnici, si dál dopisují s Prachaticemi,
ale dopisem také v našem projektu přivítaly děti z Lažánek. Věříme, že i oni jim brzy napíší.

II. Co zajímavého proběhlo
Několika fotografiemi přibližujeme „Podzimníčky“, které vyráběly děti z Lažánek. Doplnily jimi
každoročně pořádanou výstavu jablek, která místní obyvatelé úspěšně pěstují. Všechny
„Podzimníčky“ jsou jen z přírodních materiálů a dětem při výrobě pomáhali rodiče nebo
prarodiče.
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V Prachaticích oslavili děti od 1.do 5. třídy posvícení. Dokonce třeťáci vyráběli
mětýnky. To je zdejší obřadní pečivo, které dávala děvčata při posvícenské zábavě svému
tanečníkovi.
Jak se mětýnky povedly, můžete posoudit sami.
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. Prachatičtí páťáci se stali opravdovými folklorními výzkumníky. Zjišťovali, jak to bylo ve
škole, když byli malí jejich rodiče. Na prvním fotografii na této stránce ukazují, že každému
se pátrání podařilo. Na následující stránku si můžete přečíst ukázku záznamu z jejich
pátrání.
Druhý snímek zachycuje žáky 5.A při ručním tkaní.
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A prvňáčci se učí starat o miminka. Přece každý někoho potřebuje. O tom je letošní téma:
Kdo s kým, proč a pro koho.
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Děti v Řevnicích se světýlky přivítaly sv.Martina. Martin jim, ani nám zatím nenadělil sníh,
protože, jak všichni víte, letos na bílém koni nepřijel, ale večerní zábava se podařila a
hlavně se všem líbila. A obdivovatelů bylo opravdu hodně, protože se zúčastnili i rodiče,
prarodiče a další obyvatelé Řevnic. Jen litujeme, že vám zatím nemůžeme nabídnout žádné
fotografie ze zábavy, ani dětské kresby, které tu radostnou událost zachytily.
III. K úvaze
Letošní téma Kdo s kým, proč a pro koho má zásadní roli ve všech dimenzích domova,
Potřebu sociálního kontaktu, touhu po porozumění a sounáležitosti naplňuje funkční rodina i
pozitivní školní atmosféra. Víme však, že pocit domova vzniká jen tam, kde působí citový
prožitek. Proto sehrává tak významnou roli společné slavení svátků, nejrůznější rodinné
oslavy, či místní tradice hodů a posvícení, oslavy Vánoc atd. Všechny jsou totiž příležitostí
ke komunikaci, tvořivé spoluúčasti a vytvářejí pocit sounáležitosti. Nezanedbatelnou roli
hraje integrující role tradic lidové kultury v roli spojnice mezi generacemi.
IV. Čím se můžete inspirovat
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