Zpravodaj 14
Na prázdniny 2016
Milé děti, milé paní učitelky, pane řediteli,
je tu červen, a tak vrcholí letošní školní rok. Nejvíce práce mají paní učitelky, ale možná i vy,
děti, ještě usilujete o zlepšení nějaké známky. Než se rozjedete na prázdniny, chceme vás
všechny pozdravit. Posíláme také několik informací o tom, co jste zajímavého v našem
projektu dělali. Abyste měli o čem přemýšlet.
Vyhlašujeme také téma na příští školní rok: Na tom našem dvoře.
Samozřejmě vám všem – dětem i paní učitelkám přejeme pěkné prázdniny.
Za redakci A. Sch. + M. M. + A.Š.

I. Aktuálně
Kterým směrem zaměříme pozornost v příštím školním roce? Ke kterým písničkám,
říkadlům, k jaké práci? O tom napovídá naše nové téma Na tom našem dvoře.
Jak jste jistě poznali, je to začátek písničky, a víte, že pokračuje slovy: všechno to krákoře.
Ano, můžete si povídat o tom, jakou drůbež i drobné zvířectvo naši předkové chovali. Jaký
užitek jim přinášelo. Péče o to všechno byla především povinnost hospodyně a práce měla
na celý den. Ale můžete si povídat i o tom, jaká byla povinnost dětí spojená právě se vším,
co bylo na dvoře i ve dvoře. Na konci dnešního Zpravodaje vám k tomu přinášíme několik
zajímavostí.
II. Co zajímavého proběhlo
 Děti z Řevnic si s rodiči četli. Ale nejprve jim maminky i tatínkové povídali o knihách,
které měli rádi, když byli dětmi. A právě z nich pak dětem předčítali.
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Pro rodiče je potřeba připravit pohoštění.
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 Našimi novými členy jsou děti 3.třídy ze Znojma. Není to obyčejná třída, ale hudební.
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 I v Lomnici nad Lužnicí byli pilní:

Projekt žáků 2.třídy ZŠ Lomnice nad Lužnicí, kterým chceme dětem a všem ostatním
přiblížit
TRADICE A ZVYKY Z BLAT a nejbližšího okolí přelomu 19. a 20. století,
zároveň je porovnat se současností
Návštěva?

Proč? Kdy? Kdo? Dneska host, zítra hostitel

Hosté jdou? Čímpak je uctíme, čím je pohostíme? (přástky, námluvy, svatby, křtiny,
poslední rozloučení –
správná hospodyně věděla koho a čím se patří pohostit)
– ochutnávka tradičních pokrmů
podávaných návštěvám při různých příležitostech
Co si spolu povíme, jak se pobavíme? ( krajánci, dohazovači, sousedé, chasa,
děti –
popovídání, škádlení, zpívání, hra na chléb) písemnosti, nahrávky,
pásmo říkadel, her
a písniček lomnických druháků
Co na sebe? Fotografie a výstava jednotlivých částí lidového oděvu z BLAT

Přijměte pozvání na návštěvu k nám,
milé setkání udělá radost nám i vám.

4

 Dalším členem jsou děti z Krásné Lípy. Ale od nich zatím nemáme žádnou bližší
informaci.
Oba nové členy mezi s sebou srdečně vítáme.
 Následují zprávy ze ZŠ v Lažánkách:

Letošní masopust v Lažánkách a vynášení smrti
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Děti z Dolní Rožínky nám poslaly vyprávění třeťáků o vynášení smrtky



Děti v Proskovicích dostali ocenění za kulturní činnost, kterou uděluje město
Ostrava talentovaným jednotlivcům a zvláště aktivním i vynalézavým kolektivům.
Významnou roli v tom sehrála i účast dětí z Proskovic v našem projektu Tady jsme
doma – Regionální folklor do školy.
A pilně nacvičují na festival do Strážnice. Tam nás zastoupí programem Přišel k nam
host, chleba budě dosť…



V Prachaticích, i přesto, že těžko hledali den, kdy by nepršelo, vítali jaro otvíráním
studánky.
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III. K úvaze

Výzkumy opakovaně prokázaly, že se žák chová podle toho, jak s ním učitel jedná, jak s ním
pracuje a mluví. Na základě toho si vytvoří představu o tom, co si o něm učitel myslí.
Jinými slovy: učitel svým jednáním předává žákům zprávu o svém očekávání, jak budou
pracovat, jaký bude jejich školním výkon. Tyto zprávy si žáci zvnitřňují a berou je za své.
V konečném důsledku pak skutečně podávají takové výkony a dosahují takových výsledků,
které od nich učitel očekává. Když učitel od žáka očekává výborné výsledky, tak jich žák
nakonec skutečně dosahuje.
Ale stejně to platí i naopak. V případě, že učitel považuje žáka za méně šikovného, očekává
od něj méně kvalitní výkon, tak žák skutečně dosahuje horších výsledků.
Tento princip bývá nazýván jako pygmalion efekt.
Podstatou je experimentálně potvrzená skutečnost, že učitelovo očekávání funguje jako
sebenaplňující se proroctví.
Pygmalion efekt se stal předmětem zájmu výzkumníků již v 70. letech 20. století.
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IV. Čím se můžete inspirovat
Na tom našem dvoře všechno to krákoře
Dvůr bylo prostranství u domu ohraničené chlévem a plotem, aby se drůbež, která zde přes den
pobíhala, nikam nezatoulala. A všechna drůbež byla v péči hospodyně, zatímco pole, a co se na nich
bude pěstovat, bylo věcí hospodáře. Stejně jako množství dobytka, případně koní. Hospodyně se o
drůbež starala, ale také rozhodovala, kolik drůbeže se bude chovat, vybírala, zda to budou jen slepice
a kohout, nebo také třeba perličky, husy, kachny. A o všem, co bylo možné chovem získat – vejce,
peří, sádlo, drůbeží maso, mohla hospodyně rozhodovat, jak dále využít. Ona rozhodovala, co se doma
spotřebuje a co se prodá. Samozřejmě za utržené peníze nakupovala třeba novou drůbež, ale mnohdy
to byly i peníze, jimiž přilepšovala dětem při nákupu nového oblečení, na něž jinak příliš peněz
nezbývalo.

Jeden den našich prababiček
Co všechno měla hospodyně na starosti, nejlépe ukáže, když budeme sledovat jeden její den.
Vstávala při rozednívání. S děvečkou nakrmily a podojily dobytek, nakrmily drůbež.
Pak hospodyně připravila snídani pro všechny, obyčejně polévku.
Dopoledne pracovala s ostatními na poli. Před polednem odešla uvařit oběd a po obědě, když uklidila,
odešla opět na pole. Jindy v tento čas prala prádlo, zpracovávala mléko na máslo a tvaroh, zadělávala
na chléb, také bílila prádlo, okopávala zeleninu v zahrádce.
Večer zase připravila večeři a pak se věnovala šití, předení a jiným ručním pracím. Často dlouho do
večera a jen při malé osvětlení.
Při práci si často zpívala.
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