Zpravodaj 16
Vánoce 2016
Milé děti, milé paní učitelky, pane řediteli,
v předvánočním čase vás pozdravujeme z Brna i ze Strážnice a přejeme krásný advent
i kouzelné Vánoce.
Právě k Vánocům jsme pro Vás připravili materiály.
Děkujeme Vám, že na nás nezapomínáte a fotografiemi nebo krátkou zprávou nám
sdělujete, co zajímavého jste v našem projektu dělali. Ze všech zpráv máme opravdu radost,
a proto Vám přinášíme z jejich výběru doklady, abyste věděli o sobě i o svých kamarádech.
Za redakci
A. Sch. + M. M.

I. Aktuálně
Máme za sebou Mikuláše, a tak vám přinášíme aktuální zprávu z Prachatic. Děti z II.B

Vyráběli spolu s rodiči mikulášské
figurky.Jejich třídní, paní učitelka Jitka
Panglová, pozvala Růženku Vincikovou a
s ní se naučili z kynutého těsta vytvarovat
figurky Mikuláše,
čerta
a anděla. Nejprve je
upekli, a pak i snědli.
Napsali nám, že
chutnaly výborně.
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II. Co zajímavého proběhlo
 Máme radost, že se vám daří zajímavě naplňovat letošní téma Na tom našem dvoře.
Děti z Ostopovic naše téma přenesly ven a nazvaly je: Na tom našem poli.
Tam sledovaly úrodu, pak vařily, ale také si zatančily. Prý Čížečka.

 Děti z Doubravníku uspořádaly projektový den, který nazvaly Den kozy. To všechno
proto, že právě jejich Doubravník byl vždy proslulý chovem koz. A tak děti
porovnávaly staré fotografie z místní
kroniky, podle dochovaného starého
časopisu měřily velikost kozy, psali
příběh a také se naučily písničku Byla
babička velmi stará, tančily podle
vlastní choreografie. Ale největším
překvapením bylo dojení kozy, kterou si
vyrobily, jak svědčí obrázek.
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 Děti z Mělníka se naučily přebírat provázky. Obrázky nemáme, ale vy, děti, si to
můžete také zkusit. Paní učitelka vám jistě ráda poradí.
 Děti z Dolní Rožínky se vypravily po stopách pověstí. Smírčí kámen, který se
k pověsti vztahoval, nejen našly, ale také si ho nakreslily.

Na závěr si nasbíraly a upekly venku brambory. Pro mnohé z nich to byl docela nový
zážitek, jak nám napsaly.

 Děti z Dolního Bouzova, které se k nám letos přidaly, chodí ošetřovat louku, na níž
roste vzácná a chráněná
rostlina, ale o tom vám více
napíšeme na jaře. Na své
vycházce však objevily káně,
které se křídlem zachytilo ve
větvích a nemohlo se samo
ze stromu uvolnit. Děti
přivolaly hasiče a ti káně
zachránili.
Takový příběh se určitě hodí
vyprávět i teď před vánočními
svátk
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III. K úvaze
Přinášíme několik myšlenek Miroslava Macáka, významného architekta:
Vánoce jsou příležitostí ke vzájemné komunikaci i duchovním zážitkům. Jsou místem
pospolitosti, a tedy cestou ze slepé uličky individualismu.
IV. Čím se můžete inspirovat

Vánoční obřadní zeleň
Zvykosloví, tedy i Vánoce jsou spojeny se symboly. Svůj symbolický význam měla voda,
oheň (světlo), strom.
Podobný symbolický význam měly také barvy, které v nás navíc vyvolávají emoce. Každá
z barev měla svůj zvláštní význam. Zelená vždy znamenala štěstí, zdraví, růst, odolnost.
O Vánocích má tato barva dominantní postavení
(vedle červené a žluté-zlaté). Byla prezentována
větvičkami jehličnanu. Někde současně také vrbovými
pruty. (Vánoční stromek, který je dnes symbolem
Vánoc, vstoupil do našich domovů až mnohem
později, tj. až na počátku 19. stol.)
Zeleným větvičkám z jehličnanu se říkalo chvojka. Na
Štědrý den, někdy na Štěpána je do stavení přinášel
pastýř, jinde to byla úloha mládenců a ještě jinde dětí.
Na
Valašsku dávala na Boží hod tuto chvojku děvečka
nebo čeledín hospodáři. Říkalo se tomu šťastikování a dárci je doplnili přáním:
Vinšuju vám předně na svých dětech potěšení, na statečku rozmnožení, na poli hojné
úrody. Gazdíčkovi sto otepí lenu, takého jak hedvábí. Koléj jedliček, toléj teliček.
Hospodář chvojku zasunul nad dveře ve světnici i ve chlévě. Ve Slezsku se chvojce říkalo
polaznička. Byla ozdobena červenou stužkou a papírovou růžičkou. Do stavení ji přinášeli
koledníci, nejčastěji děti.
(Podle: E.Večerková: Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře, V.Frolec: Vánoce v české kultuře, A. Václavík:Výroční obyčeje
a lidové umění.)

O Vánocích, které nechtěly být
podle Josefa Čapka (z knihy Radujme se, veselme se..., Albatros 1992) Pohádku zaslala paní učitelka P.Bartková
Tak poslouchejte.
Byl jednou takový rok, nu, za moc ten celý rok nestál. Pán Bůh ví, co to tenkrát do lidí vlezlo – byli zlí, závistiví, jeden druhému
nic dobrého neudělal. A děti – děti v tom roce byly zvlášť protivné. Nechtělo se jim česat a mýt, nechtělo se jim chodit do školy,
vybíraly si v jídle, byly hádavé a ubrečené, líné a nepořádné, nedávaly ve škole pozor, ošklivě psaly a špatně počítaly, nadávaly si
a říkaly škaredá slova a zlobily rodiče, nu, moc špatně to tehdy na světě vypadalo. A bylo to tak celý rok, a když přišel prosinec,
bylo to, zvlášť s dětmi, ještě horší. A tu se stalo, že si Vánoce řekly: Tak vida, už je tu prosinec a v prosinci mají být Vánoce.
Ale lidé nejsou dobří a děti jsou čím dál tím protivnější, už se na to ani dívat nemůžeme.Když je to tedy letos s lidmi tak špatné,
tak jim to za trest uděláme tak, že nepřijdeme, že žádné Vánoce letos nebudeme. A Vánoce si daly oznámení do novin:
Ctěnému obecenstvu!
Oznamujeme, že za příčinou lidské i dětské špatnosti
letos žádné Vánoce nebudeme.
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S veškerou úctou: Vánoce
Á, panečku, tohle byla rána! Už několik dnů před Štědrým večerem to začalo vypadat nějak divně. Sníh nebyl – žádné
sáňkování, na lyže ani pomyšlení, pořád jen pršelo, černo a samé bláto. Aha, a lidé se lekli, že? Ba ne, nelekli, lidé v tom roce byli
tak špatní, že se nelekli a řekli si: Ať si žádné Vánoce nepřijdou,
my si z toho nic neděláme. Však my si je uděláme sami. Nakoupili si vánoční stromečky, ověsili je stříbrem a cukrovím, pod
stromečky nakoupili všelijaké dárky. Připravili si štědrovečerní večeře a dělali všechno tak, jakoby Vánoce byly.
Vánoce se na všechny ty přípravy dívaly z dálky a řekly si: „Jen počkejte, jestli se vám to všechno bez nás vydaří tak, jako bychom
to byly my!“ A také, že ano. Tyhle Vánoce, při kterých Vánoce nechtěly být, dopadly opravdu nějak nanicovatě. Hospodyně
zadělaly na vánočky, ale ty se jim pak rozbředly, že byly placaté jak rohožka pode dveřmi. Nebo byly tuhé a měly brousek jako
mýdlo a gumová podrážka. Nebo se jim spálily a byly černé jako uhel. A rybí polévka byla hořká a ryba byla navrchu spálená a
uvnitř syrová a měla pětsetkrát více kostiček než jindy. A jablkový závin kuchařky dvakrát solily a nebyl vůbec k jídlu. A krocan
– do spíže vlezla kočka a ožrala na něm prsíčka – to nejlepší. A vánoční cukroví jim spadlo na zem a do škopíčku s vodou
špinavou od podlahy, zrovna, když je nejlépe vypečené vyndávali z trouby. A jak to dopadlo dětem s dárky a se stromečkem?
Svíčky ten rok vůbec nechtěly svítit, jenom čmoudily a moc to smrdělo. Stromeček se překotil na zem a všecko se na něm rozbilo.
Cukroví bylo štiplavé. Ořechy byly prázdné nebo červivé. Jablka uvnitř shnilá a pomeranče kyselejší než ocet. Panenkám z dárků
se hned odlepily vlásky, spadly jim hlavičky, odtrhla se ručička nebo nožička. U vlaků a aut se hned klukům rozlámala kolečka a
nechtělo to jezdit. Děti si nedaly dobře pozor, zamotaly se a šláply si do nádobíčka, rozsedly si kuchyňky a pokojíčky a loutková
divadla. Do knížek si umazanýma rukama udělaly mastné skvrny. Nové šaty si pokecaly inkoustem. Míče jim brzy praskly – na
každém dárku se něco pokazilo. A lidé i děti si řekly: To se nám ty Vánoce nepovedly. To nebyly žádné pořádné Vánoce! Musíme
se napřesrok polepšit... A polepšili se? Polepšili. Lidé byli hodnější, a děti také byly poslušnější a lepší. A na druhý rok se už
Vánoce na ně nezlobily a přišly a dopadlo to všechno dobře. A od těch dob už přišly Vánoce každý rok a vždycky na nich bylo
mnoho pěkného, rok co rok, pokud vy, děti, pamatujete.
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