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Milé děti, milé paní učitelky, pane řediteli,
srdečně Vás pozdravujeme v čase předvelikonočním. I když se nemůžeme za Vámi
všemi rozjet, ačkoliv bychom rády, přece jen o Vás mnoho víme, protože nám píšete.
Z každé zprávy se radujeme, fotografie i zprávy pečlivě ukládáme do archívu ve
Strážnici v Zámku, který mnozí z Vás už znáte. Některé jsme vybraly pro tento
Zpravodaj, abyste o sobě také vzájemně věděly a mohly se radovat, že se podařil
zajímavý projekt nejen Vám, ale i kamarádům. A třeba příště zkusíte udělat něco
z toho, co už dříve dělali kamarádi odjinud.
Protože se blíží Den učitelů (28.března), chceme touto cestou poděkovat všem paní
učitelkám, pánům učitelům, kteří spolupracuji v projektu Tady jsme doma Regionální folklor do škol, za jejich nápady a zajímavé vyučovací hodiny, ve kterých
Vám dětem přibližují folklor kraje, v němž žijete. A chceme také popřát jim i Vám, milí
kamarádi, aby se Vám společně v našem projektu i nadále dobře dařilo.

A. Sch. + M. M.

I. Aktuálně
Naše letošní, tedy celoroční téma je Na tom našem dvoře. Z vašich zpráv se
dovídáme, co zajímavého jste se o tom už dověděli. Třeba ve Znojmě si vyprávěli,
jak se dříve pralo a co všechno musela hospodyně umět, v Mělníku se např. naučili
zpívat píseň Když jsem já sloužil, v Krásné Lípě se učili dojit krávu. Také náš letošní
pořad ve Strážnici se bude stejně jmenovat. V programu nás budou zastupovat děti
z Doubravníku. Už pilně nacvičují písně i tance o husách i o koze. Kromě nich
vystoupí děti ze Slovácka: Děcka z Kunovic, Dětský folklorní soubor Lúčánek
z Louky, Jatelinka z Moravské Nové Vsi a Žižkovjánek z Moravského Žižkova.
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II. Co zajímavého proběhlo
 Znojmo – Děti připravily vánoční koncert. Na něm naši kamarádi doprovodili
hrou na třech cimbálech celkem 73 zpěváčků. Pro sebe i jako dárky vyráběli
keramické ryby. Vznikl z toho skoro příběh Vyprávěla ryba rybě.

 Ostopovice
na Dušičky rozsvítili svíčky u pomníku,
který připomíná, kdo od nich z obce
padl ve válce.
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V předvánočním čase vyráběli modrotisk. Dělali andílky z ovčího rouna, keramické
svícny i svíčky z včelího vosku.
„Když jsme vyráběli modrotisk, byla to zábava.
Speciální barvou jsme malovali na obyčejné plátno.
Pak jsme to poslali pánovi, který vše nabarvil
modře. Co bylo namalováno zvláštní
barvou, zůstalo bílé. Všechno okolo bylo modré.“
Michaela Franková 3.tř.

Připomněli si také různé zvyky –
pouštěli ořechové skořápky se svíčkami,
rozkrojovali jablka. Navštívili místní kostel,
aby se podívali na velmi vzácný Betlém.
A na svátek Tří králů se setkaly děti z 1.- 3.třídy,
zpívaly koledy a vyprávěly si.
 Prachatice

Spolu s rodiči před Vánoci pekli.

Na Tři krále se vydali po koledě.

 Děti z Mělníka
se naučily přebírat provázky. Právě tyto fotografie jsme zapomněli uveřejnit
v minulém Zpravodaji. Dětem i paní učitelce se omlouváme.
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Na Vánoce připravily přáníčka a vyzdobily si společně třídu. Společně vyrobily
koledníčka - dřevěnou figurku do betléma. (A informace pro paní učitelky:
Námět i návod našla p.uč.Čermáková v regionálním muzeu v plánu pro
polytechnickou výchovu obecné školy z 1.republiky.)

 Krmelín
V obci se masopust už nedodržuje, a tak tradici masopustu založili ve škole:
Buďme fšeci veselí – masopust zmy dočkali!
A slavila celá škola společně.
Páťáci nejdříve ostatním vysvětlili, co je to masopust. Pak všichni tančili a
uspořádali soutěž masek. Vyhrál medvěd Deniska. Líbil se i vodník, šašek,
čaroděj.
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 Krásná Lípa
V této škole pracují v našem projektu tři třídy. Děti se naučily zpívat píseň
Když jsem já sloužil to první léto. Píseň je moc baví. Také zkoušeli drát peří.
V přírodovědě si vyprávěli, co dělali lidé na statku v zimě.
A ještě jedna zajímavost: vytvořili anketu a zjišťovali, které vánoční zvyky se
dosud udržují.
Zatím nemáme z Krásné Lípy fotografie ani obrázky, které nakreslily děti. Tak
snad příště!
 Řevnice

Společně si vyrobili masky a vyprávěli si o masopustu. Také si připomněli písně
o masopustu.
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 Děti z Dolní Rožínky

Letošní masopust byl ve škole v Rožínce masový. Udělali, jako obvykle, průvod,
tančili a pokusili se najít nová slova k písni o masopustu. Jestli se jim to podařilo,
zatím nevíme. Snad nám o tom něco napíší.

 Děti z Dolního Bousova chodí ošetřovat louku, na níž roste vzácná a
chráněná rostlina – hořeček nahořklý pravý.
Se vzácnými bylinami je to podobně jako s folklorem: dělají nám radost, ale musíme
o ně pečovat, aby se neztratily, aby nevymizely. A hořeček je taková rostlina. Je
zapsán v v červeném seznamu rostlin, tedy těch nejvíce ohrožených. Proč se
ztratila? Dříve rostla na obecních pastvinách a na loukách s nízkým porostem, který
lidé kosili kosou, ne sekačkou. Dnes je už jen několik takových luk a jsou chráněny.
Právě taková je blízko Dolního Bousova. A tak jsme se zároveň dověděli důležitou
informaci k našemu tématu Na tom našem dvoře. Sekat louku kosou mělo a má
smysl.
Děti si také na vycházce zahrály neobvyklou stopovanou. V lístečcích, které
nacházely, nebyly úkoly, ale jména zvířat. A k nim měly přiřadit známá přísloví
pořekadla. Všichni si prý užili spoustu legrace. Například se snažili tvářit jako tele na
nová vrata. (viz foto)Pak si některá přísloví vysvětlovali. Co znamená být černou ovcí
rodiny, proč starého psa novým kouskům nenaučíš. A mnohé jiné.
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 Děti z Doubravníku
při vánoční besídce.

 MŠ ve Strážnici
Děti se učily malovat strážnický ornament a pokusily se tak vybarvit připravené
omalovánky. Teprve potom malovaly na papírové domy a samy je ornamenty
vyzdobily. Projekt trval několik dní a na závěr pozvaly děti z ostatních tříd.
Jejich ornamenty si prohlédli i rodiče.
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III. K úvaze
V těchto dnech si připomínáme 40 let od úmrtí Jana Patočky, našeho předního
filosofa 20.století. Zabýval se fenomenologií a filosofií dějin, dílem E. Hasserla i T. G.
Masaryka. Méně je o něm známo, že se velmi obšírně a do hloubky zabýval dílem
Jana Amose Komenského. Z mnoha myšlenek, na něž Patočka u Komenského
upozornil, vybírám: „Komenského Pansofie má hlubokou, tj.filosofickou shodu s jeho
didaktikou.Vše, co Komenský dělá, má svůj účel. Výchova není Komenskému jen
partikulární (dílčí) společenskou funkcí, ale je řešením životní otázky - kam
směřuje jednotlivec i kam směřuje svět.“ (Podtrhla A. Sch.)
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IV. Čím se můžete inspirovat
Postní strava
Období blížícího se jara bylo v hospodářství časem, kdy se tenčily zásoby potravin.
Půst trvající od Popeleční středy do Velikonoc byl tedy nejen liturgickou přípravou na
velikonoční svátky, ale omezování se v jídle bylo vyvoláno i skutečnou nutností šetřit
s potravinami.
Po skončení fašanků se všechno nádobí důkladně umylo a část uskladnila mimo
kuchyň. Během půstu se používaly jednodušší nádoby a hlavně se jedlo většinou jen
jedno jídlo denně. Dny největšího půstu během předvelikonočního 40denního (podle
40 dnů, které strávil Kristus na poušti bez jídla) byly Popeleční středa a Velký pátek.
Dodržování půstu bylo často kontrolováno i ze strany společenství vesnice. Tyto dny
se doporučovalo nejíst nebo až večer si dát polévku s chlebem nebo brambory na
loupačku.
První neděle postní bývala také označovaná jako pučálka nebo pučení podle
postního pokrmu z předem namočeného, naklíčeného a upraženého hrachu.
Podobně se jí říkalo také pražná neděle podle staroslovanského postního jídla
z opraženého a naklíčeného nedozrálého obilí. Na Berounsku, Hořovicku,
Křivoklátsku a na Rakovnicku se této neděli říkalo liščí, protože matka nechala
nakynout těsto, které pak povařila, posypala mákem a solí a ještě dopékala v peci.
Preclíčky takto připravené se zavěsily do zahrady na strom jako dárek pro děti a
říkalo se jim, že je tam nechala přes noc liška.
Postní jídla byla celkově jednodušší a neměla obsahovat maso, místy i vejce. Vařily
se často polévky z kysaného zelí (kyselice, zelňačka), zasmažené nebo luštěninové
(fazolovice). Luštěninová jídla byla ale obvyklá během celého roku (šumajstr –
kroupy s fazolí, fazole po hustu). Častá byla jídla, jejichž základem byly brambory
(metyja – bramborová kaše s povidly a mákem, pěry – taštičky plněné povidly,
patenty – tenké placky pečené na suché plotně a následně omaštěné máslem,
povidly a mákem) nebo jídla moučná (báleše – placky z kynutého těsta pečené na
suché plotně nebo kyslé šišky povidly). Místy byly postním jídlem také ryby a dbalo
se na dodržování absence živočišného tuku (sádlo) a používal se rostlinný olej. Naši
předkové jedli velmi často i růžné kaše: bramborovou, ovesnou nebo moučnou.
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Brzy na jaře se sbíraly volně na lukách listy šťovíku, polníčku, kopřivy, čekanky i
dalších druhů zelených listů, které se pak upravovaly jako salát, do nádivky nebo na
špenát. Původně se totiž špenát říkalo různým listům nasekaným a rozvařeným na
kaši a tento pojem označoval úpravu pokrmu.
O šesté neděli postní – Květné se říkalo, že nemá hospodyně nikdy péct, protože by
se zapekl květ a v sadu by se neurodilo ovoce.
Na Škaredou středu se mělo uvařit něco ošklivého a na pohled nepovedeného
(hospodyně schválně zmáčkla vdolky k jedné straně nebo bramborák z jedné strany
natrhla).
Na Zelený čtvrtek se mělo konzumovat zelené jídlo, ale také měla být snídaně před
východem slunce. Tehdy se jedl chléb nebo jidášky – obřadní kynuté pečivo
s medem jako účinná prevence proti poštípání od sršňů, vos i před uštknutím hady.
Konec postního období byl naplněn velikonočním svátky a jejich oslavou spojenou
s hojností a bohatostí oslav i pokrmů.

10

