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Milé děti, milé paní učitelky, páni učitelé,

pomalu, ale jistě se blíží konec školního roku. Posíláme vám pozdravy i poslední letošní
informace o vaší práci v projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do školy.
Jsme rádi, že se vám práce dařila a věříme, že její výsledky vás potěšily, protože na ně
můžete být právem hrdí. Nám radost udělaly.
Ať se vám vydaří prázdniny! Těšíme se na spolupráci s vámi všemi i v příštím školním roce.

A. Sch. + M. M.+ L.J.

I. Aktuálně
Jsme rádi, že vás letošní téma zaujalo. Jsme rádi, že vám přineslo tak mnoho zajímavých
témat do vyučování. Věříme, že i téma pro příští rok vás zaujme a budete se při něm učit i
bavit.
Naše téma v roce 2017/2018: Když ještě nebyla televize. Aneb od pohádky k muzice.

II. Co zajímavého proběhlo
 Dolní Bousov
Prvňáčci v Dolním Bousově slavili svátky jara. Ty začaly vynesením Mořeny a
pokračovaly přípravami na Velikonoce. Děti vyprávěly, jak doma zdobí kraslice,
pletou pomlázky, chodí s řehtačkami, či pečou mazance, jidáše a beránky. Když se
poté děti vypravily na koledu, využily kolední říkačky, o kterých si vykládaly ve škole.

Na vycházce se děti naučily vyrábět vrbovou píšťalku nebo uvít věneček a
voničku z kytiček. K práci si všichni společně pěkně zazpívali. (Vrby se nám zelenají.
Vijte, holky, věnce. Viju, viju věneček).
Protože je jaro spojené s příchodem mláďat na svět, dávaly děti dohromady
zvířecí rodiny (především zvířátka ze statku) a vysvětlily si, co je čeládka. Toto téma
uzavřely písničkou „Když jsem já sloužil“.
A aby lidových písniček nebylo málo, zúčastnila se paní učitelka semináře
v Sibiřině u Prahy, na němž měla o lidové písni besedu.
V Dolním Bousově také dále pracují na 2. naučné stezce: Krajinou
Červenského rybníka. Ani na této trase nebudou lidové písničky chybět.

 Dolní Němčí
I v Dolním Němčí hrálo jaro hlavní roli. Děti se učily říkadla a básničky o jaru.
Při návštěvě Skanzenu Rochus v Uherském Hradišti děti nazdobily Morenu, upekly
tradiční pokrmy z kynutého těsta, pletly pomlázky a zdobily vajíčka.
Tomu, jak žili naši předci, se dále věnovaly v pracovnímu listu „Jak si hrála
naše maminka, když byla malá…“ Díky tomu se naučily plno nových her a
rozpočítadel.

 Krásná Lípa
Děti se nadále zabývaly hlavně srovnáváním toho, jak žili lidé dříve a jak
žijeme dnes. Tohoto tématu využily i v předmětech, ve kterých by to nikdo nečekal.
V přírodovědě se seznámily se starými jednotkami, které z lidového říkadla převáděly
na kilogramy.
Při příležitosti návštěvy paní Schauerové a paní Maňákové si děti připravily
pásmo písniček a tanců. Předvedly také svou prezentaci s názvem Kucmoch, která
se věnovala potravě našich předků.

 Krmelín
V Krmelíně uspořádali 12.4. jarní projektový den. Děti dostaly od jara úkoly,
které musely za dvě hodiny splnit. Po intenzivní práci ve třídách se sešly v sále školy
a předvedly, co stihly nacvičit.
Prvňáčci si připravili písničku „Had leze z ďury“. Druháci lidový tanec
„Kukačka“. Třeťáci všechny poučili o tom, jak se nazývají neděle před Velikonocemi.
Žáci ze čtvrté třídy vyrobili Mařenu. V páté třídě vytvořili krepové květy na Májíček a
písničky k jeho vynášení.
Za zpěvu písně „Něsem, něsem Mařenu“ se poté všichni vydali k potoku, kde
byla Mařena spálena a zbytky poslány po vodě. Nakonec uťali a nazdobili Májíček a

vypravili se zpět do školy. Tam byly všechny děti odměněny sladkostí od pana
ředitele.

 Ostopovice
Svátek sv. Matěje oslavili tradičně žáci z Ostopovic. 24. února se vydali
k ovocným stromům, kde hlasitým zpěvem „Volám, volám svatého Matěje, kudy se
ten hlas rozejde, všude dost ovoce bude“ jistě zajistili bohatou úrodu ovoce.
Masopust si žáci ozvláštnili výrobou hudebních nástrojů – chrastítek,
štěrchátek či klepátek. Lidové písně i tance poté předvedli v masopustním
představení. Na závěr samozřejmě nechyběl masopustní průvod.
První jarní pátek vynesli žáci 1. a 3. ročníku Mařenu společně s dětmi z MŠ.
Mařenu spálili na školním dvorku, zde si také popovídali o tradicích s rodačkou
Vlastou Pacalovou. Do školy si pak donesli Lítečko, které je symbolem jara.
1. června slavili v Ostopovicích Mezinárodní den dětí. K této příležitosti přinesli
žáci 1. - 3. ročníku hračky svých rodičů a prarodičů.
Vytvořená výstava tak dávala všem možnost zjistit, s jakými hračkami si hráli
lidé dříve.

 Prachatice
Žáci ze 4. třídy se věnovali košíkářskému řemeslu. Ze skládaných proužků
novinového papíru oplétali krabičky. Také se naučili píseň „Šla má milá do Klomína“ a
splnili si pracovní list, který pojednával o tomto řemesle.
V 5. třídě se seznámili s tkalcovským řemeslem. V hodinách pracovní výchovy
pracovali žáci buď na koberečku, nebo na základu, ze kterého může být peněženka
či taštička.

 Znojmo
Ve Znojmě také přípravu na Velikonoce nepodcenili. Společně vytvořili smrtku
Mařenu, na kterou padlo 60 kusů vyfoukaných husích vajec. Vajíčka žáci ladili do
lidového modrotisku.
Dalším výrobkem byli velikonoční zajíčci, které vytvořili ze zbytků vlny a
bambulek. Nejvíce se však děti nadřely na výrobě velikonočních skořápek
z novinového papíru a lepidla, které potom sloužily jako dekorace v domovech dětí.

 Dolní Rožínka
17.2. uspořádali v Dolní Rožínce masopust. Hlavní roli hrála 3. třída, která si
pro zbytek školy připravila tradiční masopustní maškary. Tyto maškary požádaly pana
ředitele o povolení masopustu a rej mohl začít. Průvod masek prošel celou školou i
školkou, nechyběly ani soutěže a všichni za odměnu dostali spoustu dobrot. O celé
události nezapomněli žáci informovat zbytek školy svými „Masopustními zprávami“.
Dále se děti věnovaly tématu „Kdysi dávno“, ve kterém si na vlastní kůži
vyzkoušely různá povolání z dob minulých. V týdnu se děti proměnily na mlynáře,
dráteníky, ševce nebo pekaře. Mimo jiné se naučily, „že řemeslo neznamená jen
zapojit šikovné ruce, ale také využít chytrou hlavu.“

 MŠ Strážnice
Na závěr několik fotek ze Strážnického masopustu.

III. K úvaze
Všude dobře, doma nejlépe.
Třeba právě toto přísloví vás napadne, až se budete po prázdninách vracet domů.

IV. Čím se můžete inspirovat

Když nebyla televize, ba i rozhlasový přijímač, byl spíše výjimkou, lidé se bavili sami.
A dělali to i při práci. Uměli si zazpívat, uměli si zajímavě vyprávět. A dobrý vyprávěč i dobrý
zpěvák měl uznání všech.
Písnička i říkadlo práci našim předkům usnadňovalo (třeba říkadla při mlácení obilí cepem).
Povídání pohádek a strašidelných příběhů si užili dospělí i děti, když se scházeli k draní peří,
k předení.
Děti si vymýšlely nejrůznější hry ve volné chvíli i při pasení hus a dobytka. A když bylo
možné slavit více, scházeli se i k muzice. I tam se nenechali jen bavit, ale sami k zábavě
sebe i ostatních přispěli.
Tak máte možnost poznat nová říkadla, nové písničky, nové pohádky, pověsti, příběhy.
Můžete se naučit taneční hry i tance. Můžete uspořádat večerní povídání i pozvat kamarády
k muzice, kterou třeba právě vaše třída připraví. Můžete soutěžit ve vyprávění i ve zpěvu.
Prostě naše téma je o tom, že se dobře umíme bavit i sami.

V. Výzva pro žáky
Popovídejte si se spolužáky o tom, jak se vám tento rok práce dařila, co nového jste se
dozvěděli a naučili.
Přečtěte si, čím se zabývali vaši kamarádi z jiných měst a vesnic. Jaký jejich nápad se vám
líbí? Co byste chtěli také ve vaší škole vyzkoušet?
Nad tím, co vám projekt tento rok přinesl, můžete popřemýšlet např. vytvořením myšlenkové
mapy s názvem: Tady jsme doma.

Hezké prázdniny!

