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Milí přátelé -děti, paní učitelky, páni učitelé,

posíláme Vám pozdravy v novém školním roce. A všem přejeme, aby se Vám dařilo ve škole
i ve všem, co zajímavého společně děláte. Samozřejmě přejeme Vám i nám, aby se nám
dařilo v projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do školy.

Těšíme se na zprávy od Vás!
A. Sch. + M. M.+ L.J.
PS. L.J. v podpisu znamená Linda Janošková. Je to naše nová spolupracovnice,
vysokoškolská studentka oboru učitelství. Je teď hlavní editorkou našeho Zpravodaje. A.Sch.

I. Aktuálně



Naše letošní téma:
Jak se bavili naši předkové, když ještě nebyla televize. Aneb od pohádky
k muzice.

 Připomínáme úkol, se kterým jsme se na Vás obrátili v posledním minulém
Zpravodaji.

Popovídejte si se spolužáky o tom, jak se vám v loňském školním roce dařila práce
v našem projektu. Třeba si společně s paní učitelkou nebo panem učitelem prohlédněte
loňské Zpravodaje a zavzpomínejte. Pak nám prosím napište.
Abyste věděli, co nás zvláště zajímá, připojujeme otázky:
1. Co nového jste se v projektu dozvěděli a naučili?
2. Na co z loňského uskutečňování projektu rádi vzpomínáte?
3. 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?
Na Vaše odpovědi čekáme do 5.října 2017.

II. Co zajímavého proběhlo

 Setkání ZŠ Doubravník a ZŠ Dolní Rožínka
Na konci minulého školního roku se vydaly děti ze ZŠ v Dolní Rožínce na
návštěvu do školy v Doubravníku. Společně zde strávily plně nabitý den. Ten začal
ukázkou programu, který si děti z Doubravníku připravovaly na festival ve Strážnici.
Ani děti z Dolní Rožínky neotálely a na oplátku předvedly tance „Čížeček“ a
„Kohoutek“. Všem se to moc líbilo, a tak se po vystoupeních dál tancovalo, hrálo a
zpívalo.
Dalším bodem programu byla ukázka tradičních řemesel z Doubravníku. Těmi
bylo tkaní, draní peří a dojení kozy. Všechny děti si tato řemesla vyzkoušely a tím se
zase přiučily mnoho nového.
Co je ale hlavní, děti si ze dne odvezly nejen plno zážitků ze setkání, ale také
poznaly nové kamarády a jejich domov.

Žáci z Dolní Rožínky na návštěvě u kamarádů v Doubravníku



Úspěch ZŠ Doubravník na MFF ve Strážnici

Na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici 2017 nás reprezentovali děti a
učitelé ze Základní školy v Doubravníku. A byli velmi úspěšní. Za svoje vystoupení i za
celoroční práci v projektu, kterou divákům přiblížili na vystavených panelech, získali nejvyšší
ocenění: Laureát festivalu.
Srdečně blahopřejeme. Máme z toho upřímnou radost. Jsou již našimi druhými
Laureáty (první byly děti z Proskovic v roce 2016). Svědčí to o tom, že práci dělali dobře a že
náš projekt- Tady jsme doma – Regionální folklor do školy se osvědčuje i v konkurenci
s těmi, kteří se věnují folkloru už dlouhou dobu.

Dívkám i chlapcům z Doubravníku to v lidových krojích moc slušelo

Do programu se zapojili také paní učitelky a páni učitelé

Společná fotografie dětí a učitelů ze ZŠ Doubravník po vystoupení na MFF ve Strážnici

Pro učitele

III. K úvaze
K obecně lidským potřebám
a k největším hladům lidského srdce patří touha po porozumění a sounáležitosti.
(Vladimír Smékal, O lidské povaze.)

IV. Čím se můžete inspirovat
Letošní téma zaměřuje pozornost:
a) K duchovní kultuře, tedy k folkloru a jeho rozličným žánrům.
b) K sociální kultuře. Naši předkové si společně zpívali, hráli, ale i naslouchali. Společný
prožitek je spojoval, cítili sounáležitost.
K duchovní kultuře (folkloru) patří slovesnost i zpěv a hudba, samozřejmě také nejrůznější
hry a tance. A co patří ke slovesnosti? Pohádky, pověsti, ale i říkadla, hádanky, přísloví.
Tato široká škála žánrů umožňuje jejich využití téměř ve všech vyučovacích předmětech.
Pohádkám mohou děti naslouchat, mohou je ilustrovat i jiným vyprávět. Můžete je i
zdramatizovat. A pověsti vás zavedou například k místní studánce nebo kopci, k nimž se
pověst vztahuje. A pak si můžete i povídat, jaký je rozdíl mezi pohádkou a pověstí.
A zpívat nebo poslouchat lidovou píseň a hudbu můžete samozřejmě nejen ve zpěvu.
A můžete si i vytvořit situaci, kdy se vyprávělo. Například při černé hodince. A to už jsme u
sociální kultury.
Sociální kultura: Tedy, kdy a kde: Děti si hrály např. na pastvě, na mlatě, ale i doma.
Součástí her byla říkadla, rozpočítadla, posměšky atd.
Příběhy si lidé vyprávěli např. při přástkách, při draní peří. Vyprávěli pohádky i pověsti, ale
také zpívali. To všechno poslouchaly i děti, často z pece, odkud přihlížely, co dospělí dělají.
A hudba byla důležitou součástí nejrůznějších oslav, svátků a samozřejmě tanečních zábav.

