Zpravodaj 20
Advent 2017

Milí přátelé pozdravujeme Vás v čase adventu. Přejeme Vám jeho radostné prožití a samozřejmě se
těšíme, že nám napíšete, něco nakreslíte, vyfotografujete, co se Vám společně v adventu
podařilo.
A.Sch. + M. M.+ L.J.
I.


Aktuálně
Děkujeme všem, kteří na nás nezapomněli a napsali nám, co jim projekt Tady jsme
doma zajímavého přinesl. Pro nás to bylo opravdu poučné, ale i radostné čtení!



Víme, že v adventu, čase blížících se Vánoc, mnozí společně připravujete zajímavá
překvapení pro sebe i své přátele. Chystáte adventní kalendář, učíte se zpívat
koledy, někteří připravujete betlém, možná i živý, chystáte přání i ozdoby a také
dárky. Jako dárek vám dnes připojujeme seznam témat, která jsme pro Vás připravili
k Vánocům v minulých letech.



Zde jsou:
Dar, České Vánoce, Koleda, Vánoční zeleň, O rodinné soudržnosti.
A také jsme vám poslali úryvky z krásné literatury o Vánocích: J.Nerudy Romance
štědrovečerní, podle Josefa Čapka povídání Vánoce, které nechtěly být, B.Němcové
vyprávění o Vánocích z Babičky.

Všechny uvedené texty najdete v předcházejících vánočních Zpravodajích. Pokud vám
některý text chybí, napište nám, rádi vám ho zašleme.


Naše letošní téma:
Jak se bavili naši předkové, když ještě nebyla televize. Aneb od pohádky
k muzice.
A Vánoce jsou výborná příležitost k nalezení zábavy bez televize. Třeba si
můžete zazpívat koledy nebo udělat živý betlém.

II. Co zajímavého proběhlo
 Krásná Lípa
Žáci z Krásné Lípy se plně věnují letošnímu tématu. V uplynulých měsících zjišťovali,
co dělaly děti ve volném čase dříve. Společně došli k závěru, že děti musely více pomáhat
doma, ale aby se u práce nenudily, zazpívaly si k tomu často nějakou písničku. Proto se i
v Krásné Lípě pustili do nácviku písní (Naše Maryna, Tancovala ryba s rakem) a tanců k nim.

Žáci z Krásné Lípy při nácviku tanců

 Řevnice
V Řevnici se vypravili do tamní staré, uzavřené cihelny, ve které je zachováno
hospodářství a pec. Žáci se tak dozvěděli mnohé o cihlářském řemesle.

 Mělník
V Mělníku si vyprávěli o tom, jak se lidé bavili, když
ještě nebyla televize. Paní učitelka Radka Čermáková o
tom napsala:
Pro děti bylo hodně nepochopitelné, že nebyla
televize. My jsme si ji nahradili tím, že jsme šli do knihovny
a tam jsme společně četli pohádky Boženy Němcové.
Nejvtipnější se dětem zdála pohádka Jak se Honzík učil
latinsky. Ve třídě jsme se pak učili vyšívat a u toho si
vyprávěli vlastní příběhy. Kluky vyšívání moc bavilo.
Předčítání v knihovně

 ZŠ Dolní Rožínka a ZŠ Doubravník
Dne 25.10. 2017 proběhlo druhé setkání žáků z Dolní Rožínky a Doubravníku.
Tématem, které provázelo celé setkání, byly brambory. Žáci si předvedli navzájem písně o
bramborách, a potom si také jednu zazpívali společně. Dále si připravili bramborový salát,
bramborové náhrdelníky, bramborové panáčky a bramborovými razítky vytvořili znaky Dolní
Rožínky i Doubravníku.

Nácvik písně o bramboře

Bramboroví panáčci

Servírování jídel z brambor

Bramborové náhrdelníky

 Dolní Bousov
V Dolním Bousově uspořádali projekt o lidovém kroji. Žáci se tak dozvěděli, jak vzniká
látka a jak lidé udržovali své oděvy v minulosti. Z ústřižků látek vytvořili šaty panence a
panáčkovi, vyzdobili si šátky – malba na čtvrtku akvarelovými barvami a vylosovaná dívka a
chlapec měli dokonce možnost se do lidového kroje obléknout. Celý den provázela písnička
„Šel sedlák na jarmark“ a s ní říkadla, hádanky, přísloví i říkanky.

 Ostopovice
Na svatého Martina kouřívá se z komína. Tuto i jiné pranostiky si připomněli žáci
1. – 3. ročníku v rámci tematické výuky, která proběhla v pondělí 13. listopadu 2017. Den
začali písničkou „Na svatého Martina“, a poté se ve skupinách pustili do vytváření. Vyrobili si
koně z kartonu a dřevěných kolíčků, skleněnou lucerničku ozdobenou listy a nakonec upekli
svatomartinské rohlíčky.

Koně pro svatého Martina

Výroba podzimních lucerniček

Pečení svatomartinských rohlíčků

Kreslenéné pranostiky

 Znojmo
Ve Znojmě vzpomínali na konec minulého školního roku, který pro ně byl nabitý
událostmi a projekty. Prvním z nich byl projekt na téma historie praní prádla, který žáci
předvedli ostatním dětem a dalším posluchačům a kde si mimo jiné vyzkoušeli praní prádla
v neckách.
Od těžké práce se poté přesunuli k muzice. Povídali si o mistru houslaři

A.Kreuzingerovi, který měl ve Znojmě výrobnu houslí a jedny, jím vyrobené, housle mají
dokonce ve třídě. Ve výtvarné výchově vytvářeli návrh houslí a přiblížili se tak o kousek víc k
houslařskému řemeslu.
Velkou událostí byl koncert na zámku v Adršpachu, na který dostali pozvání od tamní
ZŠ. Žáci a paní učitelka vyrazili i se svými nástroji přes celou republiku a udělali si tak
zároveň hezký výlet. Setkání zahájili společnou hodinou hudební výchovy, při které
znojemští předvedli jejich lidové nástroje a naučili děti z Adršpachu dvě moravské písničky,
se kterými společně vystoupili na koncertě.
Tento školní rok ve Znojmě zahájili projektem „Jak jsem ke svému jménu přišel aneb
každý se nějak jmenuje“. Děti vyplňovaly pracovní listy, tvořily růžice ze jmen kamarádů,
povídaly si o křtu a také četly v knize o významu svých jmen.

Návrhy houslí

Projekt: Jak jsem ke svému jménu přišel

Koncert na zámku v Adršpachu

 Prachatice
Ve druhých třídách začali žáci vyrábět lidový kalendář, ve kterém se ke každému
měsíci dozvídají, jak hospodařili naši předci a jaké dodržovali tradice. Jedna třída se také
věnovala tématu „Co jsem doma našel nejstaršího“ a v rodokmenu se seznámili se svými
předky.
Ve 3.B se bavili o tom, proč se slaví posvícení, upekli si obřadní pečivo mětýnky a
seznámili se tak s pekařským řemeslem.
Čtvrté třídy pracovaly na projektu „Každý se nějak jmenuje aneb jak jsem ke svému
jménu přišel“ a vytvořili si leporela o svých jménech. Žáci páté třídy se zabývali tématem
„Lidový oděv – kroj našeho regionu“.
Dne 25. 10. poté proběhl celoškolní projekt na téma Voda. Žáci se zamýšleli nad tím,
proč je voda pro nás tak důležitá. Zjistili také, že téma vody se objevuje v mnoha lidových
písních a dokazuje to tedy, jaký má význam v našich životech v současnosti i v minulosti.

Příprava mětýnek

Žáci a upečené mětýnky

Ztvárnění lidového kroje

Pro učitele

III. K úvaze
Už nejsme ve světě informací, ale ve světě dovedností použít znalost. Už nečíst kuchařku,
ale kuchtit. (Milan Zelený - ekonom, emeritní prof. na UTB ve Zlíně a na newyorské Fordham
University)
IV. Čím se můžete inspirovat
Vánoce plné tajemství
Advent je dobou tajemného ticha předznamenávajícího blížící se velké svátky. Lidé se proto
neměli účastnit veselých tanečních zábav a naopak dodržovat půst, více se ponořit do svého
nitra, navštěvovat bohoslužby či se modlit.
Čím víc se svátky vánoční blížily, začínali lidé více pečovat o pořádek v sobě samých, ale i
v domě a hospodářství. Vše se umývalo, pralo a uklízelo. Okna se utěsňovala čerstvým
mechem, aby jimi do domů netáhlo. Právě sem, mezi okna, si děti na svátek sv. Mikuláše
připravily čepice a pečlivě umyté boty, do kterých dostaly drobnou odměnu. Nad pořádkem
v domě a zákazem předení v určité dny bděla tajemná ženská postava zabalená do plachty
se zamoučeným obličejem s maskou, se zuby z řepy a špičatým kloboukem na hlavě. V ruce
měla proutky, kterými bila špatné přadleny a nepořádné hospodyně. Říkávalo se jí lucka,
matička, perchta apod.
Magickými symboly jsou prostoupeny i výtvarné zvykoslovné předměty, které se v tuto dobu
vyráběly ze sušeného nebo čerstvého ovoce, z přírodnin nebo např. z těsta. Pečivo tak
získalo kromě své prvotní sytící funkce i kultovní a obřadní význam. Z kynutého těsta, které
bylo symbolem nabytí majetku a dobré úrody se vytvářely lidské postavičky, magické bytosti
ale i zvířátka a nejrůznější symboly. Ještěrka značila hbitost, had moudrost, jelen mužnou
ušlechtilost, ale objevoval se i čert, nebo spirála symbolizující slunce. Osoba, která figurální
pečivo dostala darem a snědla, měla získat nejen bohatství a štěstí, ale i vlastnosti
přeneseně zobrazené tímto předmětem.
Před vánočními svátky byl pečlivě umyt stůl v jizbě a pokryt čistým bílým ubrusem. Protože
se žádné ozdoby na stromeček nekupovaly, vyráběli si je lidé sami doma z toho, co měli.
Navázali stužky na drobná červená jablíčka, ořechy a třeba i kostky cukru obalili v blyštivých
papírcích, z barevných papírů slepili řetězy nebo poskládali jednoduchá zvířátka a
postavičky. Vším pak zdobili stromeček zavěšený nad jídelním stolem špičkou dolů. Stále

zelený strom v sobě symbolicky spojuje tři části světa: svými kořeny zasahuje do země,
pozemský svět symbolizuje jeho kmen a korunou je spojen s oblohou.
Hospodyně na Štědrý den uvařily večeři, vykropily všechny stěny v jizbě svěcenou vodou a
vykouřily kouty kadidlem proti zlým duchům, bosorkám a nemocem. Potom připravily
slavnostní stůl, pod kterým nesmělo chybět seno, jako symbol místa Kristova narození. Na
stole byla vždy slaměná ošatka s obilným zrnem, chlebem a moukou, což značilo dostatek.
Nechyběly ani symboly zdraví - med, petržel a cibule a symbol plodnosti - jablka.

Úkol pro děti:
Na trzích a mikulášských jarmarcích se kupovaly postavičky vytvořené ze sušeného ovoce
navlečeného na špejle nebo drátky. Tělíčko se vyrábělo z většího kousku sušené hrušky,
fíku nebo malého červeného jablíčka. Ruce, nohy a hlava ze sušených švestek navlečených
na dřívkách a nohy z křížal nebo navlečených rozinek. Panáček mohl mít klobouk ze sušené
švestky nebo např. držet v ruce hůl nebo čertovské vidle. Takto vyrobené nebo darované
postavičky, bývaly pochoutkou pro děti nebo zdobívaly v době vánoční okna. Zkuste si
podobného panáčka vyrobit s námi.

Úkol pro děti:
Poznali jste z našeho textu, co znamená slovo symbol? Pokuste se přiřadit symboly k jejich
významům.
1. Symbol života

A. Posvěcené ratolesti, červená barva

2. Symbol bohatství a hojnosti

B. Vymlácená sláma bez klasů, přelomená svíce

3. Symbol ochrany lidí i jejich stavení

C. Obilí, makovice, kynuté pečivo

4. Symbol smrti a zmaru

D. Zelený strom, červené jablko, vejce

(Správné odpovědi: 1D, 2C, 3A, 4B)

