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Milí přátelé,
pozdravujeme Vás všechny před koncem školního roku. Při prohlídce letošních Zpravodajů
jsme si znovu připomněli, kolik zajímavých akcí jste v našem projektu spolu s paní učitelkami
a pány učiteli dělali. Za zprávy děkujeme. Přejeme Vám krásné prázdniny a těšíme se
v příštím školním roce na shledanou.
A.Sch. + M. M.+ L.J.
I.


Aktuálně
Připravujeme se na festival. Náš pořad se jmenuje U muziky a vystoupí v něm páťáci
ze Znojma. Spolu s nimi dětské soubory ze Slovácka – Jarabáček z Drnholce,
Kordulka ze Starého Podvorova, Pentlička z Boršic a Veličánek z Velké nad
Veličkou..



Naše téma pro příští rok: Věci

II. Co zajímavého proběhlo
Prachatice
V Prachaticích se naučili novou
dovednost našich předků, a to tkaní.
Na karton si žáci natáhli vlněnou
osnovu a tu poté zaplňovali
vplétáním. Hotový základ přetvářeli
v taštičky na mobily či kabelky.

a lidé.

V Prachaticích spolupracují děti ze základní školy s dětmi z mateřské školy. Na obrázku jsou
po úspěšném pečení obřadního pečiva.

A ještě jednou z Prachatic: Prvňáčci vyčistili a otevřeli studánku u Lipového Dvora.

Ostopovice
V Ostopovicích jsou pilní. Letos také společně připravovali Velikonoce. A bavilo je to.

Vyrobený zápich do osení

Také kluci si zkusili zdobení kraslic

Dolní Rožínka
V Dolní Rožínce se akce Celé Česko čte dětem stala již tradicí. Letos si poslechli Hrubínovu
pohádku O Květušce a její zahrádce. Na čtení si pozvali nás, a tak četla Alena Schauerová,
děti zatančily, napekly koláče pro hosty a vyrobily holubičku. Zúčastnily se nejen děti, ale i
rodiče a prarodiče. Na závěr jsme si společně zazpívali.

Dolní Bousov – Vítání jara
Při vlastivědné a přírodovědné vycházce si děti ze 2.B všímaly nejen místních krás krajiny,
poznaly starobylý mlýn, ale také si při písničce K Vošťovicím dlouhá míle povídaly s paní
učitelkami o našem projektu.

Lomnice nad Lužnicí

Vynášení smrtky

Krásná Lípa
Při vyprávění pohádek si vyrobili papírové loutky a dověděli se, co jsou to spěšinky. My jsme
nevěděli. Také nevíte? Když zbyl kucmoch, dělali z něj naši předkové placičky a ty smažili na
sádle. Prý to byla dobrota. Můžete to zkusit.

Znojmo
Žáci vystoupili ke Dni učitelů s pásmem Hrajeme si. Připomněli si tak odkaz Jana Amose
Komenského. Dozvěděli se také, jak vypadala škola dříve a srovnali s tím, jak vypadá nyní.
Všechny zaujala rákoska i zmínky o jiných trestech. Přes tresty se poté dostali až k zavedení
povinné školní docházky a Marii Terezii.

Vystoupení ke Dni učitelů

Mělník
V Mělníku se s naším projektem loučí už druhá skupina páťáků. Ta první pátá třída se s námi
rozloučila právě před pěti lety. Byli to úplně první účastníci v našem projektu. A loučení bylo
tehdy celé dopoledne. Pozvali si nás i pana košíkáře, který je celý projekt provázel a naučil je
mnoho věcí z proutí vyrobit.
Ti letošní páťáci si celý projekt připomněli, vyplnili dotazník, o tom, co si zapamatovali
z projektu a spolu s výročním vysvědčením dostanou vysvědčení z projektu. Jen nás mrzí,
že někteří vysvědčení nedostanou. Proč? Opravdu si je nezaslouží. Být absolventem
projektu Tady jsme doma je čest. Ten kdo vysvědčení dostane, prokázal, že chápe jaké
bohatství je uloženo v naší lidové kultuře a chce, aby nezaniklo.

Doubravník
V souvislosti s letošním tématem, Jak to bylo, když ještě nebyla televize, se doubravnickým
podařilo objevit místní pověst O hastrmanovi. Na projektový den nás pozvali. Děti se nejen
naučily pověst, ale také k ní píseň, vybarvovaly komiks, který celou pověst znázorňuje. A
projektem je provázel skutečně hastrman. Sice se s ním nakonec nesetkaly, ale zanechal jim
v kádi ve vodě balíčky s gumovými rybičkami na mlsání. Jen je musely vylovit. Při projektu
děti skládaly další sloky k písni, měřili na mapě, jak jsou od Doubravníku vzdálené obce, kde
všude vodníka viděli. A jako překvapení pro obec, tedy pro spoluobčany, nacvičují o
hastrmanovi celé pásmo vyprávění, zpěvu a tance, které předvedou při oslavách vzniku
Československa.

Pro učitele

III. K úvaze
Prosím promyslete, kam v příštím školním roce zařadíte do vyučování folklor a jak realizovat
letošní téma. Záleží nám na tom, aby děti spojily konkrétní místní tradici s určitými lidmi, aby
se jim tito lidé stali vzorem hodným následování.

IV. Čím se můžete inspirovat

Věci a lidé

Jednou z charakteristik folkloru je jeho anonymita. Ale život folkloru je dán lidmi.
Folklor žije jen se svým interpretem,
napsal Oldřich Sirovátka a myšlenku Vladimíra Úlehly dále rozvedl:
Lidová píseň žije jen se svým zpěvákem a vyprávěčem, který pohádku nebo pověst vypráví, s dětmi,
které se baví hrou nebo popěvkem.
A tak je to i s kapličkou, kterou jsme pro vás vyfotografovali.

Tato krásná kaplička se zvoničkou stojí v Louce na Horňácku 300 let, možná i víc. Výzdobu na ní, tedy
malování ornamentů typickou modrou barvou, takzvaným ultramarínem, dělají v obci vždy při
příležitosti Prvního svatého přijímání. Je to letitý zvyk a tato tradice se přenáší z generace na
generaci.
Kapličku více než 40 let malovala paní Anežka Kašpárková. Ornamenty vytvářela sama, podle svého
námětu a fantazie (viz foto). Unikátní lidové malůvky připomínaly rozkvetlé květiny. Říkávala:
„Tvořím, co mě napadne. Ale taková kvítka nerostou“. Když letos na jaře ve věku 90 let zemřela,
převzala náročný úkol zdobení kapličky její neteř, paní Maruška Jagošová. Maluje po chvilkách, bez
nároků na finanční odměnu. Její ornamenty se maličko liší od těch tetiččiných. Vycházejí ale z
tradičních horňáckých malůvek. Dík těmto malérečkám můžeme krásu kapličky obdivovat dnes i my.
Oba úvodní texty napovídají, kam můžete zaměřit svoji pozornost při realizaci našeho tématu
v příštím školním roce. Jde nám o to, abyste nalezli nositele tradic u vás v obci. V každé obci žil
dovedný řemeslník, jehož dílo nám dělá radost ještě dnes a o němž si lidé dosud vyprávějí. Při
loňském tématu jste asi poznali nějakého výborného hospodáře nebo včelaře. Možná byl u vás v obci
výborný vyprávěč, možná zpěvák nebo muzikant. Možná u vás žil někdo, kdo už dříve poznal, že o
lidové umění je třeba pečovat, poznat ho a předávat dalším generacím. Proto třeba zapisoval písně,
které se u vás dříve zpívaly a pověsti, které vznikly právě u vás. Nebo obnovil tradici nějakého
zvykosloví. I o nich si můžete přečíst v kronice nebo se dozvědět od pamětníků. Jejich dovednost je
proslavila, i dík nim žije lidové umění předků a vy je můžete dnes poznávat.
Váš úkol je trochu detektivní: nalézt a poznat, kdo u vás patřil k mistrům svého řemesla, kdo patřil
k nositelům tradic lidové kultury. A třeba se i vám podaří je alespoň v něčem napodobit nebo
pokračovat, jako se to podařilo Marušce Jagošové v Louce.

