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Před Vánocemi 2018

Milí přátelé,
pozdravujeme Vás všechny na přelomu podzimu a zimy. Věříme, že máte mnoho práce ve škole a že
jste také objevili nové písně, říkadla, pranostiky, zkrátka, že jste stejně pilní i v našem projektu Tady
jsme doma. Vždyť letos slavíme deset let trvání projektu.
POZOR! Dnes přinášíme úkol pro děti, ale bez pomoci paní učitelek a pánů učitelů si s ním neporadí.
(Viz dále.)
A.Sch. + M. M.+ L.J.

I.

Aktuálně



Připomínáme, že letošní téma je Věci a lidé.



Chceme, abyste si našli kamaráda z projektu, tedy jinou školu, s níž si vyměníte pozdravy. A
snad se Vám podaří naplánovat i setkání.

 POZOR – úkol:
Pošlete těmto kamarádům vánoční dárek, tj. vytvořte pro ně nějakou hádanku: Např., aby
poznali, co znamená slovo, které je v lidové písni a je v nářečí, nebo aby doplnili pořekadlo,
aby poznali lidovou píseň podle obrázků, které nakreslíte. Těšíme se, jak se vám hádanky
podaří.
Paní učitelky a pány učitele prosíme při této akci o pomoc.

II.

Co zajímavého proběhlo

V Dolní Rožínce se vypravili za poznáním a spojili věci a lidi. Navštívili pomník věnovaný těm, kteří
padli v 1. Světové válce. A také poznali zemědělské stroje. Zajímavě jim o tom vyprávěl tatínek

jednoho z žáků. Žáci poznávali kombajn, traktory, auta či secí stroj. Tuto vlastivědnou vycházku si
také ozvláštnili různými hrami.
Také v hudební výchově se věnovali regionům. Povídali si o Horácku a Horňácku a naučili se lidové
písničky z těchto oblastí.

V Ostopovicích proběhl projektový den o svatém Martinovi. Žáci pro Martina vytvořili koně pomocí
otisku nohy, upekli svatomartinské rohlíčky, naučili se drát peří a také si brkem zkusili něco napsat,
naučili se také novou píseň.

Žáci z Doubravníku uvedli pověst v podobě „muzikálu“ pro všechmny občany v Doubravníku. Byl to i
pozdrav naší zemi k 100 letému výročí vzniku samostatného státu.

Řevnice poté oslavila výročí naší republiky vysazením pamětné lípy.

V Dolním Bousově si při příležitosti oslav Republiky povídali o naší hymně a každý nakreslil, co se mu
nejvíc líbí. Žáci také vyplňovali pracovní list o hymně, kde se mimo jiné věnovali také rozboru veršů –
který se jim líbí, který jim přijde zajímavý, atd. Někteří poté obsah hymny zvtvárnili také ve výtvarné
výchově.

Také ve Znojmě s oslavami výročí republiky neotáleli. Proběhlo zde společné zpívání prvňáčků (Ach
synku, synku) i celé školy (státní hymna). 1. C se potom dále věnovala podzimu a vnímání jeho krásy.

Žáci ze školy v Lomnici nad Lužnicí se v souboru Javoráček zúčastnili folklorního vystoupení. Zažili tak
odpoledne plné lidových písní, tanců a soutěží.

V MŠ v Moravské Nové Vsi zpracovali téma Les a jeho tajemství. Do školy jim o lese přišel povykládat
myslivec Pavel Zugar, ve třídách tvořili les a obrazy z přírodnin, stavěli hájenky z kostek. Děti se
naučily také písně o lese „Já do lesa nepojedu“, „ Mysliveček včasně vstává“ a samy si zahrály
pohádku O červené Karkulce.

V MŠ v Nivnici vyráběli tikátka z brambor. A to hlavně hrušky. Proš hrušku? Jejich skupina se jmenuje
Hruštička.

Na solečném prožívání svátku sv.Lucie a spolupráci se domluvily děti z Řevnic s dětmi z Mělníku.

Pro učitele

III. K úvaze
Společná práce na společném díle posiluje společenství /a vytváří přátelství/.
Zdeněk Matějíček, Eseje z konce kariéry
+ A.Sch

IV. Čím se můžete inspirovat
Světlo v době adventní a vánoční
Když na Dušičky jasné počasí panuje,
příchod zimy to oznamuje.

Roráty jsou adventní mše, na které se chodívalo brzy ráno ještě za tmy. Lidé si cestou do kostela
svítívali lucerničkami, a také začátek bohoslužby se dodnes slouží pouze při světle svíček. Jde o
tradici založenou pravděpodobně za vlády Karla IV. Název těchto mší je odvozen z latinského
začátku 4. neděle adventní - Rorate coeli desuper – Rosu dejte, nebesa, shůry. Připomínkou této
dříve hojně rozšířené adventní tradice zůstávají (např. na Valašsku) rorátové či adventní sloupky –
tenké voskové svíčky, spletené do různých tvarů sloupků, prstenců či věnečků. Sloužily zejména
ženám jako osobní svítilničky při návštěvách ranních pobožností v ještě neosvětlených kostelech.

https://www.novalubovna.sk/clanky-detail/roratne-svaee-omse/
Od předkřesťanských dob se vypráví o tajemných postavách a maškarách, které svou moc mají
hlavně v podvečerním soumraku, kdy obcházejí vesnicí. Ať to je známý Mikuláš se svou družinou,
barborky, ambrož, postavy vydávající se za řemeslníky (drážník - dratar, brusič - šlajfír, řezník, hodinář
apod.) či zvířata (koza, medvěd).
Jednou z nich je i Lucie – luca, lucka. Její jméno má původ v latinském slově „lux“ s významem
„světlo“, a tak se jméno překládá jako světlá či zářící. V den jejího svátku 13. 12. se měla začít
zkracovat zimní noc a prodlužovat den, ale je tomu tak až od zimního slunovratu. Ještě ve středověku

se jejich slavení datumově shodovalo, ale důsledkem používání juliánského kalendáře došlo k posunu
(každých 128 let se posunoval o 1 den vpřed) a toto pořekadlo pravděpodobně pochází ze 14. – 15.
století, kdy tomu tak bylo.
U severských národů je Lucie nositelkou světla a má na hlavě věnec s rozsvícenými svíčkami.
Svatá Lucie, noci upije.
Na svatou Lucii jasný den,
urodí se konopí a len.
21. prosince je nejkratší den s nejdelší nocí v roce – tzn. zimní obrat slunce čili slunovrat. Narozením
nového slunce přichází dlouhý den a s ním i symbolický nový život pro všechny živočichy a rostliny.
Návrat slunce už u starých Slovanů symbolizovali např. ptáci a zlatá prasátka. U nás se tyto symboly
dochovaly v lidových rčeních a na novoročních pohlednicích.
Znáte některé vánoční rčení s motivem prasátka?
Od pradávna se slunovrat pojil s pohanskými oslavami a s různými předměty ve tvaru slunce a
slunečních paprsků. Jedním z těchto tradičních zvykoslovných předmětů je polaz. Jeho střed tvoří
koule z tuhého upečeného těsta nebo brambory, do nichž jsou zapichovány špejle nebo tenké
hůlčičky. Na jejich konce jsou napíchána papírová kolečka se sušeným ovocem, oříšky a drobným
pečivem.

http://www.mistnikultura.cz/polaz-symbol-slunce
Čtvrtou neděli adventní byla zapálená čtvrtá svíčka na adventním věnci.
Štědrý den byl velkým svátkem již od rána, kdy se před východem slunce vykonávaly nejrůznější
obřady – např. mladí lidé trhali šípinky a dávali v noci na prostěradlo, aby byli celý rok červení. Podle
počasí toho dne se předpovídala úroda a počasí do celého následujícího roku.
Temné Vánoce – světlé stodoly.
Adventní půst končil o Štědrém večeru s východem první hvězdy. Teprve tehdy zasedala rodina ke
slavnostní večeři. Věřilo se také, že ve kterém domě nejdříve rozsvítí, ten do roka vyhoří.
Světlo betlémské hvězdy – komety, je nedílnou součástí všech betlémů stavěných v kostelích od
živého jesličkového obrazu Františka z Assisi v roce 1223 a v domácnostech od 18. století do
současnosti.

Betlémská hvězda
Nad Betlémem, nad Betlémem,
jasná hvězda vychází,
že se tam měl naroditi
Syn Boží.
Narodil se, narodil se,
ve velikej chudobě,
neměl ani dvoch andílků
při sobě.
Asi od poloviny 20. století se rozšířilo typické zdobení stromečeku o světýlka. Nejprve v podobě
klasické svíčky vsazené do drobného plechového svícínku, přicvaknutého na větvičku stromečku až
poději po prskavky a elektrická světýlka.
Tradičním štědrovečerním zvykem je pouštění lodiček z půlky ořechové skořápky a krátké svíčky.
Dívky dříve mívaly svíčku bílou, chlapci červenou. Komu lodička doplavala nejdál, ten se dožil
vysokého věku. Komu svíčka shořela rychle, toho čekal život krátký. Spojení se nebo přiblížení lodiček
znamenalo dlouhodobé přátelství, u děvčete a jejího nápadníka sňatek.
Také tři králové sebou při obchůzce dříve nosívali malý dřevěný nebo papírový betlém a tyč se zlatou
hvězdou.
M.M.

