Zpravodaj 26

Jubilejní číslo
k 10. výročí projektu
Milí přátelé,
jak již samotný název napovídá, oslavujeme tímto číslem 10. narozeniny našeho projektu.
Budeme proto částečně rekapitulovat, co jsme spolu zažili, najdeme určitá nej projektu, ale
také se podíváme, co nového se u Vás událo.
Jsme rádi, že tu s námi jste! A přejeme Vám i celému projektu mnoho sil a úspěchů do
dalších let.
A.Sch. + M. M.+ L.J.

I. Proč to děláme?
K připomínání si začátků patří také to, proč vlastně projekt vznikl a jaké jsou jeho cíle a význam.
Vědět, kam patříme a znát místo, odkud pocházíme, jsou základní východiska pro vytvoření
pozitivního vtahu k onomu místu, k pochopení kultury místní i té cizí. Toto vše pomocí projektu
můžeme vytvářet u dětí a žáků. Učit je, jak žili naši předci, co se nám po nich dochovalo a jak o to

dále pečovat a pokračovat v tradicích. Na otázku proč tedy můžeme odpovědět následovně: protože
to má význam a přece taky proto, že nás to baví! Doufáme, že práce na projektu baví také vás.

II. Projektová Nej:
Zde vám přinášíme určitá NEJ, která se objevují v našem projektu.


Nejdéle působící školou v projektu je ZŠ Mělník, která je zapojena od samého počátku – tj.
školního roku 2008/2009.



Nejnověji jsou zapojeny: MŠ Prachatice, MŠ Uherský Brod, MŠ Laděnka Praha, ZŠ a MŠ
Ladná, ZŠ a MŠ Nivnice a ZŠ Drnholec



Nejvíce škol zapojených v projektu pochází z Jihomoravského kraje



Nejvýchodněji umístěnou školou je ZŠ Krmelín



Nejzápadněji umístěnou školou je MŠ a ZŠ Prachatice



Nejseverněji umístěnou školou je ZŠ Krásná Lípa



Nejjižněji umístěnou školou je MŠ Moravská Nová Ves



Nejníže položenou školou je ZŠ a MŠ Ladná – 160 m. n. m.



Nejvýše položenou školou je MŠ a ZŠ Prachatice – 561 m. n. m.



Nejvícekrát se pořadu na MFF ve Strážnici účastnily školy: ZŠ Mělník, ZŠ Prachatice, ZŠ
Dolní Rožínka, ZŠ Ostrava – Proskovice

III. Které pořady jsme společně prezentovali na MFF Strážnice

2009 – Hry

2010 – Jarmark

2011 – Svatba

2012 – Voda

2013 – Jak se u nás slaví

2014 – Devatero kvítí aneb
co roste na zahradě a na poli

2015 – Písnička k domovu

2016 – Přišel k nám host

2017 – Až já budu velká,
bude ze mě selka

2018 – U muziky

IV. které pořady připravujeme tento rok:

Samozřejmě ani tento rok nebudeme ve Strážnici chybět. Dokonce se představíme hned ve dvou
pořadech.
První pořad ponese název Tady jsme doma. Vystoupí v něm děti ze ZŠ a MŠ v Doubravníku, děti ze ZŠ
T.G.Masaryka v Krmelíně, děti ze ZŠ a MŠ v Ostopovicích a přijedou i děti ze ZŠ v Prachaticích. Spolu
dětským folklorním souborem z Lipova budou vyprávět, kde je pro ně jejich DOMA.
Ve Folklorní škole, která je druhým pořadem, se bude vyprávět o folkloru ve škole. Vystoupí v něm
děti z Doubravníku a z Lipova.

V. Co zajímavého proběhlo
V Moravské Nové Vsi přivítali jaro vytvořením a vynesením Moreny a přinesením Léteček. Děti si
také celý týden vyprávěly o významu této tradice, která již zakořenila u nich v mateřské škole.

V rámci příprav na Velikonoce zvládly děti upéct beránka, samy si připravily těsto, beránky nazdobily,
no a samozřejmě si na nich potom také společně pochutnaly. Nechyběly také velikonoční dílničky,
kde se naučily malovat mašle, vyškrabovat vejce, pomohly při pletení žily a také se seznámily s tradicí
obcházení s hrkači.

Proběhlo také další setkní, a to žáků z Mělníka a z Řevnic:

VI. K Zamyšlení i pro radost:
Měli jsme v račínském souborku děvčátko Vlastu ve třetí třídě. Ta měla takovou hudební
fantazii, že prostou básničku, kterou se měla naučit zpaměti, jednou na stupínku zazpívala.
Ostatní to přivítali smíchem, maličká nabírala k pláči, ale nakonec jsme si všechno vysvětlili a
ona nám potom ještě přezpívala skoro celou knížku říkadel, kterou dostala k Vánocům.
Vyřazovat někoho z dětských her jen proto, že nemá hudební sluch nebo si plete vpravovlevo, je nemožné. Možná bychom tím vypěstovali komplex méněcennosti, který nejednou
vydrží i do dospělosti.
...děti i folklor mají být přímo od někud.

(Z pedagogického čtení Vlasty Götzingerové, učitelky na jednotřídce v Račíně v 60. letech
20.stol)

