Zpravodaj 3
podzim 2011
Milí přátelé,
pozdravujeme vás v novém školním roce, přejeme, aby byl pro vás, učitelky, ale
i pro děti úspěšný, aby vám práce přinášela alespoň občas radost.
My se těšíme na další spolupráci s vámi.
Za redakci A. Sch. + M. M.
I. Aktuálně
V letošním roce máme pro vás několik novinek:
- Především se nám podařilo získat pro náš Projekt logo. Jeho podobu vám přikládáme,
takže teď je můžete využívat při výstavách, při korespondenci apod.
- Dostáváme od vás zajímavé zprávy o tom, co s dětmi v rámci našeho projektu děláte. Rádi
bychom všechny zúčastněné školy a třídy více propojili a současně vytýčili pro každý rok
konkrétní úkol. Na jeho spojení budeme moci obojí srovnávat.
Pro letošní rok jsme pro nás všechny zvolili téma VODA.
Byli bychom rádi, kdybyste se pokusili najít u vás, tj. ve vašem folklorním regionu, nějakou
pěknou písničku, v níž se o vodě zpívá,
nějakou hru o vodě nebo u vody (hastrmani, rybičky, raci)
a nějaké říkadlo nebo hádanku se stejnou tématikou. Samozřejmě předpokládáme, že se
tomu děti naučí.
Věříme, že téma voda se dobře hodí do učební látky, takže snad nebude problém toto téma
zařadit a využít. Nezapomeňte se, děti, zeptat babiček a dědečků, jestli si takové hry
hráli a ať vás je naučí.
Na závěr roku, ale možná již během roku, si vzájemně písně předáme. A snad se i dovíme,
jak jste píseň našli, čemu jste se při hře naučili, čemu jste se zasmáli a koho dalšího jste
písničku nebo hru naučili.
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- Dále bychom vás opět prosili o zasílání informací, co děláte. Ve zpravodaji vám vždy
sdělíme datum, do kdy zprávy potřebujeme, abychom je mohli v dalším Zpravodaji využít.
V minulém Zpravodaji chyběla zpráva od Mělníku, přišla těsně po vydání Zpravodaje. Moc
nás mrzelo, že jsme o jejich aktivitách nemohli včas informovat vás všechny. Aby se to příště
nestalo, prosíme vás tentokrát o nové zprávy do konce listopadu (vložíme je
do předvánočního čísla).
II. Co zajímavého proběhlo
- Na MFF ve Strážnici tentokrát v pořadu Děti dětem vystupovaly děti z Řevnic
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- V letošním školním roce se k našemu Projektu přidaly dvě další třídy v Prachaticích, a to:
Paní učitelka Dagmar Staňková se třídou 3. A.
Paní učitelka Božena Michálková se třídou 3. B.
Obě paní učitelky i jejich třídy vítáme, těšíme se na dotazy i informace od nich.
A. Sch. + M. M.
- Na přelomu září a listopadu se v NÚLK uskutečnilo setkání absolventů Školy folklorních
tradic. Jeho součástí byla i sdělení jednotlivců, co se jim v práci s folklorem podařilo a daří.
V této části vystoupily i paní učitelky Raduše Čermáková a Růžena Vincíková
s prezentacemi projektu Tady jsme doma - Regionální folkor do škol. Každá vyprávěla
o konkrétních akcích, které s dětmi v rámci Projektu dělaly i co Projekt přinesl dětem,
rodičům, učitelům. Obě prezentace byly úspěšné.
Kdybyste nám, paní učitelky, které jste to dosud nevyjádřily, napsaly za sebe 1 (jednu) větu,
co dal vám Projekt (či vzal?) byli bychom rádi.
Pokud byste našly čas a zeptaly se dětí, co se jim z projektu v loňském roce nejvíc líbilo
a děti nám také napsaly, či nakreslily, už teď tomu tleskáme.

- V září jsme také o projektu informovaly my. Byl publikován článek v odborném
etnografickém časopise Slovenský národopis, jehož číslo bylo zaměřeno na děti a jejich
kulturu z pohledu antropologie a etnologie. M. Maňáková po té přednesla příspěvek
na konferenci České národopisné společnosti v Opavě věnované „Etnologie současnosti“.
Příspěvek vyvolal velký zájem hlavně u kolegů ze Slovenska a byla s nimi navázána
spolupráce, o které vás budeme průběžně informovat. A. Schauerová vystoupila v Praze
na Diskusním fóru Ministerstva školství a Ministerstva kultury o uměleckém vzdělávání.
V Praze bylo sdělení přijato také s velkým zájmem, někteří pak o přestávce chtěli znát ještě
podrobnosti. Zejména byla kvitována cesta k identitě, kam náš projekt směřuje. Stejnou
otázkou se teď zabývá ve výzkumné činnosti Divadelní ústav.

¨
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III. Čím se můžete inspirovat
Voda v lidové kultuře
Voda byla uctívaná a přisuzovala se jí očistná i magická síla. V době předkřesťanské
uctívali lidé prameny, potoky a studny. Mnohé z těchto obřadů se udržely do doby
křesťanské a staly se součástí lidového zvykosloví (např. čistění studánek na Vysočině).
Voda byla součástí všech výročních i rodinných obyčejů.
Předkové věřili v očistnou moc vody. (Voda sama je čistá, proto nemůže být ničím
znečištěna). Devaterý kamínek čistí každý pramínek. Voda léčila i přinášela krásu. (Děvčata
se umývala např. na Velký pátek před východem slunce, aby se líbila.)
Ve výročních obyčejích hrála voda důležitou roli zvláště v novoročí velikonoční
a zimní. Bylo však třeba brát jen určitou vodu a v určitou dobu. Proto větší účinek měla voda
braná po proudu, brzy ráno - před východem slunka. Sílu měla i voda, která přepadávala
z mlýnského kola, případně voda litá přes ostří sekery. Té se říkalo voda „ostrá“. Rovněž
sbíraná rosa měla magickou sílu.
Účinnost vody zvyšovaly určité dny: na Velký pátek (mohla prý navrátit falešného
milého), na Zelený čtvrtek a o sv. Janu Křtiteli a voda brána na Tři krále, jíž se říkalo voda
„jordánka“. Dále účinnost vody zvyšovalo svěcení.
Vodou se kropili lidé (např. před cestou, před odchodem z domova, před první orbou),
ale i dobytek (při výhonu na první pastvu). Voda se kropila třemi klasy žita, pšenice nebo
kropidlem z chvojky či šafránu - krokusu.
V dětském folkloru najdeme vodu v říkadlech, písních, v pohádkách, v hrách u vody.
Patří sem i téma vodní havěť, hastrmani, studna i studánka, voda v potoku (řece), rosa, déšť.
Zvláštní místo měla voda ve zvykosloví.
Podle A. Václavíka,Výroční obyčeje a lidové umění.
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IV. Něco pro radost na závěr
Bez tradice by nebyl možný žádný kulturní vývoj.
Udržování tradice je aktivní konfrontování s kulturním dědictvím.
Myšlenky napsal T. S. Eliot, básník, dramatik, literární kritik, nositel
Nobelovy ceny. Narodil se r. 1888 v USA, zemřel v r. 1965 ve Velké Británii,
kde většinu života žil.
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