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Milí přátelé,
v nastávajícím adventním čase posíláme Vám, milé paní učitelky, i vám, děti, srdečné
pozdravy. Přejeme vám, aby čas adventu byl i pro vás časem radostného očekávání. Ať se
vydaří Vánoce, ať je příští rok pro vás všechny úspěšný, ale i klidnější než ten letošní!
A my si samozřejmě přejeme, aby naše spolupráce pokračovala stejně úspěšně jako
ta letošní.
Za redakci A. Sch. + M. M.

I. Aktuálně
Jak víte, pro letošní školní rok jsme vybrali téma Jak se u nás slaví…
Jak se slaví zatím nevíme, ale víme, že Mělničtí si vybrali slavnost věnovanou Kateřině.
Rozhodli se tak mimo jiné proto, že jednu Kateřinku mají ve třídě.
V Prachaticích už v letošním roce pracují prvňáci, druháci, třeťáci, čtvrťáci i páťáci. Dokonce
začali i šesťáci, ale onemocněla jim paní učitelka, a tak zatím v našem projektu nepokračuji.
V Prachaticích si většinou zvolili oslavu Vánoc (1.B, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.B), třeťáci
i čtvrťáci si budou povídat také o posvícení.
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Prvňáčci v Krmelíně oslavili nejdříve svůj začátek ve škole. Naučili se k tomu píseň Když
sem chodil do školy.

Teď se připravují na oslavu Vánoc. Začnou vystoupením při slavnostním rozsvícení
vánočního stromu v Krmelíně na náměstí.
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Třeťáci v Českém Těšíně-Svibicích připojili k oslavě Vánoc také slavnost sv. Ondřeje a sv.
Lucie. O slavnostech zatím nemáne zprávu z Řevnic a z MŠ Semínko z Prahy.
Už se moc těšíme, děti, na vaše obrázky, slohové práce, atd. Prostě těšíme se, až se
dozvíme, co všechno jste při vybrané oslavě dělaly, čemu jste se naučily. Téma umožňuje
prolnutí do výtvarné výchovy, do slohu, do vlastivědy, do literární výchovy atd.
Připojujeme text písně z Krmelína, abyste ji mohli porovnat s písní, jak se zpívá u vás:
Dyž sem chodil do školy,

Nechtěl sem se učiti,

učil sem se litery.

tak sem dostal po řiti

Jedna, dvě, tři, štyry

od taty, od taty

to su naše litery.

vyprašil mi galaty.

Děti, pozor, čárky nad slovy nechybí, ale tak se v Krmelíně mluví - krátce.
II. Co zajímavého proběhlo
Děti v Českém Těšíně-Svibicích si zahrály na jarmark a učili se při tom, jak a na čem se dříve
vážilo a měřilo.
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V NÚLK se uskutečnila beseda s několika učiteli ze Slovácka. Dozvěděli jsme se totiž, že
připravují učebnici a pracovní listy zaměřené jen na tradice lidové kultury. Beseda byla
srdečná a navázali jsme s těmito folklorními nadšenci spolupráci.
Rovněž chceme připomenout, že děti z Mělníka a z Řevnic ochotně napsaly pro naši
spolupracovnici - studentku filosofické fakulty, kdo je to šprt. Touto cestou dětem i jejich paní
učitelkám děkujeme.

III. Čím se můžete inspirovat
K oslavě Vánoc připojujeme báseň Jana Nerudy.
Je zřejmé, jak se autor inspiroval lidovým zvykoslovím i lidovou slovesností.
Jan Neruda: Romance štědrovečerní
Petr usne, sotva lehne
sotva usne, sen se zvedne:
náhle světlo po krajině
a tak jasno, jako ve dne.

Ruka v úzkostech se svírá,
Ret se jako lupen chvěje –
„Tys to vyved´“ Petr nahlas
ze sna hulánu se směje.

Petr celý vyjevený,
rodinu zří v prostém stáji,
dítě zrovna sluncem zářív Petrovi až dech se tají.

Ježíšek však milostivě:
“Všichni jste mé hodné děti,
vaše duše po skonání
hupky na nebe si vletí.“

Vzduch je plný andělíčků,
třpytí se a křídly šumí.
Každý zpívá aleluja,
krásně, jak jen anděl umí.

A teď houfně zpívajíce
předstupují hospodyně,
podávají v pytlích, koších,
dobrého co po dědině.

A hle, od vesnice spěchá
všechen lid s radostnou tváří,
napřed muži, staří, mladí,
v čele naši muzikáři.

Máslo, jabka, marcipány,
plátno, šátky, věci steré,
Maria jim přikyvuje,
Josef od nich dary bere.

Vašek velký buben tluče,
Matěj troubí, Martin hude,
Vojta na klarinet píská,
Kuba měchem bas jim dude.

„Co je tohle?“ Petr náhle
poulí svoje oči šedé.
Dvanáct panen třináctou si
na růžové pentli vede.

Aj, ti hrajou – jako nikdy!
Tváře dmou se, lítá ruka
Písnička tak mlaskně skočná
že až Petru nohou cuká.

Dvanáct panen, dvanáct růží.
„Děťátko ty nejjasnější,
přivádíme Anduličku,
že je z nás všech nejkrásnější.“

Zmlkli. Z řady vystoup Brichta,
vyšňořený, oholený,
býval kaprál u hulánů,
dnes je řečník vyvolený.

„To si myslím!“ Petr mručí „ Anduličku k tobě vedem,
aby za nás všecky dala
hubičku ti jako s medem.“

Postavil se, salutuje,
hrubě spustil: „Kriste Pane,my nevíme, co je spáno,

Andulička přistupuje,
sotva ale hlavu níží,
Ježíšek už ručky svoje
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ale víme, co se stane.

kolem její šíje kříží.

Ty jsi - já jsem – my jsme všichni –
Povídáme – k Boží chvále“V tom se zajík´- jazyk ztrnul
A nemůže o hles dále.

Jak se směje, jak ji hladí,
jak se k Andulince tulí sotva dostal políbení,
už zas znovu rtíky špulí.

Petr sebou hází, bručí,
Jako medvěd, když se brání:
„Matka na to mlčky hledí? –
Je to pěkné vychování!“

Báseň je pěkná k přednesu i k poslechu, ale můžete ji i zdramatizovat. Je to vlastně živý
Betlém.
A ještě otázka: Neznáte od vás nějakou koledu, níž je také výčet všech koledníků, kteří míří
k jesličkám do Betléma?

IV. Bazar nápadů
a) Z vašich nápadů připomínáme povánoční výrobu kvedlaček ze zbytků opadaných
vánočních stromků i následnou přehlídku Mis vařečka, jak se loni podařila páťákům
v Prachaticích.
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b) Protože přibývá dotazů co je co. Navrhujeme: Až zase s dětmi najdete v písni, říkadle, či
pranostice slovo, kterému děti nerozumí, prosím napište nám je, jen tak. Samozřejmě
napíšeme odpověď, ale také tak začneme společně s vámi tvořit slovníček výrazů, které se
už dnes nepoužívají, a proto je děti neznají, ale v lidové slovesnosti mají své místo i význam.

V. Na závěr něco k zamyšlení
Když voda zamyšlení se z břehů vylije,
tráva se zazelená zas
a nové beránky
na pastvu naděje
vyžene trpělivý čas.

M.Černá
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