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Milé paní učitelky, páni učitelé, děti,
Vítáme vás v novém školním roce a přejeme, aby byl dobrý. To znamená, aby byl zajímavý, a
proto vás bavil a samozřejmě, abyste v něm měli vlastní úspěchy. Také v novém školním roce
se těšíme na spolupráci s vámi v našem projektu Tady jsme doma – Regionální folklor do
školy.
A.Sch. + M. M. + L.J.
I. Aktuálně
Zcela aktuálně nás čeká nové téma. My jsme tady dva, kamarád a já. O přátelských a
sousedských vztazích v lidové kultuře.
Kamarádi jsou v životě potřeba a jak se říká „ve dvou se to lépe táhne“. Co kdybyste si našli i
svého projektového kamaráda? Zkuste navázat spolupráci s jinou školou zapojenou do
našeho projektu.
Vaše případné setkání poté můžete zaznamenat i do celoročního plánu projektu. Do plánu
zapište i další věci, kterým se tento rok chcete věnovat.

II. Co zajímavého proběhlo
Na řemesla! Tak se jmenoval pořad, jímž jsme na MFF 2022 ve Strážnici prezentovali náš
projekt. Děti formou hry, ale i písněmi, říkadly a tanci prezentovaly různá řemesla a současně
ukázaly, jak se ti nejmenší učí od těch starších, tedy dětí ze základní školy a jak ti velcí umí o
malé pečovat. Pořadem každoročně vrcholí naše práce, a tak vám přinášíme ještě několik
informací o něm.
Letošní pořad měl tři zvláštnosti: především se kvůli covidu konal po dlouhé době (ten
minulý poslední byl v roce 2019). Náš projekt Tady jsme doma letos poprvé reprezentovaly

děti z mateřské školy, a to je druhá zvláštnost. A do třetice: letošního vystoupení se zúčastnil
i jeden zahraniční soubor- Kopaničiarik ze Slovenska.
Pořad měl u diváků úspěch, skutečně se bavili a také pořádně tleskali. Vystoupení bavilo i
účinkující, takže svoji radost a zaujetí předávali divákům. Zvláštní pochvalu zasluhují děti
z Mateřské školy v Moravské Nové vsi, které nejen předvedly, co se naučily, ale na jevišti si
opravdu hrály. Bylo to úžasné. Tak jim můžete i teď na dálku zatleskat.
A co se tedy při pořadu všechno odehrálo?
Nejmenší děti si hrály:

Děti z MŠ Sluníčko Moravská Nová Ves

Ti větší to pořádně roztancovali:

A hlavně si společně všichni pomáhali:

Tanečníci se souboru Kopaničiarik Myjava

Ševci našili boty:

Dětský soubor Jatelinka
Moravská Nová Ves

DFS Hradišťánek
Uherské Hradiště

Namlátilo se i pomlelo obilí:

DFS Kopaničiarik Myjava

Kluci z DFS Hradišťánek Uherské Hradiště

Sklidilo se a nakrouhalo se zelí:

DFS Štěpnička z Veselí
nad Moravou

Košíkář ukázal, jak udělat koš:

Řezníci donesli ochutnat své výrobky:

Řezníci z DFS Hradišťánek
Uherské Hradiště

…. A hlavně si společně všichni pomáhali:

DFS Kopaničiarik Myjava a děti z MŠ Sluníčko Moravská Nová Ves

III. Pro žáky
Připomínáme hru z minulého roku, jak otužit kamarádské vztahy nejen ve třídě.
Můj kamarád
Zahrajte si na tajné pošťáky. Vyberte si někoho ve třídě a napište mu vzkaz, proč si ho vážíte,
proč se s ním kamarádíte, co mu jde a co se vám na něm líbí. Vzkaz mu tajně zastrčte do
pouzdra, sešitu nebo aktovky. Sledujte, co s ním vaše vřelá slova udělají. Myslíte, že dokážete
vykouzlit úsměv na jeho tváři a zlepšit mu tím den?
Co znamená dobrý soused?
Pokuste se formulovat několik zásad dobrých sousedských vztahů. Jak? Přece podle toho, co
očekáváte (nebo naopak nechcete) od souseda, s nímž sdílíte ve škole společnou lavici.

IV. Pro učitele
Milé kolegyně, milí kolegové,
vaši pozornost k letošnímu tématu zaměřujeme i proto, že letošní téma, víc než témata předcházející,
má hluboké etické jádro.

V. K úvaze



Za nejzávažnější revoluci ve školské politice považuji úsilí o kultivaci vědomí
sounáležitosti a smyslu pro druhého.
Sdružování s druhými je podstatným znakem našeho lidství.
Vladimír Smékal, O lidské povaze
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