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Květen 2015
Komenský by měl radost aneb Jak se učí na malotřídce
Máte doma prvňáčka, nedávno jste se z města přestěhovali na malou obec a rozhodujete se, jakou
školu zvolit pro svou ratolest? Zda městskou nebo venkovskou? Nedávno jsme zavítali do MŠ a ZŠ
Rokytno, tedy vám zkusíme vypovědět, jak to chodí na takové menší venkovské malotřídní škole.
Ptáte se, v čem je jiná výuka v malotřídce?
Škola v Rokytně je oblíbená malotřídka, kam rádi docházejí žáci z širokého okolí a jejíž absolventi
často usedají do školních lavic gymnázií v okolních městech. Výuka v malotřídce je specifická tím, že
učitel pracuje s menším množstvím dětí. Díky tomu je zde větší prostor pro individuální přístup. Lze
tedy říci, že lze důkladněji rozvíjet individuální talent žáka a je-li žák v nějakém předmětu pomalejší,
má díky tomu větší šanci k postupnému zažití učiva. Učitel nepracuje s davem, ale s jedincem, nemusí
se tedy orientovat dle průměru, ale může každému žáku věnovat náležitou péči. Není to však záležitost
jednoduchá. Pro učitele je takové učení doslova výzvou, neboť prověří nejen jeho organizační
schopnosti, ale výuka je také daleko náročnější na přípravu. Dalším specifikem je to, že se spolu ve
třídách setkávají žáci různých věkových skupin, kteří si pomáhají. Dochází tak k vytváření
společenství, které vede k respektování věkových i individuálních zvláštností. Vzhledem k tomu, že se
základní škola skládá pouze ze 3 tříd, v kterých se učí žáci 5 ročníků, více o sobě všichni vědí, což má
vliv na včasné podchycení zárodků nežádoucího chování.
Moderní vybavení i návrat k přírodě
Jestli byste čekali, že rokytenská škola vypadá jako pastouška
z knížek Karla V. Raise, budete velice překvapeni. Rokytenská
škola je velmi moderně vybavena. V učebnách nechybí
projektory, interaktivní tabule a počítače. V dobách přestávek
jsou dětem vyhrazeny krásné relaxační prostory, kde mají
šanci v klidu posvačit, či si hrát. V případě hezkého počasí
však nemusí být nutně zavřeni ve škole, ale mohou všechny
tyto činnosti vykonávat ve venkovní pergole. Téměř
architektonickou perlou je tělocvična školy, kde se odehrávají
i mnohá školní představení. Se školou sousedí obecní
sportovní hřiště s nově vybudovaným multifunkčním hřištěm
s pevným povrchem, na které navazuje v loňském roce
zprovozněné dětské hřiště. Součástí školy je zahrada, jež
v současné době prochází regenerací. O tomto více prozradila
Mgr. Olga Brousilová, ředitelka školy: „Škola v roce 2013
vstoupila do projektu vyhlášeného Státním fondem ţivotního
prostředí ČR, jehoţ cílem bylo vybudování, vznik a úprava
dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při MŠ. Byla získána dotace v celkové výši 1 222 104 Kč,
v které jsou zahrnuty peníze z EU 1 038 788 Kč a z ministerstva ţivotního prostředí 61 105 Kč.
Zřizovatel školy přispěl částkou 122 210 Kč. Těšíme se, ţe letošní podzim budeme moci jiţ zahradu
vyuţívat. Věřím, ţe zahrada bude všechny návštěvníky motivovat k činnostem zaměřeným na
environmentální výchovu i sport a stane se místem setkávání všech věkových skupin.“
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Nechte se pozvat na květnové kulturní probuzení regionu
Konec měsíce dubna a následný 1. květen by mohl někdo považovat za poměrně paradoxní období,
neboť v tyto dva dny vyjadřují muži poměrně prazvláštní vztah ke křehkému pohlaví. Jeden večer se
snaží své něžnější polovičky upálit a hned následující ráno vehementně hledají rozkvetlou třešeň, aby
je mohli políbit a přivítat do měsíce, kdy se příroda opět naplno probouzí. Neprobouzí se však jen
příroda, ale i celý Kunětickohorský region, neboť po měsících útlumu se začínají v celém kraji pořádat
kulturní, sportovní a různé zábavní akce. Pojďte se nechat pozvat na některé z nich.
8. KVĚTEN – tento den nabízí celou škálu zajímavých akcí. V areálu Perníkové chaloupky
v Rábech jsou od 9 do 16.30 hodin pořádány Sousedské slavnosti. Při této slávě budete moci
zhlédnout loutkové divadlo, návštěvu Vám zpříjemní poslech folkové kapely Honzova palice,
seznámíte se s regionálními produkty, nejmenší si budou moci zkusit golf či se projet vláčkem
s názvem Kunětický expres, který bude zajišťovat dopravu ze sousedních obcí.
V nedalekých Sezemicích se od 9,30 hodin koná Pietní akt k uctění památky legionáře Karla
Bezdíčka.
V Opatovicích nad Labem se můžete zúčastnit akce Pasování rytíře do čtenářského řádu a dále
oslav 70. výročí ukončení druhé světové války.
V další květnové dny se Vás budou pořadatelé bavit na
následujících akcích:
9. KVĚTEN – Čeperská jízda – tradiční motorkářská
sešlost, při níž je sloužena i bikerská mše.
10. KVĚTEN – V Sezemicích je pořádán od 18 hodin
koncert ke Dni matek.
16. KVĚTEN – Během Dřítečského klání změří své síly
borci v hasičském sportu.
21. KVĚTEN – V sálu sezemické radnice zazní od 19
hodin recitál Petry Hapkové za klavírního doprovodu
Patrika Ulricha.
30. KVĚTEN – V Čeperce bude pro děti připraven
Dětský den a ve Starých Ždánicích se odehrají
Staročeské máje.

A na třetí stránce…
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Něco pro školáky i starší poškoláky:
Znáte ještě staročeské zvyky a víte, co znamenají? Aneb Co jsme
slavili v nedávné době
Vynášení Morany
Morana byla považována za slovanskou bohyni smrti a zimy. Její vynesení symbolizovalo konec zimy
a nástup jara. Většinou se tak dělo na smrtnou neděli. Moranu představovala dle zvyku slaměná
figurína, která byla oblečena do ženských šatů a byla ozdobena kraslicemi a fábory. Poté byla nesena
za vesnici, zapálena a vhozena do vody, což symbolizovalo odchod zimy do podsvětí. Všichni, kdo šli
v průvodu, se poté rozutíkali zpět do vesnice, neboť se věřilo, že kdo doběhne poslední, do roka
zemře.
Svátek sv. Vojtěcha (23. duben)
Vojtěch, nebo též Adalbert, byl 2. pražský biskup z rodu Slavníkovců. Tedy žádný cizinec, ale Čech
jak poleno. Bohužel poté, co Přemyslovci nechali vyvraždit své příbuzné Slavníkovce roku 995 na
Libici, odešel Vojtěch k pohanským Prusům, kde byl umučen a jeho hlava nabodnuta na kůl, a stalo se
tak právě 23. dubna.
Svátek sv. Jiří (24. duben)
Tento světec bývá často zobrazován v souboji s drakem. Proč vlastně svatý Jiří a drak? Vše se zakládá
na pověsti, že blízko jakéhosi města se usadil drak. Když chtěli občané vyrazit z města pro vodu,
museli draka odlákat. Proto vždy losovali a vybrali jednoho obyvatele města, který mu byl předhozen
jako oběť. Nakonec došla řada i na královu dceru. Král prosil o milost, ale nakonec musel dceru vydat.
Ve chvíli, kdy se drak chystal princeznu sežrat, jel okolo sv. Jiří, který jej zabil. Podle pověr se také
v tento den otvírala země, ze studní tekla jedovatá voda a vylézali hadi a štíři, avšak čtyřlístku
nalezenému před tímto svátkem se přisuzovala kouzelná moc.
Pálení čarodějnic
Známé též jako Filipojakubská či Valpuržina noc. V tento den
měly údajně mít temné síly větší moc než jindy. Zároveň
čarodějnice létaly na svůj rej tak, že se pomazaly kouzelnou
mastí a létaly na košťatech z jasanových, vrbových nebo
březových proutků. Aby byly čarodějnice zaplašeny, na
kopcích se zapalovaly ohně. Také se zapalovala košťata
namočená do smoly, která se hořící vyhazovala do vzduchu,
aby srazila čarodějnice z oblohy.
Zdobení máje
Májka je holý odkorněný kmen stromu postavený uprostřed
vesnice, kolem jehož vrcholu je připoután věnec ozdobený
pentlemi a fábory. Mládenci stavěli také menší májky před
domy svých vyvolených dívek, což symbolizovalo vyznání
lásky. Májku bylo však třeba přes noc pohlídat, neboť její
ukradení jiným chlapcem bylo považováno za velkou potupu.
A jestli vás láká atmosféra staročeských májů, vydejte se 30. 5.
do Starých Ždánic.
Foto: Staročeské máje ve Starých Ţdánicích

