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Z lidových tradic

Konečně tu máme jaro. I když si s námi zima letos jen tak pohrávala, bylo nutné s ní pořádně skoncovat.
A když pořádně, tak se vším, co k tomu patří. Nestačí jen změnit čas...
Své o tom vědí paní učitelky, ale teď už i děti ze základní školy. Společně prostudovali mnoho knih z dob
dávno minulých, v nichž naši předkové krásně vzpomínali na všechny tradice s příchodem jara spojené. Ta nejznámější, bohužel dnes opomíjená, málokdy a málokde realizovaná, je vynášení Smrtky. Všechny občany Jarošova snad uklidní následující zpráva:
„Dne 27. března roku 2007 byla kolem jedenácté hodiny dopolední za účasti všech žáků školy, pedagogického sboru, přihlížejících občanů a těch, co se u této události ve vsi nachomýtli, vynesena a do Nežárky na
Kruplově za zpěvu a veselí vhozena Smrtka (žáky 2. a 4. ročníku vlastnoručně vyrobená). Voda ji unášela klidně
a daleko, Smrtka nebyla po mírném kralování příliš vypasená, proto neměla sílu se bránit.“
Cestou zpět bylo nutné vnést do vsi jaro. Děti ozdobily březové větvičky barevnými stužkami a vajíčky,
zazpívaly si písničky na uvítání jara a společně jsme se vydali přes celou vesnici ke škole. Průvod vedl „posel jara“ s ozdobenými větvičkami. A věřte nebo ne, jaro jsme opravdu přinesli! Celé dopoledne i po zbytek dne nás
sluníčko zahřívalo svými jarními paprsky.
Martina Plášilová

Hrátky s češtinou
V týdnu před jarními prázdninami si žáci jarošovské základní školy připomněli Mezinárodní den mateřského jazyka, který má v kalendáři své místo 21. února.
Několik dní předem se děti připravovaly a vyhledávaly si veškeré dostupné informace o českém jazyce.
Ve čtvrtek snažení všech vyvrcholilo. Kromě historických faktů o vzniku a dalším vývoji jazyka se děti
během dopoledne seznamovaly se slovy dávno zapomenutými, společně bystřily hlavy při doplňování známých i
méně známých přísloví, luštily přesmyčky i křížovky. Jako budoucí herci či moderátoři si vyzkoušely důkladné
procvičování mluvidel správnou a rychlou výslovností obtížných skupin slov. Někteří si zazpívali písničky,
v nichž museli zvládnout zazpívat texty jazykolamů. Věřte, nebylo to vůbec lehké… Aby všichni uklidnili unavené hlasivky, dostaly slovo pastelky. Skupinky žáků se pokusily nakreslit česká přísloví. Nejčastěji se objevovalo Jak se do lesa volá,…, Kdo jinému jámu kopá, ......a Jablko nepadá …. .
A protože mottem čtvrtečního dopoledne byly Hrátky s češtinou, došlo v závěru i na přinesené společenské hry – skupinky dětí se utkaly v Kris Krosu a ve Scrabble.
Věříme, že toto dopoledne pomohlo dětem ukázat český jazyk nejen jako vyučovací předmět plný diktátů, pravopisných cvičení a čítanek, ale že i s mateřštinou mohou ve škole nebo ve chvílích volna zažít spousty legrace.
Mgr. Martina Plášilová
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Pocta Pravdovi
Pocta Pravdovi je souhrnný název pro akce, kterými si letos připomeneme 190. výročí narození tohoto
našeho významného rodáka.
Je to ale také název literárního sborníku, který v těchto dnech vychází díky vstřícnosti Obce Jarošov
nad Nežárkou. Obsahuje především jednu ze stále aktuálních autorových povídek se silným morálním podtextem.
V další části sborníku již naleznete příspěvky našich současníků. „Dospěláky“ reprezentuje Bohumil Rod se zdařilým podobenstvím na téma předchozí Pravdovy povídky. Příjemným překvapením jsou pak i dětské literární pokusy žáků páté třídy jarošovské základní školy. Předběžně jste se už s nimi mohli seznámit, pokud jste s námi
strávili černou hodinku v Pravdově knihovně (obecní knihovna nese tento název oficiálně od 1. března tohoto roku) v pátek 23. března.
Pokud máte zájem zúčastnit se křtu literárního sborníku i nově pojmenované knihovny, přijďte do areálu
základní školy v pátek 11. května. Pravdovu osobnost si přijedou s námi připomenout i žáci základní školy
z Hrádku u Sušice a už teď se těšíme na vystoupení jejich pěveckého souboru Skřivánek. Kromě hezkých zážitků
můžete za příjemnou cenu (30 Kč) získat i zmíněný sborník, který vám autoři textů rádi podepíší. Kdoví, možná
se za pár let budete moci chlubit tím, že máte literární prvotinu úspěšného spisovatele či spisovatelky.
K Pravdovu výročí vzniká v knihovně i koutek se zajímavými dokumenty, který bychom rádi otevřeli
právě 17. dubna, tedy ve výroční den jeho narození.
Milena Kodýmová
knihovnice
Nadp is v nitř níh o t ext u

Krojová družina
Jistě už víte, vážení spoluobčané, že před 3 lety díky paní Marii Šlechtové rozené Vlkové a její rodině
obnovila svoji činnost Jarošovská krojová družina.
Máme za sebou řadu úspěchů a úspěšný bude jistě i letošní rok. Dostali jsme již několik nabídek na vystoupení a chceme jimi čestně reprezentovat Jarošov stejně jako naši předchůdci, kteří díky bývalému režimu museli na několik desítek let svoje působení ukončit. Současná družina má už kolem 30 členů a stále se rozrůstáme.
Přijmeme každého, kdo by měl zájem se zapojit, ať to jsou děti, dospělí či senioři.
Jediným problémem je, že máme nedostatek krojů. Chtěla bych proto poprosit všechny, kteří mají doma
blatské kroje a chtěli by je darovat nebo prodat, aby je Krojové družině nabídli. Tak zůstanou kroje tam, kde
vznikly. Je škoda, že někteří už je prodali či darovali jinam. Originální kroje mohly napomáhat dobré věci – propagaci lidové kultury i zachování tradic naší obce. Pokud se ti, kteří kroje dosud vlastní a nebudou je nijak využívat, rozhodnou předat je nám, budeme moc rádi a určitě je dobře využijeme.
Děkujeme vedení obce, že nám bezplatně poskytuje prostory pro naše zkoušky. Za všechny členy družiny
Vlasta Nejedlá

Velikonoční bohoslužby
v kostele sv. Prokopa v Jarošově nad Nežárkou
5. 4.
6. 4.

Zelený čtvrtek
Velký pátek

7. 4.

Bílá sobota

Křížová cesta
Obřady Velkého pátku
Vzkříšení

8. 4.

Boží hod velikonoční

Zmrtvýchvstání Páně

18 hodin
17,30 hodin
18 hodin
18 hodin
po skončení posezení na faře
11 hodin
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Šikovné ruce
Od září 2006 mohou děti s maminkami navštěvovat v Mateřské škole v Jarošově nad Nežárkou kroužek
Šikovné ruce.
Děti se na tomto kroužku zdokonalují ve výtvarných a pracovních dovednostech a seznamují se s novými
i tradičními výtvarnými technikami. Vytvářely například papírovou housenku jako podzimní výzdobu na okno,
zvířátko z ruličky od toaletního papíru, zvukovou hračku s luštěninami, panáčka Bramboráčka a panenku Cibulenku, adventní výzdobu na okna, čertíka ze šišek, vánoční svícen, mrakový závěs s vločkami, různé sněhuláky, různými technikami zdobily papírové nádobí, vystřihávaly, malovaly a lepily ptáčky u krmítka, vyráběly koláž o lesních zvířatech v zimě. Naposledy jsme společně vyrobili látkovou kometu, se kterou si mohou děti doma procvičovat bezpečné házení a chytání.
Naše společné posezení a tvoření zlepšilo vzájemnou komunikaci mezi rodiči a učitelkami. Maminky mají
možnost aktuálně posoudit dovednosti, reakce a chování svých dětí v kolektivu cizích dospělých a dětských kamarádů.
Děti se těší také na to, že si své „výtvory“ odnesou domů a ukáží ostatním členům rodiny, jak jsou jejich
ruce šikovné.
Zdena Kučerová

Jóga v mateřské škole
Každé úterý funguje v Mateřské škole v Jarošově nad Nežárkou kroužek Děti a jóga. Jedná se o formu
hravě pojatého pohybového cvičení s jógovými prvky.
Děti mají ze cvičení radost, získávají smysl pro rovnováhu a učí se relaxovat. Zlepšuje se jejich koordinace pohybu, správné držení těla, dýchání a krevní oběh. Jednotlivá cvičení jsou uspořádána do malých pohádkových příběhů. Děti baví a láká, když připodobňují cviky různým zvířátkům, kytičkám a pohádkovým postavám.
Eva Čadková

Inzerce
Sdružení zemědělských podnikatelů hledá zemědělskou půdu k pronájmu, 1500 Kč/ha, platba předem,
zařídíme vyřízení všech náležitostí, Tel: 720555634
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Letošní zápis do 1. třídy (očima páťáků)

Letošní zápis proběhl netradičně. Byl totiž „pohádkový“. Budoucí prvňáčci si mohli dopřát cestu pohádkovou školou. Provázeli je dva Večerníčci – první z nich děti přivítal a dovedl nahoru po schodech. Druhý je uvedl do třídy, kde už čekaly pohádkové postavy. V první třídě to byli Mach a Šebestová s kouzelným sluchátkem,
vodník Česílko se svými hrnečky a víla Amálka, které děti zazpívaly písničku. V další třídě poznávaly barvy a
geometrické tvary u motýla Emanuela, navlékaly korálky u Makové panenky, u Rumcajse poznávaly zvířátka a u
Manky malovaly. Poté odešly i s dárečky domů.
Já si jako Maková panenka myslím, že letošní zápis byl velmi hezký.
Vendula Vrbová
Všechny děti byly u zápisu moc šikovné. Splnily všechny úkoly, i když některé se i bály. Nakonec strach
překonaly a ve škole se jim zalíbilo. Určitě se sem budou v září těšit, protože naše škola je „škola hrou“. A také
viděly, že paní učitelky jsou hodné.
Jsem rád, že jsem byl vybrán, abych pomáhal s letošním zápisem.
Pavel Král
Řekl bych, že předškoláci byli šikovní. Někdo se styděl (jsou to přece malé děti), ale na to, jak jsou malí,
byli šikovní. Skoro nikdo nebrečel ani u zlomocného vodníka ani u loupežníka Rumcajse. U víly Amálky zazněly
krásné písně, básničky a říkanky, u Emanuela rozeznávaly děti barvy a tvary.
Tak si myslím, že předškoláci byli šikovní a budou mít snad ve škole dobré známky.
Marek Kamenický
První dítě vkročilo do třídy a usmívalo se jako sluníčko. Barvy a tvary mu šly výborně, navlékání korálků
také. Na poznávání zvířátek se usmívalo. Když mělo namalovat postavičku, hned se pustilo do práce. Ostatní děti
byly skoro stejné, jen dvě si trošku pobrečely.
Lenka Kučerová

Jarošovské vajíčko
Březen je měsícem knihy, to vědí snad všichni. Dokáže však kniha v dnešní době zaujmout i nejmladší
generaci? Světu přece vládne internet!
Pokrok nezastavíme, nač zoufat, řekly si paní učitelky z naší školy a školky, ale knih se přece nevzdáme.
A proto vyhlásily 1. ročník recitační soutěže Jarošovské vajíčko. Každé z dětí si mělo podle svého uvážení vybrat básničku a naučit se ji.
Školkovým dětem a prvňáčkům pomohly s výběrem paní učitelky, většina ostatních se úkolu zhostila sama. Vybíralo se v domácích knihovničkách, ve škole, v družině. Někteří dokonce oprášili průkazky a po roce opět
otevřeli dveře knihovny. Mnozí se tak poprvé setkali s díly Žáčka, Hrubína, Sládka, Černíka, Seiferta a dalších
dětských autorů jinde než v čítance.
S napětím, trémou a očekáváním začala třídní kola. Děti samy hodnotily výkony svých spolužáků a spolu
s paními učitelkami vybraly tři nejlepší zástupce z každé třídy do školního kola. A tady šlo o hodně...
V prostorách místní knihovny se ve čtvrtek 22. března 2007 sešla kromě soutěžících i odborná porota a
ostatní žáci, kteří přišli podpořit favority svých tříd. Jako „předskokani“ vystoupili ti nejmladší ze školky a sklidili obrovský potlesk nejen za výkony, ale především za odvahu. Ani v dalších kategoriích to porota neměla vůbec
jednoduché. Hodně chválila, jemně kritizovala, povzbuzovala. Svými vtipnými poznámkami dokázala navodit
velmi příjemnou atmosféru stejně jako spolužáci – diváci.
Vítězka 1. kategorie (předškoláci a 1. ročník), šestiletá předškolačka Ivetka Bindrová, oslnila všechny přítomné délkou své básničky, vítězka 2. kategorie (2. a 3. ročník), osmiletá Nelinka Vágnerová, zaujala procítěným
přednesem a vítěz 3. kategorie (4. a 5. ročník), jedenáctiletý Pavel Král, výběrem básně. Se svou „Polednicí“ nejenže roztřásl porotu, ale navíc získal i cenu diváků jako „největší sympaťák“.
Domů ale neodcházel nikdo s prázdnou. Každý soutěžící dostal diplom, výherci navíc drobnou odměnu a
symbol soutěže – velké čokoládové vajíčko.
A paní učitelky se vracely do školy s hřejivým pocitem, že svoji cestu do knihovny za knihou a za básničkou objevilo o pár žáčků víc...
Mgr. Martina Plášilová, ředitelka školy

