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Mýty a legendy mého kraje
V měsíci říjnu se žáci 3. a 4. třídy
zapojili do literární soutěže Jižní
Morava čte - Mýty a legendy mého
kraje, kterou vyhlásila Městská
knihovna Břeclav spolu
s Moravskou zemskou knihovnou
Brno.
Dětem byly ve škole přečteny
pověsti, které se pojí se Ždánicemi a
následně po jejich vyslechnutí děti tvořily povídky, pověsti a pohádky na motivy
skutečných nebo vymyšlených legend a pověstí týkajících se našeho kraje. Hotové
práce jsme odevzdali v naší knihovně ve Ždánicích, kde je ohodnotila porota složená
z Mgr. Evy Freiwaldové, Mgr. Hedviky Zelinkové a Mgr. Anastázie Poláškové.
V pondělí 14. 11. 2016 se všichni účastníci soutěže sešli na slavnostním vyhodnocení
svých prací. Všichni, kteří se zapojili do této soutěže, byli odměněni upomínkovým
předmětem a sladkým pamlskem. Z každé kategorie byla vybrána pouze jedna
nejlepší práce a jejich autoři se zúčastní slavnostního setkání v divadle Polárka v Brně.
A jak porota vlastně rozhodla? Věřte, že měla nelehký úkol, neboť všechny práce byly
velmi pěkné a zajímavé, ale nakonec se přeci jen porota shodla a vybrala ty nejlepší
práce.
Všechny práce byly rozděleny do dvou kategorií – děti od 6 do 8 let a od 9 do 14 let.
Na třetím místě se v mladší kategorii umístili Ondřej Šušota s pověstí O hradu
Palánku a Lucie Wolfová s pověstí U slepice. Ve starší kategorii to byla Tereza
Tomášová s pověstí Jak našla Maruška štěstí. Na druhém místě skončil Marek Krišica
z 3. třídy s pověstí Ždánické rybníky a Aneta Boháčková ze 4. třídy s pověstí
Loupežnický poklad. Tyto děti získaly za své pěkné práce vstupenky do VIDA parku
v Brně.
A kdo zvítězil a skončil na prvním místě?
První místo za mladší kategorii získala Ema Šefferová s pověstí O znaku Ždánic a za
starší kategorii Kamila Tomášová s pověstí O lakomé Karin. Obě děvčata obdržela
vstupenku do divadla Polárka i s doprovodem, kde na ně čeká ještě malé překvapení.
Jaké? To zatím nevíme, ale určitě nám o tom obě děvčata po návratu z divadla poví.
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Marii Wolfové jednak za příležitost zúčastnit
se této soutěže a zároveň za velmi pěkné odpoledne, kde si všichni pozvaní – děti i
jejich rodiče, prarodiče a kamarádi – mohli vyslechnout všechny vítězné pověsti a
pohádky. Poděkování patří také porotě a hlavně všem dětem, které se do soutěže
zapojily, za jejich velkou snahu a úsilí a také chuť udělat něco navíc.

Mgr. Dana Horňáková
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JAK VZNIKL ZNAK ŽDÁNIC
Ema Šefferová, 3. třída

Žil jeden král Karel, který sídlil na hradě ve Ždánicích.
Královna Alžběta mu porodila dvě dcery. První dcera se jmenovala Amálka a druhá Anna.
Princezna Amálka měla ráda květiny. V komnatě měla všude růže a lilie.
Princezna Anna měla ráda umění. Žili spokojeně do té doby, než posel doručil dopis.
Jeho nepřítel Kazisvět mu vyhrožoval, že mu unese princezny a pak obsadí hrad.
Pan král nechal střežit hrad rytíři a zamknout všechny komnaty, aby se Kazisvět dovnitř
nedostal.
Král vyhlásil válku, kterou vyhrál. Po válce byla všude zničená příroda. Nechal vysadit květiny,
stromy a vinnou révu.
Jednoho dne uspořádal oslavu vítězství. Oslava byla divoká a rytíři se opili. Vypili dva sudy
vína. Ráno se probudil generál a začal přemýšlet. Ždánice nemají znak! Vzbudil všechny rytíře
i pana krále. Všem se nápad líbil a začala velká porada. Na pomoc si zavolal princezny. První
dcera Amálka chtěla na znaku lilii, Anna chtěla modré pozadí. No a rytíři po dlouhém
přemýšlení vymysleli hrozen, protože jim víno moc chutnalo.
Král Karel přidal dvě hvězdy, které připomínají jeho dvě milující dcery.
Od té doby mají Ždánice svůj znak.
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O LAKOMÉ KARIN
Kamila Tomášová, 4. třída
Žila jedna dívka a ta se jmenovala Karin. Byla chudá, ale hodně namyšlená, zlá, chamtivá a
líná.
Jednou ráno dostala chuť na jablka, a tak šla pro ně do sklepa. Uviděla malého skřítka.
Skřítek řekl: „ Já jsem skřítek Štěstí a můžu Ti splnit tři přání!“
Dívka si myslela, že je to jenom sen, ale nebyl.
Okamžitě se rozhodla: „Chci zlato! Chci hrad Palánek! A chci tam být královnou!“
Skřítek jí řekl: „ Já Ti to splním, ale musíš vykonat dobrý skutek během jednoho měsíce.“
Uplynulo dvacet dní a objevil se skřítek. Upozornil Karin, že ještě neudělala, žádný dobrý
skutek.
Karin mu odsekla: „ Času dost!“
Následující dny se Karin válela v lenošce a vzpomněla si až poslední den večer, že žádný
dobrý skutek neudělala. Pomyslela si: „Určitě na to skřítek taky zapomněl.“
Ráno, když se probudila, se děly věci. Zlato se proměnilo v myši, hrad se propadl a z královny
Karin se stalo obyčejné děvče, které se muselo vrátit do své dřevěné a rozbité chaloupky.
Naříkala, plakala, volala skřítka, slibovala, že se polepší, ať jí hrad vrátí.
Skřítek se objevil: „ Měla jsi času dost, ale protože jsi pořád líná a chamtivá, tak Ti nic
nevrátím!“
Od té doby byla Karin hodná, pomáhala lidem a už nebyla líná, ale hrad jí už nikdo nikdy
nevrátil.
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Vánoce se zvířátky
Po roce
Vánoce,Vánoce
přicházejí!!!!

Nemá někdo
nůžky???

Já jsem chtěla
růžový balon,
ne zelený!

Kdy začne
padat
sníh???

Eliška Hrabcová a Beatrix Stoneová (6. tř.)
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Zima
Padá sníh, padá z nebe,
na rukách nás trochu zebe.
Proto máme rukavice,
nestudí nás ani sněhová
chumelice.
Na hlavě nosíme čepičku,
a v kapse trochu perníčku.

Eliška Hrabcová a Beatrix Stoneová (6. tř.)

Vánoční příběh
Byl jeden vánoční sob, který se jmenoval Bobík. Byl velmi smutný, protože
jej Santa o Vánocích vůbec nevyužíval.
Zanedlouho nastal čas Vánoc. Santa zapřáhl soby a skřítci balili dětem
dárky. V Santově městě bylo rušno. Všichni byli pilní jako včelky.
Nastal Štědrý den a jeden Santův sob onemocněl.(Měl spalničky, pokud vás
to zajímá.) Santa nemohl bez nejlepšího soba rozdat ani jeden dárek.
Vzpomněl si však na Bobíka. Zapřáhl jej za sáně a letěl i s Bobíkem rozdat
dárky po celém světě.
Hezké Vánoce

přejí Erik Mareček a Jan Medřický
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Vánoční zvyky a tradice
Šupina pro štěstí
Kapr je symbol Vánoc a stal se hlavním chodem štědrovečerní večeře. Traduje se, že ten, kdo
si schová šupinku pod talíř, bude mít po celý následující rok štěstí. Kapří šupinka má také
zajistit dostatek peněz a zabránit nouzi, a proto ji nosí celá řada lidí i v peněžence
Tradice stolování
K večeři se usedalo při východu první hvězdy. Na stole by mělo být 12 chodů jídla. Každý
chod za jeden měsíc v roce. Od stolu se nemá odcházet. Jediná hospodyně může vstát od
stolu.
Krájení jablka
Tato klasická a známá česká tradice věštila, zda daného čeká za rok život anebo smrt. Život
znamená nález pěticípé hvězdičky ve středu a smrt křížek. Této věštby se nemusíte bát. Stačí,
když si vezmete zdravé a velké jablko a rozříznete jej pěkně ve středu kolmo ke stopce.
Vánoční koledy
Koledy patří neodmyslitelně k tradicím nejen českých Vánoc. Původně je zpívaly děti pouze
v daném období, kdy chodívaly po vsi a koledovaly si o nějakou sladkou výslužku.
Lití olova
Kousek olova se roztaví a pak se vlije do vody. Podle toho, jaký tvar litím vznikne, takový
čeká osud toho, který do vody dal roztavené olovo.
Zlaté prasátko
Pokud vydržíte celý Štědrý den se postit, tak večer se vám zjeví zlaté prasátko. To vám zaručí
hojnost a dobrou úrodu na celý příští rok.

Vojtěch Vrbík (5. tř.)
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1. V pohádkách se může přihodit ledacos. Člověk dokonce může rozumět i řeči
zvířat. V které známé pohádce pomohou hrdinovi mravenci, ryba a moucha?

a)Princ a Večernice
b) Ledové Království
c)Zlatovláska
2. Také v pohádkách Boženy Němcové často pomáhají lidem zvířata.
Kdo pomáhá princi Bajajovi?
a)pes
b)koník
c)žába
3. Jak se jmenoval sourozenec Arabely?
a) princ Vilibald
b) princezna Xenie
c) Rumburak

4. S čerty nejsou…
a) kšefty
b) žerty
c) koláče

Doplň správná písmena z odpovědí:
1. otázka
6.písmeno

1. otázka
8.písmeno

3. otázka
4.písmeno

2.otázka
2.písmeno
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3. otázka
5.písmeno

4. otázka
2.písmeno

Rozhovor s Ježíškem
Jak je možné, že Vás nikdy nikdo neviděl?
Ježíšek: To nesmím prozradit, jinak bych dětem zkazil překvapení.
Kdo vám pomáhá balit dárečky?
Ježíšek: Samozřejmě skřítkové, sám bych to nedokázal.
Kolik procent dětí je zlobivých?
Ježíšek: Nikdo není „andílek“, ale každý je alespoň trošičku milý.

Jak stíháte přečíst všechny dopisy od dětí?
Ježíšek: Pomáhají mi i skřítci, ale většinu si čtu před spaním.

Pomáhají Vám rozdávat dárky přátelé v cizině?
Ježíšek: Jistě např. ve Francii Otec Vánoc (Pere Noel),
v Norsku Julenissen, v USA Santa Claus a v Rusku Děda Mráz.

Viktorie Chudá, Denisa Nováková a čestný host Ježíšek (5.tř.)
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PRO NEJMENŠÍ NA VÁNOCE
Vyškrtávejte slova pod osmisměrkou, vyjde vám tajenka do
věty:
Dárky v Rusku nosí ………………………………….
(dopiš tajenku)
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Seat, betlém, strom, Vánoce, Ždánice,
dárek, baňka, saň, bum, teta, auto.
(Lístek s odpovědí vhoď do krabičky ve vestibulu školy.)

BÁSNIČKA O VÁNOCÍCH
Hou, hou, hou,
Vánoce tu jsou.
Santa jede na saních,
za okny nám padá sníh.

Správná odpověď z minulého čísla: BURÁK
Výherci z minulé soutěže: R. Cigánková (2. tř.), V. Baldík (2. tř.) a J. Hartl (4. tř.)
(Vojtěch Vrbík, Matěj Holešinský)
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