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postawami serbskich bajow, Wašim d

u nazymu

za wšostronske wuwiće kóždeho dźěsća je wažne, zo nawuknje wone tak zahe
kaž móžno z druhimi dźěćimi abo dorosćenymi přirodu wobkedźbować a z njej z
česćownosću wobchadźeć. Waš přikład wotbłyšćuje so w
zadźerženju Wašeho dźěsća. Kóžda pěstowarnja sama přebywa často wonka w
přirodźe a ju wobkedźbuje. Wo tym móžeće w našim lisće čitać. T na
pućowanjach abo dźěćacych swjedźenjach kubłarki na jara čućiwe wašnje zjawy
w přirodźe, kotrež su zwjazane z ě

Po puću na Mnišońc nas njedawno sympatiski Pumpot přewodźeše.

Přeju Wam rjan z Wašimi dźěćimi

ź ćom
zbližuja.



W lěsu wuknyć
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Hdyž pomysli wróćo na dźěćatstwo, o
zawěsće kóžd dyrdomdeje w lěsu

Tam smy na štomy łazyli, přez
hałuzy skakali, na prěkuškach so čumpali, za

hribami chodźili, Dopomnjeńki
tajkeho razu a tak sylne mamy lědy na druhe dožiwjenja.

Přiroda je čłowječeho žiwjenskeho wobswěta ěttysacy bě

ědome, zo jich w ědny d ze
řirodu wjazane. D

ědka elementarne nazhonjenja z přirodu a w přirod
ěla wjele přijomnos

ěnjotnymi a njeska řirod
. Tohodla je wažne, dźěćom přistup k řirod wotewrěć

zahoritosć za zbudźić źěćom zmóžni , w přirodźe a wot
přirody wuknyć. W srjedźišću wjeselo a nic wukon. řirodu do
wědomja dźěći přinjesć a jako hódne kubło pokazać .

Runje wulěty do lěsa skića so za to, dokelž dźěći rady w lěsu
Tam móža so dosć hibać, ale tež wotpočnyć. W lěsu

źěći wjele noweho wotkry , runje tak pak tež prawy měr nazhon . řetz
aktiwity w lěsu ě swójsku zmužitosć, ale tež wosobinske hranicy.
Płody, , hałuzy njesu wjele potajnosćow w sebi a wuwabja fantaziju a
kreatiwitu. Ze skory nastanje čołmik, habl je mały mužik.

d ě ěsa. Škropawy zdónk so z rukami wobmasa,
zapadowace słónčne pruhi
spytaja so přimnyć, wóń

zemje a rostlinow ć hn
. ě słyša łopjena

šumić abo wobkedźbuja
ćicho ćahace mróčele. Nowe
wobstejnosće abo situacije,
kaž hałuzy na puću abo
njeruna pod , skić
dźěćom nowe móžnosće za

my s
y na rjane

dopomina.

budy twarili.

bytostny wobstatk . L

p
a nju . Je derje, hdyž d my

njech steji P
je tež nadawk kub

su a rady
dyrdomdeje dožiwjeja. sej
d ja ja P

nazhonja d
korjenje

W

e je do
nosa D

póda eja

čłowjekam w źeń, žiwjenje, drasta, strowota
wusko na p źensni čłowječeho žiwjenja z
klimatizowanymi domami a awtami, nakupowani ćemi, kum ćiznami
zmóžnja jenož zr źe. Tute
žiwjenje ma bjez dw ćow. Njedźiwajcy toho žedźa so wjele
ludźi za pr ženymi ćichimi nazhonjenjemi w p źe a za
wu ćahom k njej źe

łarjow

ź ći

ćipne a z wulkim
zajimom dóńdu sej ź ći rady do l

ź ći

š
še wašnje

š štnymi ma

šim po

běchu
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wuspytanje eks-
perimentowa-
nje

ěstna za běhanje,

ěsnymi p orientowanje přez s
ředstajenje a

zmóžnja
ěsu a

dos
chod

balan-
sowanje

hiš

nastanu

ć

m źenje
po njerunych pódach,

na zdónkach, łaženje a
so čumpanje na

łuzach, hrajkanje, paslenje a
ličenje z l łodami, pomjatkowanje a rumnostne
p će wjele druheho.

w
l

štomach a
ha

,

a
L

P wumyslene hry wotkrywaja sej d
na jara samostatne wašnje.
wuwiwa so runje kaž próca

wo škit tuteje. -li
dožiwjenja.

We wjacorych gmejnach su so mjeztym „p e zarjadowali.
tutych leža w Skandinawiskej. W su wone

nje
Jasnje pak l stajnje wonka . Maja pak

sylne njewjedro.
D kaž w regularnej p . P

ocialne, komunikati
. D tak

Tak je štresowy faktor hary jara minim
dobry wliw. W

N

N

Z

omóžne
wone

zb

wuknje-
nje. ěs ski

řez ě

ět W skedźbnym wobchadźenju z rostlinami
a zwěrinu cyle připódla česćownosć před přirodu,

Maja dźěći za to dosć časa a měra, z wjeselom a
wćipnotu trajne a skutkowne

ěstowarnj w lěsu“

Spočatki ot 1990tych lět tež pola nas
připóznate a dowolene. Njelěpšina tutych pěstowarnjow je, zo su najhusćišo
jenož do připołdnja wočinjene, dokelž hodźi so wobjed a spa ežko zmóžnić.

ěpšiny přewahuja. Dźěći su w přirodźe w
bliskosći jedyn rum za wjedro, kotrež by dźěći wohrozyło, n.př.

źěći wuwija so k šulskej zra osći ěstowarni řez zwjet
samostatne wotkrywanja a akcije so s wne, ćělne a rěčne
kompetency derje spěchuja źěći njejsu harje wustajeni, dokelž zemja a
dalokosć haru spóžěraja. ěrowany.
Přebywanje w lěsu při kóždym wjedrje ma na strowotu dźěći

ěmskej předpisana wulkos ěsneje pěstowarnje su 15-20 d ě ěmaj
kub

ětko pak njemó
ěstowarnja do „lěsneje pěsto-

warnje“ přerjadowa řebywa-
nje w přirod

a cyłe
dźěćace wuwiće

řirod sp
nazhonjenja, kotrež móža
w tutej wšelakorosći a na tute
wašnje lědma druhdźe ěra .
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Hižo lětstotki je kraji
na we Łužicy zwonka

wjeskow a městow posta
jena přez lěs łuk .

Tutu měšeńcu mjenuja najwjace přirod ě

ź ć We woprawdźitosći
přirod , ale hłown
Tež lěs bu přez lětstotki wot čłowjeka přeměnjeny a tworjeny a pralěsa

ě . Před časami bě naš kraj hač na małe wuwzaća
praktisce cyle z lěsom pokryty. Bě to pralěs, w kotrymž

dominowaše buk a kotryž bě po městnych poměrach ze
wšelakimi druhimi lisćowymi a někotrymi jehli wymi
štomami změšany. Lěsny wobraz na sewjeru Hornjeje
Łužicy tworjachu chójny a duby, při čimž chójna mjenje

hač połojcu płoniny pokrywaše. Južnje linije Kamjenc-
Budyšin, potajkim w Budyskim hórskim kraju, knježeše
bukowy-jědlowy lěs z hórskej chójnu. Wupřestrěte
bahnišća běchu z łučnej wólšu, wjerbami a jednotliwymi
chójnami pokryte.
Dźensa dominuja porno tomu w lěsach wokrjesa
Budyšin z podźělom wot 76 procentow chójny a šmrěki.
Někak ěta 0 zasadźi we Łužicy perioda
štomow. Runočasnje č ě ěta 1300 trajacym
ćopłym čas polěpšichu so žiwjenske poměry čłowjeka.
To wjedźeše k rozrostej ć štož pokaza so tež na
załoženju nowych sydlišćow. ć

pak tež wjace kraja za sydlišća a zastaranje.
Potajkim so wjac a wjac za dobywanje płoniny

a
potaša za dźěłanje škleńcy a wjele druheho z lěsa
wudobywaše. Lěsej tute wuwiće njetyješe, wón so bó

ónc 14. lětstotka nasta poměr
mjez kultiwowanej a lěsnej płoninu kaž wón někak tež

dźensnišemu wotpowěduje.

-

-
y, pola, i a haty

„ u“ a m nja w božej stwórbje so
wuchod owa . nimamy pola nas nimale žanu prawu

u wjace je kulturnu krajinu.
z bu

kultiwowany l s trjebjenja

no

l 110 trjebjenja
ha do n hd

u
ludnos e,

Rozrost ludnos e
woznamjenja

trjebješe.
Nimo toho so drjewo za tepjenje a twarjenje, wuhlo

le
a bóle pozhubjowaše. K

źe l

Lěs a čłowjek
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Čas k wodychnjenju přinjese lěsej mała lodowa doba kónc srjedźowěka.
ř ě temperatury spadnychu tak daloko, zo mrět

ludnosć čujomnje redukowachu. Lěsy zdobychu sej pusty kraj wróćo.
ě ě ě

aj mjez 1750 a 1850 Drjewo bu
žadna twora měješe so wupuć namakać. Tutón
wupuć wobsteješe w tym, lěs, to rěka puste
płoniny zaměrnje zaso nasadźeć. Bě na času, tajke
něšto kaž prawidłowne lěsnistwo natwarić.
Zrodźichu so lěsnistwowe zakonje, tak tež Łužiski
lěsnistwowy porjad wot 1767 a naćisk za prěni

lěsnistwowy zakoń wot ěta 1800 ěr šć młodeho lěs bě trajne
wužiwanje lěsa jako dodawar drjewa při zdźerženju lěsa a
runočasnym zalěsnjenju pustych płoninow. Bě to w prěnim rjedźe hospodarski
cil, tak zo so nětko ze spěšnje rosćacymi šmrěkami a chójnami
zalěsn

mrěk je pola nas přirodnje skerje rědki štom, kotryž njenańdźemy tež na wšěch
městnach. wojeho spěšneho r a mnohostronsce wužitneho drjewa
nadźiješe so čłowjek na spěšnje drjewo.
Njepřećeljo lěsa běchu nětko ě

wohro chu so přez skórnik a mnišku, wichor a woheń. Přez škódne wliwy
industrije a řez p awta je lěs w 70tych spočatk 80tych lět zašłeho
lětstotka wospjet njesnadny łamk dóstał

Dźakowano politiskej změnje ěta 1989/90 a sylnišemu wobswětowemu
wědomju je najhórše wuwostało. Powětr bu ći ćiši a lěs so zhraba. Dźensniše
lěsne hospodarstwo nima jenož produkowanje drjewa we wočomaj, lěsy so w
přezjednosći z přirodu a nic napřećo njej wobhospodarja. ma přirodu jako
přikład a da lěs tak
rosć, kaž lěs ř

rosće. Tak na
sta cyle připó
dla tež hišće rjeńše

ěle lěs za nje
dźelske wuchodźo
wanje.

„ “
P er zne wy w zwisku z choleru a
mórom

Jako so mr twy pominychu, b l s znowa
wohroženy, n bóle .

,
,

l . Zam hi e nistwa
dotalneho

w monokulturach
jowaše.

Š
S osta dla

wužiwajomne
druzy. Šmr kowe a chójnowe monokultury

zy a
p a ach

.
l

s

Wone
ej
p iro-

dnje -
waja -

d a -
-

łuny z

ź

Christina Handrikowa,

Wokrjesny lěsniski

zarjad Budyšin
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Sportowy a lěsny swjedźeń w Hórkach

K 20lětnemu jubilejej SŠT spřihotowa so wosebity dar pěstowarskim
dźěćom. Na sportnišću w Hórkach přewjedźe

lěsny swjedźeń Na lěsnych pućach ze serbskimi bajowymi
postawami“. Přeprošene běchu wšě

dźěći wot 4 lět sem. Zo bychu dźěći lěs
porjadnje zeznali a dožiwili, pućowa
chu Němčan
ske a dźěl Ralbičanskich dźěći nastaji
so w Nowoslicach na puć. Druzy albi-
čanske dźěći běžachu z Hrańcy přez
lěs. Malešanske dźěći

W Dobro-
šicach wulězechu delnjołužiske dźěći z
Choćebuza a Žylowa a podachu

so při hatach na směr Hórki. Chróšćanska pěstowarnja poda so z Fararjec
k nimo wulkeje skały na swjedźenišćo.
Pućiki běchu pře a
dźěći mějachu tak sami šćežku
do Hórkow namakać.

městnach při puć čaka
chu řipołdnicy,

łudnički. Tute
wćipnym dźěćom wo sebi powě

dachu a ke hry a za
bawy w přirodźe přewjedźechu.
Při tym přek apjene dźěći nje
pytnychu a so za to njezajimowa
chu, štó bě sebi do rólow serb
skich postawow zalězł. Cyle pře
wodźachu jich bajowe figury sam . We woprawdźitosći Ralbičan
sk lě dpěrowali a abo sebi klanku na
ruku sadźili. Za nich bě runje tajke nowe nazhonjenje, kak kedźbliwje a
wobkuzłane dźěći bajam připosłucha Runje tajke wjeselo mějachu skupiny
při hrach w lěskach abo wobkedźbowanju přirody z lupu a dalokowidom.

so štwórtk, 9. junija,
. Steješe pod hes : „

-
w skupinach do Hórkow. -

R

Wotrowske a
nóžkowachu z Lejpolda.

z busa

erkow
co ze wšelakimi serbskimi bajowymi figurami woznamjenjene

Na wšela-
kich ikach -

p wódne muže,
lutki, Pumpoty a b

-
z nimi wšela -

w -
-
-
-
e su nas šulerjo -

eho 9. tnika po sej drasty figurow woblekli
to

chu.

łom
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Na sportnišćo ze wšelakich
směrow došedši so wšitcy
derje nasyćichu, nje
sćěhowachu dźiwadłu šule
rjow wo princu a rjanej prin
cesnje. u dźě

ći so hišće na sportnišću a w
stanje ze wšelakimi hrami
zabawjeć. Někotři lehnychu
pak so tež na přikrywy a

wotpočnychu wot zdźěla dołheho pućowanja. Lód a malenowa limonada wšěm
zesłodźa, prjed hač so pěši a z busami zaso na dompuć njepodachu.

wobkedźbowanje bě, kubłarka ětnika
sportowu zaběru w delnjoserbšćinje rozkładowaše a Ralbičanski šuler swojim
sobušulerjam do hornjoserbšćiny přełožowaše. Při jednej hrě sedźeše

kubłarka ze swojim němskorěčnym wnučkom, maćernorěčnym
serbskim a Witaj-dźěsćom z Němcow kaž tež delnjoserbskim dźěsćom za
blidom. Ludźo a rěče so

,
doniž -

-
-

Potom móžach -

y

Zajimawe jako ze Žylowa šulerjam 9. l

delnjoserbska

tu zetkachu.

Na l rub. Na

njón nak w e

y . Skrótka so w

runje tajke

ěsnu zemju po

šelak

wěc z lěsa ěcy

pokazaja a zaso zawod ěja.

Nětko pytaja dźěći

wěcy w lěsu a přinjesu je na rub.

łoži so

ładźe kubłarka

ź

Hraw lěsu - podobne wěcy pytać
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Pućowanje z Pumpotom na Mni ńcšo

Tak, kaž hižo za pěstowarske dźěći w
juniju, je SŠT tež za hortowe dźěći
składnostnje 20-lětneho jubileja
towarstwa wulět do blišeje woko-
liny organizowało.

Tu započa so pućowanje po Pumpotowej šćežce. Při
hosćencu dóstachu dźěći prěni kołk do swojeho sfałdowaneho łopjena wo
Wjelećanskim Pumpotowym pućiku a kwisowe prašenja. Što słuša k
pućowanju? - Dobre črije a wotewrjenej woči. Z tymi črijemi drje so to njeje pola

kóždeho dźěsća tak poradźiło, běchu
dźě pućiki jara mokre a błóćane. To pak
dźěći docyła njemyleše, runje tak mało
kaž kurjawa a miholenje. Ćim sylnišo
srěbachu dźěći cyle wědomje wóń
drjewa a lěsa po dešćiku do so a so nad
tym wjeselachu. My přewodnicy so jara
nad wotewrjenymi wočimi dźěći

Wćipne prašenja dźěći

běchu dopokaz, zo rady a ze zajimom
Bě dźě nam wažne,

dźěći za přirodu, wokolinu, stawizny,
baje a powědki sensibilizować. Tuž
dyrbjachu dźěći po puću na Mnišońc
tójšto prašenjow wotmołwić. Wot-
mołwy namakachu na wotpowědnych
stacijach, ale jenož, hdyž so dokładnje
za nimi wobhladowachu. ,

julija Cy

Na łuce při hosćencu „Jägerhaus“ čakaše na dźěći. Wón bě dźěćom

łkownje

Na póndźelomaj,
dowjeze bus dźěći z

Ralbic a respektiwnje z
Chrósćić a Malešec do Zdźar (Sora)
na Małym Pichowje.

Předsydka SŠT, Ludmila Budarjowa dźěći na
pućowanju 18. přewodźeše. 85 dźěći wobdźěli so ze swojimi
kubłarkami na pućowanjomaj.

11. a 18. julija
a Wotrow

radowachmy.

přez lěs pućuja.

Pumpot
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derje znaty, dokelž su so z tutej bajowej postawu hižo w horće zaběrali. Tu
dóstachu druhi kołk do łopjena. Zhromadnje z Pumpotom a z
nowej mocu po krótkej pře-
stawce podachu so na wjeršk
Mnišońca. Po puću wužichu
składnosć, z Pumpotom po-
bjesadować a tak sej zbytne
wotmołwy za kwis wo Pumpoće
nazběrać.
Na horje powědaše Pumpot, kak
je k swojemu kłobukej přišoł a
překwapi dźěći z kuzłarskimi
tryskami. Při tym běchu jemu dźěći derje k pomocy. objed w hosćencu
dźěćom derje zesłodźa. Z třećim kołkom na łopjenu so dźěći wot Pumpota
rozžohnowachu. Po Liščej šćežce wróćichu so nimo něhdyšeho Janko-młyna z
hory, hdźež bus hižo čakaše. Někotre dźěći mějachu w swojich wačokach abo
rukach małe drohoćinki - pućowanske kije, hałžki, hable...Pjeć
městnow za kołk wostachu na sfałdowanym łopjenu prózdne. Dobry pohon to
za swójbne pućowanje přez Łužiske hory. Na dompuću pozasta bus w
Spytecach, hdźež sej dźěći stary młyn wobhladachu a sej lód zesłodźeć dachu.
Hač drje je tu před wjele, wjele lětami tež Pumpot pobył?, so dźěći prašachu.

sfałdowaneho

W

korjenje,



L tsa wjeselachu so ć dź ći z na

łych l

čakowa ću a p źe
łódne

marmeladowe całty zesłodźeć. P
ła star-

towachmy na sm ładnostnje IX. mjezynarodneho festiwala
„Łužica 2011" rejowachu a hudźachu tam wukrajne skupiny w swojich rjanych

pisanych narodnych drastach ź ći z

wokrjesa. Dź ći z Male ž

b

že ždy hižo raz

do ławki sydnyć, do

ź wuknyli. W

žachmy hi će wjele druheho zajimawe-

ho nadeńć.

źiwachmy.

žo

wočakowachu a po serbskim wa ćelnje ź

b łódna. W čerstwe sp a. Prjedy hač so rozžohnowachmy,

sm źachmy hi će raz kucharjej do kuchnje pokuknyć. Tam wari mjenujcy

Toma ž w „Płomjenju“ dobre recepty ź ći p

ć, dokelž

chcychmy tola hi će na k žu Budy-

žu horje stupać.

ła.

Myto b

žow m žowni a spokojni

zal

će raz a j źechmy zaso

domoj.

ě ěs ě ěstowar-
nje na wulku cokorowu titu. ěchu to

ětach podachmy so zhromadnje na wulku
wotchadnu jězbu do Budy

řewod řez rjane
stare město. Najprjedy snědachmy w Serbskim domje a dachmy sebi s

řed

ěr „Ortenburg“.

ě

ě

ěchu. Po rejach a spěwanju wopytachmy
Serbski muzej. Tu mó

tajkeje, w kajkej
ědojo a wowki ězo

mó

ědneho dnja na

řizjewili. Tam nas hi
ěbom a selu pře powitachu. ěd

ě jara s řihotow
ěd

ě ředstaja.

Nětko dyrbjachmy pak chwata
řiwu wě

ě

ě napinace, ale próca je so zadani
ě krasny wid na „hory módre“ a

wjele wě ěsta. Zbo
ězechmy do linijoweho busa, kiwach-

my městu hi ěd

š šeje p

šina.
še nas na busowym zastaniš še nas na turje p

še zwjeselena

šec a Ralbic tam te

še so kó
šulskeje

š

šich prjedownikow wobd

šnju z chl
šo so

š
š, kotry

š
šina, Bohatu w

š

B Pia, Sophia,
Sophie, Annemarie, Jonas a Janek. Kaž tež hižo w
zaš

Knjeni Jaworkowa
wo

domom zmahowaše mjez druhimi serbska
chorhoj a Pia wo : „To je tola naša chorhoj!" Z dobrej naladu

Sk

za d

su hižo naši d

Stare hrajki, rjane narodne

drasty kaž tež sceny ze wš

K wobjedu smy so pola Malinkec we Wjelbiku p

J

za d

Huch, to

b

9

P dź ći z N w Budyřed ě ěmcowšulske šinje

šulske nowački z Němcow

W
it

a
j-

p
ě
s
to

w
a
r
n
ja

„P
u
m

p
o
t“

w
 N

ě
m

c
a
c
h
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Dź ći praja božemje w Chrósćicachě

S
erb

ska pěstow
arnja C

h
rósćicy

16. junija zahaji so w Chrósćicach popołdnju z programom wotchadnička

p ź ći. Tući pokazachu star će raz,

času z jich kubłarku knjeni Matikowej nawuknyli.

řed ě ěchu w pěstowarskimšulskich d šim hiš što b
L čiki cokorowe tity

w Hatkach na čiki źbował a dź ći

k dowjedł. Hordźi p dź ći swoje tity. Po wječeri ze star

ćmičkanju podachu so star ź ći z kapsnymi lampami na nócne

pućowanje. Tutu nóc sm źachu dź ći w p ć. Wone tute

rozžohnowanje zaw će jako hódne božemje w pomjatku zdźerža.

źić

ź ći ł

ć

ětsa su pal
ři tym ě

řewzachu ě
řizamknychu so zabawy z wohnjowej woboru, hry a zhromadne spěwanje. Při

ě
ěd ě ěstowarni přenocowa

ěs

Što dźěći w lěć nimo kupanja bóle lubuja hač stanować. Z pře-
ćelemi wječor dołho přez ćmu budźić, so mjezsobu nastró ć, z
kapsnymi lampami po lěsu , w spanskim měše sej potajne
stawizny powědać. Chróšćanske hortnerki to derje wědźa a zwaža so tohodla
kóždolětnje na nócny dyrdomdej. Započało wšak je so před lětami w małym,

hdyž hišće telko hortowsk dźěći
njemějachu. Mje tym su 0 dźěći
w horće přizjewjen a na wot-
chadničku ze stanowanjom wězo
n chtó falować njecha.

ě

štom spójšeli. Wulki zajac je pal p wobked
štomej šimi

p
ši domoj a d

u

že

chod

to

e

z 7

e,

i Zwažliwy a

zmužity to poskitk hortnerkow.

W zahrodźe pěstowarnje natwarja

sej dźěći ze swojimi staršimi stany. Lětsa je Pumpot d wopyta . Wón je z nimi

paslił a jim wězo wo sebi powědał. Dźěći zhonichu wo wosebitych kmanosćach a

wušiknosćach serbskeho młynskeho a jeho pućowanjach po Łužicy. Zo móže

Pumpot kuzłać, wón jim tež pokaza. Na prawe kuzłanje mějachu pak dźěći hač
do prózdnin na pućowanje na Mnišońc čakać. Mjez zabawami z Pumpotom

sydachu pječene kołbaski a dobre přikuski, kotrež běchu dźěći wot doma sobu

přinjesli. Z dobrej tradiciju w Chrósćicach je, z mičkanjom so na nócne

pućowanje do Čornej podać. Wróćiwši so do zahrody, čaka tam wo połnocy

kóždolětnje wosebity powědar: knjez farar Hrjehor. Wón zamóže na putace

wašnje dźěći ze šerjacej a trašacej powědku do spara pósłać. Ze sparom zaso

runje lětsa wjele njebě, dokelž poča so dešćować a hrimać. Nimale wšě dźěći

přećahnychu do domu a tam poslednje hodźiny sej hišće wusnychu. Rano wšak

rěkaše stawać a do šule po znamki! To bě prawe rozžohnowanje z horta a rjany

zazběh do prózdnin.
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Srjedu, 21.06.2011, přeprosychu nas na
ěstowarnje. ěwami a

rejkami.
Na dworje gmejnskeho zarjada běchu blida, ři-
hotowane a blido k swa řikryte. D ě

apje ěhu předstajenja ze swojimi wo ěda a wowku w
publikumje. Hdy ěchu jich wuhladali, jim radostnje přikiwachu.

ě řez
wotměnjacy a wjeso program. Wjer

ě pokazka módy, kotru
ě řihotowali

a přewjedli. Ka

řile ředstajerjo a te
řihladowarjo mějachmy při tym wulke wjeselo.

Po zakón řekw
ěkotři směd

ě za w ěch wulke wjeselo.
Rjany s d

ě ě

ři kamjenju z wuprud
ě tute

popo

ěm ku-
b

ě

še wnu
ši zahorichu nas cyle hord

Šulerce Anna a Antonia
, kotrej

šinje, wjed štej nas dwur
šk putaceho

programa b

šaty za
swjato

ze swojimi kuz
š

šich
a d še

š

čki do swojeje

p Ći najmjeń źi ze sp

ławki a stólčki p

činje lubje p ź ći so wjeselachu a

n ći pytachu w b čimi dź

ž b

ž chodźitej hižo na serbski gymnazij w

Budy źe čnje p

ły

ž su hortowe

dź ći zhromadnje z Milenku Korjenkec p

ž małe profije prezentowachu

wólnočasnu a kupansku módu, ale tež

čnu p žnosć. P ž my

p

čenju programa nas Pumpot p api, kiž

nas łarskimi tryskami zakuzła. N źachu jemu samo

pomhać. To b

łónčny źeń posłódči so z dobrym samopječenym tykancom wot star

ź ći, z kofejom a limonadu. Nalada a słónčna horcota wabje dź ći k

hrajkanju a pryskanju p źacej wodu.

Za nas b

łdnjo jara

putace a zdo-

bom połne doži-

wjenjow. Toho-

dla wutrobny

dźak w

łarkam, maćer-

jam a dź ćom.

(w pozadku na wobrazu na
pr.)

Malešanske dź ći p eproě ř šuja

W
it

a
j-

p
ě
s
to

w
a
rn

ja
„K

 w
ó
d
n
e
m

u
 m

u
ž
e
j"

dź

ź ći

ědojo a wowki
Male ěšanskich d
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My d

Jako do Plusnikec dó

Po tym sydachu pje

allenbachecy ze

swojim p

Po dyrdomdejskim popo

Wutrobny d

ź ći Witaj-p žej“ z Male

łdnju z na ćowachmy

potom zhromadnje p

čki p ź

źijachmy so tež, zo wódneho muža zetkamy. N ča

woprawdźe „wuhladali“.

ńdźechmy, čakachu hižo

ym p źachu dź ći l

žne ptaki pomajkać. Jedna z l

źiwanje a naduwa ždym p ženju.

B ć, kak zajimowani dź ći p łuchachu.Tež p

ź ći wjele wothłósa. Majkachu kožuchi zw

če hn

čene kołbaski a wjele słódnych solotwjow a całtow, kotrež su

maćerje luboznje p ž w času grilowanja b K

swojej w źe k

dispoziciji.

Mjeztym zo my star źe , b ź ći w l

źachu

łuce.

łdnju podachmy so wječor p ć.

źak w ž su dźeń za nas njezapomnity sčinili.

ě ěstowarnje „K wódnemu mu
ři pěstowarni a pu

ři hatach do Plusnikec. Swójba Kallenbach nas na někotre
pta ři hatach sked bni a z dalokowidom za nimi pytachmy. Wězo
nad ěkotři su jeho pje

řirodny wóz a sokolnicy Winde na
nas. Po zajimaw ředno ěd ě ěsawu, ěkotre

ěsawow pak njeměje
ři kó řibli

ě rjenje přihladowa ě řipos řirodny wóz
namaka pola d ě ěrjatow,
napodobnjachu zwuki a wobhladachu sej pta ězda.

řihotowali. Te ěchu
řirodnym wozom a ědu wo přirod

řijomnje hromad ěhachu d ě ěsu,
chowachu so w drjewjanych budkach, hromad

ě

ěm, kotři

šec
zetkachmy so popo šimi staršimi p

p
šku sm šupa a samo n

rubje še na tutym dnju prawy
lóšt na wobd še strašnje swoje pjerja p

ši p
šnaki a hrajkachu sej na

ši zaso na dompu
š

1. julija

ćipnych

źachmy

za wjele w

sed

Malešanscy na wopyće pola sokolnikow

knjeni Opitzowa w mjenje wš Witaj-pěch d ě ěstowarnje a jich starź ći šich


