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řihoty na hody w „D ě

ćinom do kapałki ćahnyli

ź ćacym raju“

Lubi starši, dźědojo a wowki,

H

ka wot

samo

, je- ow

z knihow

Přeju Wam žohnowane hody a hnadypołne nowe lěto.

přiswojenje serbšćiny a němčiny w zažnym dźěćatstwje je fenomenalny proces.

ižo tři měsacy do poroda přijimuja dźěći zwuki maćerje a nana a tute po

porodźe hnydom spóznaja. Wone rozeznawaja wjackróć słyšane spěwčki a

powědanč hišće njesłyšanych. Hač do poł lěta po porodźe rozeznawaja

ćěšenki mjez znatymi a cuzymi rěčemi. Zynki rěčow wone lěpje

rozeznawaja hač dorosćeni. Mozowe slědźenje je dopokazało, zo maja

wjacerěčne dźěći hač do dweju lět wo wjele lěpše rěčne kmanosće hač

jednorěčne li so z nimi wjele rěčało, jim z knih předčitało. W běhu prěnich

24 měsacow so pola wšitkich dźěći na swěće rozsudźi, kak spěšnje budu wone

pozdźišo dalše rěče nawuknyć. Dwurěčnosć spěchuje wuwiće nic jenož mozow,

ale tež słucha. Tohodla je wažne, zo so tutón proces přiswojenja serbšćiny w

pěstowarni wědomje podpěra, zo so wjele rěči a předčita. Nětko w

zymskim času žedźa Waše dźěći za tym, zo byšće tež Wy jim bajki bali.
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Dźěćom předčitać - nawuknjenje čitanja wolóžić ěl)(1.dź

Wobhladaj sej, što sy čitał, a wěš, štó sy. Čitanje wob liwuje w tak sylnej měrje

naše duchowne wuwiće a naše zhladowanje na žiwjenje, zo měł poprawom

kóždy z nas wosobinsku čitansku biografiju wjesć.

Při čitanju posłužujemy so kumštneho a komplikowaneho swěta, kotryž ma

swójske zakonje a prawidła. Wuknje-li dźěćo čitać, přiswoja sej tutón

wukon kulturneho wuwića čłowje so stać, zo móhł něchtó čitać

nawuknyć? Kotre wuwićowe schodźenki je kóždy z nas překročił? A kotre snano

ženje njedocpěje?

Předstajmy sej, małe dźěćo sedźi na klinje

lubowaneho dorosćeneho a připosłucha

napjeće słowam, kotrež pluskotaja kaž

woda. Słowa powědaja wo soninach,

zmijach, zanjesenych lěsach. Mozy małeho

dźěsća přihotuja so wo wjele zašo na

čitanje, hač sej to myslimy. Wšitke wažne

struktury, kotrež pozdźišo čitace mozy trje-

baja, zapołoža so hižo w zažnym dźěćat-

stwje. Cyle připódla přiswoja sej dźěćo

nu rěč, hač 2000 lě

klinje čłow , pola kotrehož čuje so

Małe dźěćo klinje čitaceho sedźo, njewobhladuje při čitanju jenož

wobrazy, njepřiposłucha jenož stawiznje, ale wuknje kusk po kusku, zo maja

smužki na kóždej stronje někajki woznam, zo tworja wone słowa, sady, stawizny

– a tute stawizny móžeš přeco zaso čitać.

Dźěći, kotrymž njeje so ženje předčitało,

maja ze wšeho spočatka njelěpšiny, prjedy hač su scyła sami čitać započinali.

Za nowonarodźenych je ćělny kontakt za přežiwjenje wažny. Runje tak ma so to

za pozdźišich čitarjow. Sedźi-li dźěćo na klinje swojeje poćahoweje wosoby,

zwjaza akt čitanja ze začućom, zo so lubuje. Asociacija mjez słuchanjom

w

wone

stwa. Tola što ma

tak

na

tute wašnje spisow wjace t stare duchowne herbstwo, a to na

jeka, kotrehož lubuje schowane.

, na sej

Puć k wuspěšnemu čitanju

Wutworjenje systemow rěče

Wědomostnicy su zwěsćili, zo so pozdźiša zamóžnosć čitanja sylnje wot toho

wobwliwuje, hač, hdy a kak husto je so dźěsću wot staršich abo druhich

poćahowych wosobow předčitało.
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stawizny a začućom lubosće je najlěpše wuměnjenje za dołhi proces

nawuknjenja čitanja. Čitać rěka, być schowany, lubowany.

měsac je wuwiće widźenja zakónčene, wuwiće skedźbnosće a tež

zrozumjenje słowow pak so hišće k po kusku wuwiła. Z přiběracej

koncentraciju je dźěćo w połoženju, sej wobrazy wobhladować – spočatnje

stajnje zaso samsne –, pozdźišo rosće

žny předschodźenk wuwića čitanja će rěče. Bytostne dopóznaće, zo

maja wěcy kaž kóčka, blido, mać po wuwije so něhdźe z 18

měsacami. Wosebita kajkosć tutoho aha

obu zwjazać – widźeć, myslić, rěčeć.

W tutej fazy započina tež wobsah knihow wažny być, dokelž móža dźěći nětko

sami postajić, što chcedźa měć předčitane. Při tym

im wjace so z dźěsćom rěči, ćim lěpje zrozumi rěčanu rěč. Ćim wjace

so dźěsću předčita, ćim lěpje zrozumi wšu rěč dokołowokoło sebje a ćim lěpši

budźe słowoskład. Wědomostnicy zwěsći dźěć w starobje

mjez dwěmaj a pjeć lětami přerěznje dwě do štyri nowych słowow wob dźeń!

Připódl nawuknje dźěćo při předčitanju, zo posrědkuja wěste wobrazy a

słowa začuća. Přez stawiznički zeznaje

zeznać a wuspytać. Dźěćo dožiwja wjeselo, strach a

w realiće zeznać, smě

wuspytać. Wuda so mjezsobny poćah mjez čitanjom a emocionalnym

wuwićom. Małe dźěćo přez čitanje začuća a přihotuje so z tym na

W tutej fazy wutwori so sobu najwažniši zakład socialnych, emocionalnych a

kognitiwnych zamóžnosćow čłowjeka – zamóžnosć, so do druheho zažiwić a

jeho zrozumić móc. Hačrunjež njebudźemy onom do powětra

stupać, na konju napřemo jěchać, z princom rejować, wěmy při

tym čuje su čitanja wustupimy ze sebje, smy něchtó druhi

započinamy druheho zrozumić.

W samsnym času, kaž wuwiwaja so začuća, wotměwa so dalše bytostne

dopóznaće. Knihi su napjelnjene ze słowami a sadami, kotrež, runje tak kaž

wobrazy, přeco jenake wostanu. Stajnje zaso móžeš je w samsnym slědźe čitać.

A hišće něšto so nihi maja cyle swójsku rěč. „Rěč je sylnje

wobliwowana wot njewšědnych, ale wažnych zapřijećowych a rěčnych

Ze šestym om

kus

lóšt na nowe.

Wa je wuwi

mjenowanja,

-efekta je, zo zamóža mozy wjacore

runiny ze s

nastanje wosebita

dynamika.

su li, zo nawuknje o

a s

repertoire emocijow. Stawizny a knihi su

škitany rum, tute emocije

zrudobu jednacych figurow, njedyrbi pak emocije pak je

zeznaje

swójske dožiwjenje tutych.

snano ženje z bal

z knihow, kak so

š. W proce a

wotkryje: K knihow“

Ć

Nawuknjenje začućow

knihowSpóznaće wosebitosće rěče
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kajkosćow, kiž njeměli so podhódnoćić.

Sprěnja njejewja so wšitke słowa knihow we wšědnej rěči. chtó njerěči

wšědny Słowa kaž „něhdy“, „ do

wobchadneje rěče njesłušeja. Při wšěm pak su bytostny wobstatk rěče knihow.

Něhdźe 10 000 słowo pjećlětne dźěćo w swojim składźe,

potajkim słowow, kotrež jenož z knihow znaje. Wulki dźěl su morfologiske

warianty znatych słownych zdónkow.

nej

rěči.

Studija přeslědźerki čitanja

Victorije Purcell-Gates

zwěsći

twori dwě skupinje

pjećlětnych dźěći.

njemóžeše hišće čitać.

W jednej

běchu dźěći, kotrymž bě so

w zašłymaj lětomaj znaj-

mjeńša pjeć razow wob

tydźeń předčitało. Wšitke dźěći dyrbjachu wo swójskim dožiwjenju rozprawjeć,

na přikład abo wulěće tak činić, jako bychu

klance tute dožiwjenje z knihi předčitali. Rozdźěl njebě přesłyšeć. Dźěći,

kotrymž bě so předčitało rěč knihow,

ale tež kompleksniše sady a dlěše frazy. Tute rěčne a kognitiwne zamóžnosće su

trěbne, hdyž dźěćo pozdźišo same čitać započina.

wna rěč jara wobrazliwa. Ž dźěsća sej předstajić, kak so

na př. „ . Zamóžnosć analogizowanja je wažne duchowne

wuměnjenje w kóždej starobje. Nimo toho spěchuja . Přez

słowčko „něhdy“ wopušći so realita,

přemyslować. Dźěći, kiž su hižo pjeć lět dołho wuknyli kuzłarske nada

ć, přećiwo chodojtam wojować a čertow přelesćić, změja sej ló

słowa kaž „čert“ wučitać chcyć.

z Ni

d tak kaž w knize. princ“ abo „sonina“

w z knihow ma

Wšelake gramatiske a sadotwarne konstrukcije namakamy jenož w spisow

wuskutki tutoho

fenomena. Purcell-Gate

wu

Žane z

nich

skupinje pak

wo narodninach , a dyrbjachu to

, njewužiwachu jenož specielnu „literarnu“

Dale je spiso ada sej wot

rumpodich honi“

knihi logiske myslenje

ma so wo móžnych scenarijach

wki kralow

spjelni šo, hdyž

budu potom a „chodojta“

źeń

Ž

Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2010

órło: Maryanne Wolf: Das lesende Gehirn. Wie der Mensch zum Lesen kam – und was es in

unseren Köpfen bewirkt,

Sylwija Šěnowa, wučerka na serbskim gymnaziju Budyšin
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Ze słowami witachu nas dźěći a kubłarki
pěstowarnje w St.Christina. Čehodla třirěčnje? Pěstowarnja leži w krasnym

pěstowarnjow
hdźeš so ladinska rěč a kultura pěstujetej.

Dźěći nawuknu tu hrajkajo tři rěče: adinšćinu, italšćinu a němčinu. ěstowarnju
wopytaja dźěći mjez 2-6 lět. Za wulki dźěl dźěći, kiž pěstowarnju
adinšćina maćerna rěč a so doma a w zjawnym žiwjenju nałožuje. Kaž pola nas

w pěstowarni, so tež tu dźěći wotpowědnje swojemu rěčnemu stawej
wotewzaja. Wjednica kubłanišća nam najprjedy mały dohlad do ladinskeho
kubłanskeho systema poda a potom do dźěła w pěstowar Ladinska rěčna
skupina a jich rěč je w awtonomnym statusu a w kubłanskim zakonju
zakótwjena a ramikowe linije za dźěło su wot krajneho knježerstwa podate.
Wjacerěčnosć je hódnota, kotraž so w našej wokolinje ze samozrozumliwosću

a bjez předsudkow rěči. Je tu žiwa.”
přećemi . Třirěčnje rěka tež, zo kóžda

kubłarka rěč ertnje a pisomnje bjezporočnje wobknježi. Wosebite pruwowanja
dyrbja tute kubłarki złožić, kotrež su jara naročne. W skupinach dźěła kóžda
kubłarka třirěčnje, skupiny so po rěči abo rěčnym stawje dźěći njedźěla a tak je
přirodna wjacerěčnosć w tutych skupinach normalna. Kóžde dźěćo pak ma
prawo, so w swojej maćeršćinje zwuraznić. Při wosobinskich rozmołwach
pedagogowka rěč dźěsća nałožuje.
Fachowje přemyslena organizacija, planowanje a struktura su baza za
optimalne wjacorěčne kubłanje. Wšitke pisomne zdźělenja su třirěčne,
ladinšćina steji na prěnim městnje ež tydźenske, dnjowe wuwěški, didaktiski
material, dokumentacija, prawidła atd. Za kubłarki je to jara wjele dźěła, ale
mějach zaćišć, zo je to za nje samozrozumliwe Wažne za nich , zo dźěći rěče
bjezporočnje rěča, ale zo móža z wjacorymi rěčemi wobchadźeć. Dźěćom so tak
wjacerěčnosć wuwědomi a wone systematisce rěčne bohatstwo wužiwaja.
Wulka pomoc za rěčne kubłanje je, zo so kóždej rěči barba přirjaduje:

,
Kak sym praktikowanje dožiwiła? Běch w srjedźnej
skupinje pěstowarnje na wopyće. Kubłarka bě
Ladinjanka z ćěłom a dušu. Tuto njewuprudźi jenož
na dźěći, ale tež na mnje. Ze zelenym rubiškom
wokoło šije postrowi wona pjerachi a w kruhu sedźo

– –

Južnym Tirolu w Grödnerowym dole. Je to jedna ze 17 ladinskich
w Gaderskim a Grödnerowym dole,

l P
wopyta, je

l

ni.

„
To je za mnje jako Serbowku sada ze sylnym

wuprajenjom. Je zwjazane z na domiznu

, t

. njeje

,

„Bënuni

ladinsce-
zelena

Willkommen

němsce- čerwjena

Benvenuti”

žołta.italsce-

„Bënuni – Willkommen – Benvenuti”
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so wšelake wěcy prašeše. Kóžde dźěćo wotmołwi jej w swojej maćeršćinje. Jako
pak ladinski spěw zaklinča a ladinska zelena myška so ze spara wubudźi,
najpozdźišo potom dźěći jej po swojich kmanosćach w ladinšćinje
wotmołwjachu rěčo, z wjele pohibami, z mjezwočowej mimiku kubłarka
dźěłaše. A runje tak sta so to z němskej a italskej myšku. Dźěći dyrbjachu potom
sej hrajkajo myški rěčnym kupam přirjadować. Zajimawe bě, kak ladinske dźěći,
kotrež tamnej rěči wobknježachu, dźěćom bjez ladinšćiny
rozkładowachu. Kubłarka pak při tutym poskitku kóždy raz rubiško změni a tak
dźěći hižo wot optiskeho wida sem wědźachu, zo so nětko rěč změni. W tutej
skupinskej rumnosći měješe kubłarka “rěčne hrajkace róžki” po barbje
zarjadowane. Tam dyrbja”so po móžnosći dźěći w tutej rěči hrajkać. Klanki tam
n.př. jenož ladinsce rěča, tež kubłarka.

Tak tež naša metoda imersije Jedna rěč - jedna wosoba”, abo, zo so rěč
tydźensce měnja: n.př. při Wjele so tu tež z ručnymi klankami dźěła,
dokelž tute rěčnu zwólniwosć dźěći wol ža.

ě

ědnej ž tutu rěč wobknježa.
ěč rěča.

Wotběh dnja w pěstowarni je runja našemu. Jako hósć widźiš wšelake nowe
wěcy, ale je mi wědom , zo njemóžu wšitko pola nas do našeho dźěła zapřijeć.
Sym pak widźała a začuwała, zo je narodne myslenje a nastajenje k rěči a
kulturje najwažniše za wjacorěčne dźěło. Wos woju
maćeršćinu dale dać a zdźeržeć.

ć š

. Jasnje

snadnje

„

Při posrědkowanju rěče so tež w Ladinskej wšelake móžnosće wuspytaja.
„

poskitkach.
ó

Zajimawe za mnje b , zo dyrbja dźěći w skupinje sami jich rěčny staw
posudźować. Dóstanu łopjeno z figuru, 3 barby a wumoluja tak wjele wot ćěła z
wotpow barbu, ka Za kubłarki je to jara zajimawe.
Dźěći dyrbja sami posudźować, kak derje kotru r

e

ebje potom, hdyž chcež s

Ze za i ćemi napjelnjeni smy so zaso do našich kubłanišćow wróćili a smy
spóznali, zo, wšojedne kajka narodna mjenšina, dyrbiš wo swoju rěč, kulturu,
nahladnosć a swoje prawa wšědnje wojować.

Borbora Kralowa, wjednica Witaj-pěstowarnje „K wódnemu mužej“ Malešecy



6

„Móc rěče – wužadanje a dyrdomdej
za staršich a pedagogow“

Sobotu, 17. nowembra je so w Smochćicach wotměła 7. wědomostna fachowa

konferenca kotraž bě zdobom hłowna

zhromadźizna towarstwa. Předsydka Ludmila Budarjowa rozp

dźě předsydstwa SŠT w zańdźenym lěće, prjed hač słowo hłownemu

referentej, neurobiologej dr. Jurjej Brankačkej přepoda.

je slědźił na rozdźělnych uniwersitach swěta wo wuwiću mozow. W swojim

přednošku pokaza na dopóznaća z mozoweje wědomosće w zwisku z

nawuknjenjom rěče a dwurěčnosće. Wón wujasni, zo je genetiski plan čłowjeka

při jeho porodźe hižo dokónčeny. Genetiske zapołoženje pak njedosaha. Wulki

wliw na wuwiće dźěsća a jeho zadźerženje ma wokolina dźěsća a žiwjenske

wuměnjenja maćerje a to hižo před porodom.

Mjeztym zo sej nawuknjenje cuzeje rěče wot nas dorosćenych wjele prócy žada,

nawuknu dźěći swoju maćernu rěč pozdatnje kaž samo wot so. Hižo w

maćernym žiwoće započinaja so prěnje fazy nawuknjenja rěče. W poslednich

měsacach před porodom wuwije so organ za słuch pola čłowjeka. Wot tutoho

wokomika sem zaznaje dźěćo hłós maćerje. Drje słyši hłós maćerje jenož

podušeny, ale zda so, zo sej melodiju rěče spomjatkuje. Přepytowanja su

dopokazali, zo ćěšenki ižo krótko po porodźe rěč maćerje Hižo do

prěnjeho žiwjenskeho lěta móže dźěćo swoju maćernu rěč wot druhich rěčow

rozeznawać. To móža tež dźěći, kiž wot poroda sem dwurěčnje wotrostu. Za nje

stej wobě rěči, kiž je wobdawatej, maćernorěči.

Serbskeho šulskeho towarstwa z.t.,

rawješe skrótka

wo le

Wón

h preferuja.
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Dźěć ěči, ma pozdźišo lěpše komunikaciske kmanosće.

Zo rěč pola ćěšenka wulku rólu hraje, njenazhonimy we wotmołwach dźěsća,

ale widźimy, kak dźěćo reaguje, so wjeseli, zajuska, płaka abo wjesele z ručkomaj

macha.

Dr. Ludmila Lajderowa putaše zajimće w aktiwn j dźěłarničce na temu

„Wuznam komunikacije w swójbje”. Wona wustaji, wosebje z praktiskimi

přikładami, kelko hódnoty maja rozmołwy mjez swójbnymi a kotru rólu hraje

přeća jasnje wuprajić.

š

šo

źiwać, zo so dźěćo přez krute

a wuske cholowy, kaž su to zwjetša jeansy, při pohibowanju njehaći.

řoch lět njeje to hi ř. „g“ abo

„kr“ wupraji

i, z kotrymiž so wjele r ja

e

Logopedka Maria Maccyna rozestaješe so z rěčnym wuwićom w předšulskej

starobje. Wona dawaše kubłarkam a maćerjam pokiwy, kak móža spóznać, hdyž

w rěčnym wuwiću dźěsća ně to njetrjechi. Dźěćo je kaž kwětka. Hdyž so jej derje

njeńdźe, wisaja łopjena. Symptomy su widźeć, ale přičinu njeznajemy. Derje je,

hdyž mać kroki wuwića pola dźěsća znaje a je wobkedźbuje. Tak móže zahe

reagować a wopačnemu wuwiću zadźěwać. Na přikład je pohib dźěsća, kaž na

brjuše abo po štyrjoch łazyć (kriechen, robben, krabbeln), trěbny za w

pozdźiše wuwiće za rěč a myslenje. Dyrbi so na to d

Něhd z pjeć do šěsć lětami dyrbjeli dźěći wšě zwuki tworić móc a w prawej

poziciji zasadźić. Ha

Zwuki, kiž so zady w hubje tworja, nawuknje dźěćo hakle

pozdźišo.

źe

č do t će tak kritiske, hdyž n. p

ć njemóže.

š
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Kurs za prěnju pomoc w Malešecach

Dołho smy zhromadnje z kubłarkami přemyslowali, što drje staršich zajimuje.
Pytachmy za n

„SMH“ zawo

ě ědnym dnju wa

ějachmy dobru ideju. Prěnja pomoc - to je ně

řipowěd enja ěle, w pěstowarni
abo na pu ě

ři ěnju
pomoc na ěda k tutej
temje stajnje zaso wobnowi

potom stejimy a
přemyslujemy:

ěstowarni knjeni Jen ě

čim, ž je za nas we w žne. Kubłanje, prawidła,
normy, wa łanja - to su temy, kiž so w telewiziji, radiju a nowinje stajnje
zaso jewja. Potom pak m ž

móže so wot nas cyle bjez p ź žadać. Doma, na dź

ću. Je pak to tež n ž nichtó z
nas tak bjez kóždeho wobmyslenja nałožować

njemóže. Tež, hdyž nichtó z nas do tuteje
situacije p ńć nochce, hdźež dyrbi pr

łožować, dyrbi so na
ć. Hdźe stanu so

najwjac njezbožow? Doma - a to runje potom,
hdyž smy sami. Rozbudźeni

łać? Wowku abo
susodku wo pomoc prosyć? Kak je hnydom
było? Kóždy z nas tajke situacije dosć derje
znaje. Tohodla witachmy pola nas w
p čowu. Wona dź ła w

što š

šnje kub
što, što

što, što

ša w

sanitetnej šuli Mudrack. Wona nam wšitko
derje teoretisce a tež praktisce pokaza, štož je
wažne wěd ě ěnju
pomoc wopokaza ě ři njezbo

ě ědu
wobnowili, ale smy te řiwuknyli. Poprawom sej myslachmy, zo so
najwjac njezbo

ěle registruja. Zwu

ědkami atd. stanyli. Kak zad ři zymicy,
ě

ě ě

ědomi řepodamy. Je wa
ěli ěs
ěch bě to zajimaw

źeć, hdyž dyrbimy dź ćom pr
ć. Dź ćom p žu

pomhać, to je n ž dyrbi kóždemu wažne być. Njejsmy jenož na
ž wjele p

žow doma stanu, ale to smy so mylili. Statistika praji, zo so
najwjac na dź čowachmy, kak dyrbi so znjezboženy połožić,

źbować, hdyž su so njezboža z chemikalijemi, rjedźenskimi
sr źeržu so p źbować.
Čehodla dyrbju kubłarku informować, hdyž je dź ćo w nocy bluwało abo
powy temperaturu m ło? Nam je so znowa na łwitosć za na ź ći
wuw ła, hdyž je rano do rukow kubłarki p žne kubłarce
sobu zdź ć, hdyž so dź ću cyle tak derje njeńdźe.
Za nas w y a informatiwny wječor.

što, što šu w

što dyrbiš wobked
što dyrbju wobked

šenu ša zamo še d

š

Staršiska přirada Witaj-pěstowarnje „K wódnemu mužej” Malešecy

W
itaj-pêstow

arnja
„K w

ódnem
u m

užej“
M

alešecy
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Ze swjatym Měrćinom do kapałki ćahnyli

dź ći a kubłarki N čanskeje pě ěm ěstowarnjeW
it

aj
-p

ě
st

ow
ar

nj
a

Pu
m

p
ot

N
ě
m

cy
„

“

Skupina lutkow je pola nas

Wšako
hraje skupina lutkow stajnje
hłownu rólu

mjez druhim tež

,
12. nowembra su

knjeni Grofina na to
w kuchni wopječe.

z rjanym programom.

Zhromadnje
za „

naraz s dźěći a
kubłarki

Wonka
p

hižo pěsnje w
, Sankt Martin

ritt durch Schnee und Wind...”. pobožno
m Z hosćimi sej je

dźělachmy a d wězo tež

w Němcach rjenje rozrostła. Sydom dźěći so w njej
nětko na šulu přihotuje. Dohromady słuša 18 dźěći w starobje třoch do šěsć lět

do skupiny.
Swjedźeń swjateho Měrćina bě za
nje prěnje wužadanje.

w programach na
swjedźenjach, kotrež w pěstowar-
ni w běhu lěta wotměwamy. To
rěka, zo dyrbja dźěći nimo spě-
wow serbskorěč-
ne dialogi nazwučować. Póndźelu

dźěći lampiony
sobu do pěstowarnje přinjesli. W rańšim kruhu so wězo wšitko wokoło swjateho
Měrćina wjerćeše a spěwaše. W skupinje wódnych mužikow je knjeni Njekelina
z dźěćimy mitru swjateho Měrćina pasliła. Po snědani připrawichu dźěći w
kóždej skupinje małe měrćinki z ćěsta a marmelady, kotrež

Po cyłym domje wonješe kaž
pola pjekarja. Po připołdnišim sparje a swačinje
překwapichu

W
předstajichu předšulske dźěći stawiznu wo
swjatym Měrćinje. W Němčanskej kapałce
chcychmy swjedźeń zakónčić.

spěwachmy spěw: Zhotujće sej latarnčki!”
Wulke bě wjeselo, jako wjaty Měrćin do pěstowarnje zastupi a

postrowi. Wón nas přeprosy, zhromadnje z nim do kapałki ćahnyć.
Dźěći dóstachu swoje přihotowane latarnčki. sydny so swjaty Měrćin na
swojeho konja a zhromadnje spěwajo řez wjes. W kapałce starši a
přiwuzni dźěći na nas čakachu. Zaspěwachmy jim naše o swjatym
Měrćinje a zhromadnje spěwachmy němski spěw: “Sankt Martin

Po krótkej sći dóstachmy wonka před
kapałku wot swjateho Měrćina naše samopjećene ěrćinki.

achmy sej je derje zesłodźeć.

nas lutki w swojej skupinskej rum-
nosći dobrej serbšćinje

ćehnjechmy
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Wopyt swjateho Mikławša w Chrósćicach

S
e
rb

sk
a
 p

ě
sto

w
a
rn

ja
 C

h
ró

s
ć
ic

y

Angela Młynkowa, wjednica serbskeje p ćicyěstowarnje Chrós

Na mjeninach swjateho Mikławša wopyta našu pěstowarnju a hort knjez farar
Hrjehor. Dźěći, kotrež běchu so wšitcy we wulkej pěstowarskej rumnosći
zhromadźili, postrowichu jeho ze spěwom „Swjaty Mikławš biskop je“.
Před wočimi dźěći přeměni so knjez farar na biskopa Mikławša. Staji sej Mitru,
wobleče so płasć, wokoło šije powěsny sej křiž jako znamjo zwjazanosće z
Jězusom a pastyrski kij tež njefalowaše. Po tym powědaše nam „swjaty
Mikławš“ dwě krótkej stawizničce ze swojeho žiwjenja. Powědančce jednaštej
wo pomocliwosći a darniwosći swjateho Mikławša chudym ludźom, wosebje
dźěćom napřećo. Dźěći jemu kedźbliwje sćěhowachu.
Swjaty Mikławš přeješe sebi wot wšitkich čłowjekow, tež wot dźěći runje w
dźensnišim času pomocliwosć, zdwórliwosć, přećelnosć a darniwosć. Potajkim
wšitke kajkosće dobreje wutroby.
Na kóncu dóstachu wšitke dźěći a tež kubłarki wot knjeza fararja Hrjehorja mały
samopasleny měšk z jabłukom a worjechom. Na měšku bě napisane:

Njech nas wuprajenjena pohonja, tež tróšku tak žiwi być, kaž bě to swjaty
Mikławš, runje nětko w hnadypołnym adwentnym času.
Wulka skupina to hnydom zwoprawdźi a wopyta zhromadnje z knjezom
fararjom Hrjehorjom wobydlerjow starownje, kotrež so přez rjany adwentny
program jara zwjeselichu.

Swjaty Mikław ź ći w
ź

š biskop b š

še, tak z nuzy chudym pomhaše.
ě, d ě ě wón wobdari.

Chlěb a muku d ěle



Na su za dźěći najrjeńši swjedźeń w błožki w adwenće
ł žki w adwenće zawostaja w dź ću

trajace zaći će. Dź ći dadźa so zakuzłać wot sw ła sw čkow.
Zhromadnje z dź ćimi chcemy wujasnić, že sw ło w wuskutkować a
w kajkej bohatosći so pokaza. Sw ło p źuje nas p časy. Ale w
zymje nam wone tola pobrachuje, wosebje słónco, hdyž su dny krót ž

ć

času p hotuja so k ćenjo na narod J ćenju
pr čki pow ź ćom sć ću
adwentneho w

źež je so wo jara chude dź ći starał,
ł. Na stare koleso korejty je p ł 20 małych čerwjenych sw čkow a

łe. W sć će je koleso z jehlinowymi hałžkami wudebił.
Koleso m ždy dźeń w adwenće so dal ła a
na njedźelach dal čka k tomu zasw ći. Tak móžachu dź ći zbywace
dny hač k hodom wotličić. Pon čim so tuta tradicija po cyłym sw će roz

łožki w poslednim m ča wo kuzle sw
źe so wupy čkami. Zhromadnje chcemy nazhonić, zo móžemy

jedyn za druheho sw ć. Za druheho n činić, jemu nap ć ć, jemu
p łuchać, su tohorunja sw łne nazhonjenja. Chcemy dź ćom pokazać,
zo dary njejsu p n ćopłota, lubosć a schowanosć

drohotne dary, z kotrymiž móžemy druheho zawjeselić a zbožowneho sčinić.

ěhu
cyrkwinskeho lěta. Najw ěs

ě ět ě

ě ět
ět řewod řez w ě po

ěmne.
W adwentnym ři řes ězusa. Při zaswě

ěnjeje swě ědamy d ě ěhowacu podawiznu wo nasta
ěnca: Ewangelski teologa J. H. Wichern je 1839 na starym

burskim statoku, hd ě prěni adwentny wěnc
zhotowi řiprawi ě

ě ěhowacym lě
ěje řeměr wot dwaj metraj. Kó

ě ě ě

ě ě ěri.
Na ěsacu lěta swěd ěcy. Wokna a

ě

ěca by ě ře o hi
řipos ěcy po ě

řeco ě

šelakoriše na o
š

što mó šitko
š

še, husto te
mutne a

štyri wulke b
še p ša ma

ša wulka sw
š

štomik w
zahrod ša ze sw

što

što materielne, ale zo su

W tutym zmysle p ź ćom, star w
ź łaćerkam/jam w ću S łne hody.

řejemy w ěm d ě řiwuznym, ěm
sobud ě zarjadni ředsydstwje

š šim, p š

š ŠT a p hnadypo

Dohodowne paslenje z nanami a

maćerjemi

Hižo před prěnim adwentom so pola nas
přihoty na hody započinachu. Pře-
prosychmy sej starši do pěstowarnje na
zhotowjenje adwentnych wěncow a
stykanje hałžkow. Cyle připadnje so to
někotražkuli rozmołwa jez staršimi abo
staršimi a kubłarkami nastorči, štož tyje
dobrej atmosferje w našim domje.

ch

m
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Přihoty na hody w „D ěź ćacym raju“
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Tež kritiske stronki so hodźa tak měrnje přediskutować. Samo nowe ideje so
zrodźa a namakaja swój puć do wšědneho dnja w pěstowarni. Tež starši mjez
sobu móža swoje nazhonjenja wuměnjeć.

Dźěći w pěstowarni molowachu swoje
přeća na Bože dźěćo na łopjeno. Rjenje
bě jim přihladować. Carlotta molowaše
n.př. kóčku a připra Ale žiwa dyrbi
być.” Kóžde dźěćo listowu wobalku

wudebi.
Zhromadnje potom wšitke listy na Bože
dźěćo wotpósłachmy. Komu drje so
přeće spjelni?

Póndźelu, 03.12. wopyta našu pěsto-
warnju zapósłanc krajneho sejma, Alojs
Mikławšk zhromadnje z našim wjes-
nanostu, Handrijom Mikelu. Našich hosći
postrowichmy z chlěbom a
selu. Potom zaspěwachmy
jim někotre spěwy, z
kotrymiž tež senio-
row z našeje
w o s a d y w
adwenće za-
wjeselichmy.

ji: „

za
swoju hodownu papjerku

Runja staršim tež dźěći za hody
paslichu. To je wosebje
starš im dźěćom jara
wažne, zo móža swojim
staršim samopasleny
darik k hodom darić.
Předšulska skupina zho-
towi rjanu hwězdźinu.

Přeća na Bože dźěćo

Dźěći paslichu za staršich

Wopyt w adwenće

Ha „Dńžka Nawcyna, wjednica serbskeje p ź ćacy raj“ěstowarnje ě


