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Na swójbnym swjedźenju, 
19.06.2016 w Hórkach, 

kiž zahaji so z nyšporom, 
dožiwi mnoho swójbow 

popołdnjo přijomnych 
rozmołwow, zaběrow a 

přewšo rjanych programow 
dźěći.

Viele Familien erlebten 
am 19.06.2016 in Horka  

ein schönes Familienfest, 
welches mit einer kurzen 

Andacht begann. 
Nach den wundervol-
len Darbietungen der 

Kindergruppen war Zeit für 
Gespräche und Geselligkeit. 
Die Kinder konnten derweil 

verschiedene Angebote 
warnehmen.
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Lubi starši,

wjeselimy so, zo je ličba dźěći w našich dźěćacych přebywanišćach w zašłych 
lětach stajnje stupała. Wot lěta přewzaća hač do 2015 je ličba dźěći mjez druhim 
w Ralbicach na 291 % a w Chrósćicach na 230 % stupiła. To je za wobě gmejnje 
kaž tež za nas jako nošerja wulke wužadanje. Wot awgusta dnjowa mać w 
Chrósćicach přidatnje dźěći w serbskej rěči kubła. Při wšěm městna njedosahaja 
a tohodla pruwujemy, kak móhli kapacitu, wosebje w Ralbicach a Chrósćicach, 
rozšěrić. Předstajimy Wam tu tež nowu koncepciju „Chróšćan kołća“. 
W Sakskej mějachmy w šulskim lěće 2015/2016 w cyłku 2 476 šulerjow, kiž serbsce 
wuknu, z nich 654 maćernorěčnych serbskich. W lěće 2013 je so o� cialnje w 
serbskich a w serbsko-němskich šulach zawjedła koncepcija 2plus, za kotruž 
trjebamy přidatnych serbskich wučerjow. Za jednotliwcow je so nam bohudźak 
poradźiło přez přidatne jednanja w ministerstwach a druhdźe zajimcam puć runać 
do wučerstwa. 
Lubi starši, Serbske šulske towarstwo prócuje so nětko hižo 25 lět wo wutworjenje 
wuměnjenjow, zo by so Wašim dźěćom zaručiło wobšěrne dwurěčne kubłanje wot 
žłobika hač k studijej abo k powołanskemu wukubłanju. Wjace zhoniće pod: www.
sorbischer-schulverein.de/hs/download
Přeju Wam rjanu nazymu.

Waša 

Ludmila Budarjowa
předsydka
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Kajke hranicy měli sadźić?
po Werner Gratzer, noticy z fachoweho dnja

„Dźěći trjebaja hranicy. Při tym pak 
so murje a płoty z kałateho grotu 
runje tak mało hodźa kaž styropor a 
wata.“ (Werner Gratzer)

pochłostanje: Přez chłostanje k do-
widźenju – často wužiwany kubłans-
ki srědk, kotryž wosebje pola małych 
dźěći zapraja. Wažne je, hranicy 
sčasom sadźić. Pozdźiše chłostanje 
ničo njepřinjese.

nic so podać: Dźěćom dyrbi so 
tež raz dobyć dać, steji w mnohich 
kubłanskich přiručkach. Ale runje w 
złobach je zrozumjenje často wopač-
na strategija. Štóž tajke zadźerženje 
mytuje, signalizuje dźěsću, zo móže 
so přez eskalaciju přesadźić.

konflikty z dźěćimi: Starši so boja, zo přez zwadu poćah k swojim 
dźěćom ćerpi. Wopak, praja 
psychologojo. Zwada je cyle 
normalna, słuša k intaktnemu 
poćahej. Konflikty njeměli so 
podusyć, ale fairnje wunjesć. 
To sylni emocionalne wuwiće 
dźěći.

njeefektiwne wobchadźenje z 
namołwami: Hač dźěći namoł- 
wje sćěhuja, wotwisuje sylnje 
wot toho, kak starši dźěći na-
mołwjeja. Najčasćiše mylenja a 
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Što 6-9lětnym zakazać? 

•Nadměrne hladanje telewizije
Dlěje hač 40 minutow a za tutu sta-
robu njekmane wusyłanja su za-
kazane. Wažne: žadyn telewizor w 
dźěćacej stwě – starši maja kontrolu 
zdźeržeć. Tip: Dźěći činja namjety, 
štož chcedźa hladać, a zhromadnje 
so wuzwoli.

•Njedosahace začuće winowatosće
Hač w šuli, w swójbje, w sportowym 

towarstwje – dojednanja maja so 
dodźeržeć. Tohodla:

1. Najprjedy domjace nadawki 
(wšědna kontrola), potom hrajkać.

2. Štóž chce sobustaw w spor-
towym towarstwje być, ma tež na 
trening chodźić (hewak so zaso 
wotzjewi). 

3. Štóž chce we 18 hodź. KIKA 
hladać, dyrbi do toho swoju stwu 
zrumować. Dźěći chcedźa sami za-
mołwitosć njesć, trjebaja pak wo-

ćeže při tym su:
•přewjele namołwow nadobo, tak zo 
maja dźěći začuće, swojim staršim 
docyła ničo prawje sčinić móc.
•přežadanje: Třilětne dźěćo, kotrež 
ma swoju stwu same zrumować, je 
prosće přemłode za tutón nadawk.
•namołwy k wopačnemu časej: 
Dźěćo wobhlada sej film, mać při-
woła jemu nimoducy nadawk – tak 
so zwada programuje, dokelž dźěćo 
namołwu najskerje docyła słyšało 
njeje.
•njedokładne nadawki: Dźěći nje- 
zamóža njekonkretne abo abstrakt-
ne přikazy zrozumić, na přikład: 
„Njebudź wólberny“, abo „Zadźerž 
so porjadnje“. Dźěći maja dokładnje 
a krok po kroku zhonić, što so wot 
nich wočakuje.
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•Pod poslešćom skradźu čitać.
•Po šuli ničo činić dyrbjeć – najlěpše 

wočerstwjenje za dźěćace mozy.
•Druhdy same za swójbu nakupo- 
wać hić (n. př. k pjekarjej).
•Jónu za měsac postajić, što so nje-
dźelu popołdnju zhromadnje čini.

Što 6-9lětnym dowolić? 

dźenje přez staršich, zo bychu disci-
plinu nawuknyli.

•Computer bjez kónca
Nic dlěje hač 20 minutow a nic wšěd-
nje. Pak telewizor abo computer – 
woboje na jednym dnju je zakazane, 
zo njeby so dźěćo přežadało.

•Zwjeršnosć z přećelemi
Hdyž dźěćo dorěčenje krótkodob- 
nje wotpraji, dokelž ma druhe plany, 
njeměli starši to přepušćić. Dokelž 
so dźěćom začuće za swěru a zwja-
zanosću přeco bóle zhubi, maja so 
woni k refleksiji pohnuć: najprjedy 
přemysliš sej twoje zadźerženje, po-

Swójbny swjedźeń w Hórkach 2016

tom rozkładźeš je twojemu přećelej. 
A hdyž njechaš to činić, dodźeržiš 
dorěčenje.

•Špatne zadźerženje
Dźěći měli zakładne prawidła zdwór- 
liwosće nětko znać – wěsće wob-
knježić wšak je hišće njezamóža. To-
hodla: Kóžde wopačne zadźerženje 
narěčeć a na korekturje wobstać. 
Čim bóle so wosomlětny na po-
trěbnosće druhich sensibilizuje, ćim  
kedźbliwišo budźe so wón jako 
15lětny zadźeržeć.
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Nowa pěstowarnja zapřija nowu koncepciju
Serbska pěstowarnja Chrósćicy

Wulke twarnišćo na směr Jaseńca 
nichtó njepřewidźi: nowa Chróšćan 
pěstowarnja tam nastanje. A z nat-
warom noweje pěstowarnje rosće 
ideja za nowu koncepciju. Twar pěs-

towarnje widźomnje pokročuje a my 
dźěći a kubłarjo sej prawidłownje 
tute pokročowanje wob hladujemy. 
Twarnišćo skića kóždy raz nowost-
ki. Je to potajkim za nas wšitkich 
widźomny proces.

Proces noweje koncepcije pak je 
najprjedy jenož za nas kubłarjow 
widźomny. Rozsudźichmy so za sku-
pinypřesahowace dźěło. Tola što to 
woznamjenja? Na třoch dnjach w 
tydźenju wote wrja so w pěstowarni 
wšitke durje. Dźěći w sta robje wot 
jedyn do šěsć lět maja móžnosć, sej 
dopołdnja poskitk wupytać, kiž jich 
zajimuje. Tute poskitki dyrbja być 
tak wusměrjene, zo narěča kóždu 

starobnu skupinu w pěstowarni. Na 
tamnymaj dnjomaj poskića so akti-
wity w ramiku kruteje skupiny. 

Wćipni na reakcije dźěći a na při-
wzaće našich poskitkow, přewje-
dźechmy w januarje prěni dźeń 
skupinypřesahowaceho dźěła. Před-
šulska skupina z polonezu po pěs-
towarni ćehnješe a wšitke dźěći na 
chódbu přeprošowaše. Wulki hołk 
a tołk nasta. Dźěći běchu napjeći a 
my kubłarjo tež. Zaspěwachmy sej 
zhroma dny spěw. Kóžda kubłarka 
jeje poskitk předstaji a dźěći měja-
chu wolić. Mjez paslenjom, čitanjom 
knihi, hudźenjom a sportowanjom 
móžachu so dźěći na tutym dnju 
roz sudźić. Po zakónčenju poskitkow 
zetkachmy so wšitcy w zahrodce. 
Dźěći sej mjezsobu wuměnjachu na-
zhonjenja poskitkow a nam kubłar-
jam hordźe powědachu, što běchu 
na tutym dnju nawuknyli.

Nas kubłarjow pohnuchu tute 
reakcije k přesadźenju skupinypře-
sahowaceho dźěła. Wot měrca so  
tutón koncept intensiwěruje a dźěći 
maja widźomne wjeselo, sami posta-
jeć směć, kajki poskitk wopytaja. 

kubłarjo pěstowarnje
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Wotchadna jězba do Budyšina
Witaj-pěstowarnja „Pumpot“ Němcy

Dnja 05.07.16 dojědźechmy sej 
cyle zahe (6.35 hodź.) z busom do 
Budyšina. Hodźinska jězba njebě 
docyła wostudła. Wšako smy po 
puću wjele widźeli – škrič-
kowu wěžu, w Ćisku rjane 
domy a zahrody, energijowu 
fabriku w Hórnikecach, kru-
wy, konje a wowcy na past-
wach, wulku betonownju 
před Budyšinom a potom 
wulkotny pohlad na Budyske 
stare město.

W Budyšinje powita nas 
knjeni Korchowa (Kennetho-

wa wowka) z njej dźěchmy najprje-
dy do dźiwadła na hrodźe k sněda-
ni. Před tym nam knjeni Korchowa 
dowoli, na wulkim jewišću lětneho 
dźiwadła do trezora pohladać. Nažel 
pak bě wón prózdny. Po snědani 
sej dźiwadło wot łubje hač do pin-
cy dokładnje wobhladachmy. Tu bě 
wjele k widźenju! Z wulkich woknow 
na hornjej etaži hladachmy na móst 
měra a Sprje wju. W pincy pobychmy 
w starym jast wje. Te bě ćmowe, zym-
ne a włóžne. To so nam w fundusu 
pola klankow lěpje lubješe. Někotre 
samo z našej pomocu wožiwichu. 
Wulki zaćišć zawostajichu tež nad-
měru wulke skulptury z pěskowca. 

Potom pak bě čas, hić do wulkeho 
dźiwadła. Tam čakaše „chrobły kraw-
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čik” na nas. Po předstajenju dachmy 
so z hrajerjemi fotografować. 

Knjeni Korchowa je nam hišće swój 
běrow a wulku šwalčernju pokazała. 
Tam smy widźeli, kak so kostimy za 
najwšelakoriše dźiwadłowe před-
stajenja šija. Pod třěchu pak je wulki 
fundus kostimow, kłobukow a dru-
hich wěcow, kiž su za předstajenja 
trěbne. Wězo smy sej tu wšelake kło-
buki na hłowu stajili a so w špihelu 
wobdźiwali. 

Po tak wjele zaćišćach běchmy 
pomału hłódne. Podźakowachmy 
so pola knjeni Korchowej a nóžko-
wachmy do Serbskeho domu, hdźež 
knjeni Jaworkowa dźěła. Wona je za 
nas nudle z tomatowej jušku přiho-

towała. 
W Serbskim domje je tež rozhłós 

zaměstnjeny. Tam nas knjez Bělk po 
wobjedźe witaše. W rozhłosowym 
studiju rěčachmy do mikrofona a 
potom słyšachmy so w rozhłósu. 
Knjez Bělk pokaza nam naše hło-
sy na monitorje a tež, kak hodźa so 
změnić. Na kóncu smědźachmy sej 
za pultom sedźo spěwy wupytać a 
zahrać dać. Takle smy serbske radijo 
tróšku bliže zeznali.

Nětko pak chcychmy so pohibo-
wać a z knjeni Jaworkowej na Boha-
tu wěžu stupać. Ta pak bě zawrjena, 
dokelž so saněruje. Tuž podachmy 
so na jedne z rjanych Budyskich hraj-
kanišćow a lód nam hišće zesłodźa. 

Z wjele zaćišćemi w nachribjetni-
ku so 13.45 hodź. z busom zaso na 
dompuć podachmy. 

R. Njekelina, kubłarka
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Kak bě to prjedy z našim hrodźišćom?
Serbska pěstowarnja „Dźěćacy raj“ Wotrow 

W třećim prózdninskim tydźenju 
přewjedźechmy z hortowymi dźěći-
mi projekt „Hrodźišćo”. Za Wotrow 
so derje hodźaca tema, kotraž wje-
dźeše šulske dźěći a team do bron-
zoweje doby.

Na dźěći wusměrjeny zazběh do 
tematiki poda nam archeologowka  
dr. Wegener z Drježdźan. Rozłožo-
waše dźěćom časowu dobu a zajima-
wostki tutoho časa na zakładźe wu-
dateje knižki „Die Sächsische Nacht” 
wot krajneho hamta Drježdźany. Tak 
zhonichmy, zo je Wotrowske hro-
dźišćo najwuznamniši archeologiski 
pomnik Hornjeje Łužicy a Serbow. 
Wužiwajo skałojty wuběžk terena 
nad dołom Klóšterskeje wody na-
twarichu zastupjerjo Billendorfskeje 
kultury wobtwjerdźeny kompleks 
z nasypom. Wón měješe před 2500 

lětami za dalšu wokolinu wurjadny 
wuznam. Něhdźe 1500 lět po tym 
natwarichu serbscy Milčenjo, kotřiž 
běchu so tu zasydlili, na zakładach 
nasypa wobtwjerdźenje hłownje 
z drjewa. Pozdźišo woni tute přez 
wuzběhnjenje hłubokeje hrjebje a 
twar wysokeho mjezynasypa hišće 
na hornje a delnje hrodźišćo dźěla-
chu. Na najwyšim městnje natwari-
chu Němcy skónčnje wěži podobne 
wobtwjerdźenje, kiž je najskerje w 
12./13. lětstotku nastało. 

Milčenjo wuwichu najwšelakoriše 
rjemjesła, na přikład hornčerjenje. 
Tež techniske znajomosće so w zwis-
ku kmanosćow ludźi spěšnje wuwi-
chu. Kóń bu jako domjace zwěrjo 
drohotne, dokelž so najwšelakoriše 
dźěła z jeho pomocu wukonjachu. 

W běhu projektneho tydźen-
ja wuspytachu so dźěći w starych 
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rjemjesłach. Tak natwarichu ramik za 
tkaće. Kłok a prok za honjenje zwěr-
jatow wobradźachu dźěćom wul-
ke wjeselo a nawuknychu techniku 
wottřělenja. Tež při wobšiću měškow 
za pokłady abo zhotowjenju debjen-
ki zanurichu so hólcy a holcy do jich 
činitosće. Samo jako archeologojo 

móžachu so dźěći při zestajenju a 
zlěpjenju črjopow do šklě wuspytać. 

Wšědnje dźěchmy z pěstowarski-
mi, žłobikowymi a šulskimi dźěćimi 
do lěsa abo na hrodźišćo. Dźěći na-
twarichu sej budu a tafličku, na kot-
rejž so mjena twarcow napisachu.

Horstka dźěći natwari w pěs-
kowym kašćiku Wotrowske hro-
dźišćo. Teamej a dźěćom skići to jón-
krótny napohlad.

Rjenje běše wobkedźbować, zo 
so při projekće poněčim žłobikowe 
a pěstowarske dźěći přidružichu a 
ze swójskimi kmanosćemi činitosće 
hortowych dźěći wobohaćichu.

Kerstin Šołćina, kubłarka
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Hdźež bydla žaby, wudry a karpy
Wulět z hortowymi dźěćimi

Dokelž zaběrachu so dźěći w před-
polu z wódnym mužom a błudničku, 
přeprosy Serbske šulske towarstwo 
składnostnje swojeho 25lětneho 
wobstaća dźěći z hortow w Ralbi-
cach, Chrósćicach, we Wotrowje a w 
Malešecach na dnjowe pućowanje 
přez Hućinjanske haty. Wutoru 26. ju-
lija přijědźechu dźěći z Chrósćic rano 

z busom do Hućiny a pućowachu po 
šćežkach přez hatnu krajinu. Tydźeń 
pozdźišo běchu po samsnej čarje 
potom dźěći z Wotrowa a z Ralbic po 
puću. W Hućinje čakaštej wodźerce 
biosferoweho rezerwata Hornjo-
łužiska hola a haty z dalokowidami 
a lupami na nas. Na zarjadowanych 
stacijach wobkedźbowachmy žaby, 
ryby, mušle, šěre a běłe čaple, žora-
wy, wšelake družiny kačkow, kołpy, 
libele atd. Samo mórskeho worjoła 
smy widźeli. Tež ješćelcy a wuže 
njewostachu dźěćacym wóčkam za-
kryt e. Dźěći wćipni wšě kućiki, rěble 
a šćežki wuskušichu a běchu wězo 
wosebje zawjeseleni, hdyž so jim 
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poradźi z dalokowidami ptački wob-
kedźbować. Hišće lěpje pak je so jim 
to z wulkim teleskopom zmóžniło, 
kotryž je knjez Flaka, serbski wučer 
biologije za nas při haće natwarił. 
Wón je nam tež powědał, kak je 

hižo z wulkim zajimom jako šuler k 
hatam chodźił a ptački wobkedźbo-
wał. Pozdźišo je sej potom teleskop 
kupił, zo by wšo to, štož so w přiro-
dźe pohibuje, hišće lěpje widźeć 
móhł. Z jeho pomocu mějachmy 
nětko zbožo, ročki, čaple a druhe 

zwěrjata cyle blisko widźeć. 
Dwě hodźinje so spěšnje mi- 
nještej. Po wobjedźe, ko-
tryž bě w dwanaćich w 
domje tysac hatow w 
Stróži, so najprjedy na hraj- 
kanišću z wodu zaběrach-
my, prjedy hač sej film wo 
biosferowym rezerwaće 
a muzej wobhladachmy. 
Hodźina w muzeju njebě 
nam docyła wostudła, ale 

wěcywustojne a powučne wodźenje 
a rozkładowanje bě zajimawy dyr- 
domdej přez łužisku floru a fawnu. 
Wosebje wjele smy wo plahowanju 
karpow zhonili. Snadź móžemy sej 
po tutym wulěće našu rjanu boha-
tu krajinu ze zwěrinu a rostlinami 
hišće lěpje wažić a so derje wo jeje 
zdźerženje starać. Serbske pomje-
nowanja domizniskich zwěrjatow a 
rostlinow nochcemy zabyć.
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Lutki, błudnički a wódne muže
Dźěćacy swjedźeń w Hórkach

Štwórtk, 16.06.16, je Serbske šulske 
towarstwo starše dźěći ze swojich 
pěstowarnjow w Hornjej a Delnjej 
Łužicy do Hórkow na dźěćacy swje-
dźeń přeprosyło. Na pjeć městnach 
wokoło Hórkow čakachu serbske 
bajowe postawy na dźěći. W No-
woslicach, Lejpolće a Hrańcy běchu 
to błudnički a lutki, w Jaseńcy a w 
Hórkach běchu to wódne muže a 
lutki. Zhromadnje běžachu 
po pólnych a lěsnych pući-
kach do směra Hórčanskeho 
sportnišća. Na puću čakachu 
wšelake nadawki na nje. Lut-
ki poskićichu jim tykanc a 
piće. Tykanc pak smědźachu 
dźěći jenož potom jěsć, hdyž 
kromka při nakraću tykanca 
cyła wostanje a z karančka 

pić, hdyž so z hubu kromy karana 
njedótknu. Wódnemu mužej so wše-
lake wěcy w haće njelubjachu. Dźěći 
derje wědźachu, što słuša do hata 
a što nic. Tuž pomhachu wódnemu 
mužej njerjad do wotpowědneje tity 

stykać. Podobny nadawk čakaše w 
lěsu na dźěći. Błudnički powědachu 
jim, kak pomhaja dobrym ludźom 
namakać puć, hdyž je ćma. Běda pak 
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tym, kiž błudničce slubjeny krošik 
abo twarohowu pomazku njedadźa. 
Na nje přichodny raz w ćmě łakaja a 
potom je tam a sem přez mokre łuki, 
žumpadła a błóto domoj wjedu. 

W stanje pódla sportnišća dachu 
sej dźěći wobjed derje zesłodźeć a po 
tym bě hišće dosć časa za wuběhan-
je na sportnišću, krosnowanje a 
wšelke druhe zaběry. Kóžda pěs-
towarnja je k dnju dźěsća čapki za 
swoje dźěći w druhej barbje dóstała. 
Tak móžachu kubłarki 
swoje dźěći lěpje we 
wóčku zdźeržeć. Po 
słódnym lodźe a raz 
hinašim pěstowarskim 
dnju podachu so dźěći 
z nowymi nazho-
njenjemi z busami na 
dompuć. Hač drje ze 
swojimi staršimi so 

hišće raz za lutkami, błudničkami a 
wódnym mužom na puć podaja? 

Za Ralbičanski 8. lětnik a někotre 
šulerki we wukubłanju na kubłarku, 

kotřiž su nas na tutym dnju wulkot-
nje podpěrali, bě dźeń wužadanje a 
dobra šula. 
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