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Na lětušej sobustawskej a
wólbnej zhromadźiznje SŠT
18.11.2017 so Ludmila Budarjowa jako předsydka znowa
wuzwoli. Klětu zhladuje SŠT
na 20 lět zawjedźenja modeloweho projekta Witaj, započejo
w Žylowskej pěstowarni „Mato
Rizo” z 12 dźěćimi. Tamniša
kubłarka Anett Zyšcyna
předstaji na zhromadźiznje
dźěło w dnjowym přebywanišću a přeprosy na jubilejne
zarjadowanje w měrcu 2018 do
Delnjeje Łužicy.
Zajimy Delnjoserbow zastupuje dale Margot Hašcyna.
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Lubej staršej,
zašły měsac smy na wólbnej zhromadźiznje wuzwolili nowe čestnohamtske
předsydstwo. W nim su z wjednicu serbskeje zakładneje šule Jadwigu Čižankowej,
z fachowym wučerjom na serbskej wyšej šuli we Worklecach Benom Hojerom a
z nawodu Serbskeho gymnazija w Budyšinje René Wjacławkom zastupjene wšě
družiny serbskich šulow. Staršich kaž tež hospodarski wobłuk zastupuje Nicole
Hrjehorjowa z Róžanta, jako nazhonity wučer jako wuměnkar a wjesny radźićel
gmejny Pančicy-Kukow poradźuje nas Stefan Rjeda. Delnju Łužicu zastupuje na
zwučene wašnje Margot Hašcyna. Wotpowědna šěroka fachowa kompetenca je
za našu dźěławosć jara wažna.
Zastupujemy dale zajimy Serbow na polu kubłanja a šulstwa w Swobodnym staće
Sakska a w kraju Braniborska. Wobšěrnu rozprawu dźěławosće namakaće pod
www.sorbischer-schulverein.de.
Žohnowane hody, strowotu a Bože žohnowanje w nowym lěće 2018
přeje Wam

Ludmila Budarjowa
znowa wuzwolena předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa z.t.
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Alfabetizacija z fiblu a nazwukowej tabulku
Katrin Jaworkec, wučerka za zakładnu šulu
Wuwjedźenja wot Rejzki Delenkoweje k nawuknjenju čitanja a pisanja
w nazymskim wudaću staršiskeho
lista sym z wulkim zajimom čitała.
Wjeselu so jara, zo mamy serbsku
nazwukowu tabulku a zo so tuta zasadźuje. Runje tak kaž knjeni Delenkowa sym wo móžnosćach, kotrež
nazwukowa tabulka za nawuknjenje
čitanja a pisanja skića, přeswědčena
a wobdźiwam jeje zmužitosć ke konsekwentnemu přesadźenju tuteje
wuknjenskeje metody.
W mojej wučbje je nazwukowa tabulka jenož dźěl při procesu
nawuknjenja čitanja. Druhi kruty
wobstatk je ta wot knjeni Delenkoweje narěčana analytisko-syntetiska
metoda nawuknjenja čitanja z fiblu
za kóždeho šulerja. Za wjele staršich
bě na staršiskim wječoru změrowace słyšeć, zo změjemy fiblu, dokelž
je jim tuta zwjetša ze swójskeho
časa znata. Za staršich je to tež móžnosć, wuknjenski postup čitanja
pola dźěsća sćěhować a zhromadnje wuknjenske wobsahi wospjetować. Runočasnje skića fibla wjele
wšelakich móžnosćow k rozmołwje
přez spodobne dźěćace ilustracije

a wona je po natwarje wosobinskim sylnosćam a słabosćam dźěći
přiměrjena. Njeje potajnstwo, zo
dźěći runje we wobłuku čitanja a pisanja z rozdźělnymi wuměnjenjemi
do šule zastupja. Mějach dotal přeco
zaso dźěći w rjadowni, kotrež móžachu hižo čitać, ale tež dźěći, kotrymž
bě widźomnje ćežko, swoje mjeno
napisać/namolować. Zo bych tutym
rozdźělnym wuměnjenjam wotpowědowała, je za mnje přidatne
nałožowanje nazwukoweje tabulki
jara zmysłapołne. Na tute wašnje
móža so wšě dźěći tam wotewzać
hdźež steja. Dźěći, kotrež su hižo
čitanje nawuknyli abo jednotliwe
pismiki hižo znaja, móža so tak wo-
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prawdźe spěšnje pisanju wěnować a někotre słowa, sady abo
samo stawizny „produkować“. Pola někotrych dźěći z mało
předznajomosćemi
njetraje dołho, zo tež
woni přez samostatne pisanje wot
zwoprědka zwukowanych słowow
čitanje a pisanje spěšnje nawuknu.
Sym pak tež nazhoniła, zo su dźěći,
kotrež fiblu k wuknjenju čitanja a z
tym wosebje při spočatku krok po
kroku pismiki zeznaja. Tohodla njebych w mojej wučbje fiblu parować
chcyła.
Zaleži na wučerju, što z mnóstwa
móžnosćow za swoju wučbu wuzwoli. Dźeń, na kotrymž zawjedu na
přikład rjadowniski póstowy kašćik,
je přeco zaso napjaty. Nadobo pisaja sej dźěći mjez sobu powěsće. Raz
su to małe wobrazki a raz hižo wjele sadow. Je tež raz póšta z małymi
stawiznami za předčitanje za cyłu
rjadownju. Starši móža nam runje
tak pisać, kaž tež šulerjo z druhich
rjadownjow.
Hdyž zawjedu nowy pismik,
započinam zwjetša z tak mjenowanym zběranskim wobrazom. Pismik so napisa a potom móža dźěći
z pomocu nazwukoweje tabulki

wobrazy abo słowa, pola kotrychž
pismik słyša, wudospołnić. Z toho
wuchadźejo hodźa so zwučowanja k
prawemu pisanju jednotliwych słowow wotwodźeć.
Štož při wuknjenju čitanja tež přeco zaso motiwuje, su małe wumyslene čitanske nadawki na papjerkach zakulene/zwite. Tam steja cyle
jednore wěcki, kaž „połož čitanku
na woknowu desku“. A hižo móžu
widźeć, štó hižo derje rozumi, štož
tam čita. Tute rólki leža w tyzce a
móža so kóždy čas čitać. Tež staršim
poručam tute „potajne powěsće“,
dokelž doma je tola telko dźěła, kotrež so prjedy sčini, hdyž móžeš z tym
swoju čitansku zamóžnosć dopokazać.
Samopasleny kalender, pola kotrehož maja dźěći měsac, dźeń a počas
sami přestajić pokaza mi často, kak
dźěći čitaja a hdy so srjeda hižo ze
sobotu njezaměni. Tež to je rjana
ideja za dźěćacu stwu, při kotrejž so
připódla čitanje wuknje.
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Wězo praji so tež, zo so fiblowe
teksty spěšnje z hłowy nawuknu.
To pak njetrjeba rěkać, zo nimamy
potom ničo wjace k čitanju. Hižo z
mało pismikami hodźa
so nowe teksty abo złóžkowe a słowne přestrjency zestajeć, w kotrychž
dźěći słowny material z
fible, ale tež nowe słowa
čitać móža.
Starši móža w fibli
nimo čitanja teksta wosebite słowa pytać dać
abo sady wróćo čitać
dać. W fibli su tež přeco
zaso sady, kotrež maja dźěći same
zakónčić a hižo móže tekst w fibli
so podlěšić a swójske powědanje
stawizničkow so započina. Tež pola
wopisowanja wobrazow w fibli so
nadobo wěcy powědaja, kotrež přez
poprawny wobraz sahaja. Často
słyšu wuprajenje, zo dźěćo tola ničo
wo šuli doma njepowěda a zo dźěći
njewědźa, wo čim je so powědało. Tu
móže so wjele připódla zhonić a staj
ne prašanje ma kónca.
Z mojej małej rjadowniskej biblioteku, ke kotrejž su tež starši knihi
přinošowali, sym sej móžnosć stworiła, wšědnje čas za čitanje poskićić.
Tež tu mamy wudźeržeć, zo so wjele knihow najprjedy na wobrazy

přehladaja a so spěšnje wuměnja.
Ale často widźu hižo po někotrych
tydźenjach, kak nadobo knihi pod
blidom dźěći leža a w přestawce abo
popołdnju k čitanju so
horje wozmu.
W mojej rjadowni
wužiwam wot wšeho
spočatka tež jara rady
stawiznowu knihu. W
tutej je přeco městno za
wobraz a linki za pisanje. Kóžde dźěćo móže
potajkim po swójskich
zamóžnosćach
pisać,
štož sej přicpěje. Na kóncu štwórteho lětnika dóstanu šulerjo
tute zešiwki skónčnje sobu domoj a
su přeco zaso zawjeseleni přez jich
sady a małe stawizny. Dźiwadłowe
předstajenja a wulěty wužiju rady
jako nastork za pisanje. Druhdy je to
krótke zjimanje a druhdy mały dźakny spis. A tak su w mojich wočach
woprawdźe wjele móžnosćow,
dźěći na swójskim puću nawuknjenja čitanja a pisanja přewodźeć. Naj
wažniše při tym wostanje, zo dźěći
lóšt a wjeselo při tym njezhubja.
Wot dweju mojeju šulerkow sym
raz samospisanu knihu přepodatu dóstała a bě krasnje widźeć, što
dźěći zamóža, hdyž jim swobodu za
wuspytanje damy.
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Staršiske popołdnjo z dźěćimi
Serbska pěstowarnja „Chróšćan kołć“ Chrósćicy
Přidatnje k dotalnym staršiskim
wječoram rozsudźichu so lětsa w
Chrósćicach, přeprosyć staršich popołdnju do zarjadnišća. Zetkanje
započina so z kofejpićom. Swójske
dźěći wostanu/su w swojej skupinje
a zamołwite kubłarki su přitomne.

Maćerje a nanojo maja móžnosć,
swoje dźěći raz w skupinskej atmosferje dožiwić. Tu je čas za rozmołwu,
prašenja, wuměnu. Wjednica je tež
přitomna. Wobsteji móžnosć wo
koncepciji pěstowarnje rěčeć, sej
wotběhi rozkłasć dać, plany
abo terminy zhonić, ale tež
kritika a ideje starši su prašane. Dźěći sej hrajkaja, abo su
bóle w bliskosće maćerje.
Kubłarki wupołoža fota
z pěstowarskeho žiwjenja
zašłeho časa kotrež su wuwić
dali. Na zakładźe tutych fo-

tow powědaja dźěći staršim wo swojich dožiwjenjach a wšědnym dnju w
pěstowarni. Widźa so dźěći na wobrazach so lóšo dopomnja a zmóžni
jim to lóše powědanje wo sebi. Tak
spóznaja starši lěpje temu swojeho
dźěsća. Starši su z dźěćimi zhromadnje aktiwne. Móža tež zhromadnje
něšto paslić. Často nastanu strony
za portfolio. Tež kubłarka móže na
zakładźe fotow wobrazliwišo wo
swojim dźěle z dźěćimi powědać.
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Zwotkel přińdźe naše mloko?
Witaj-pěstowarnja „K wódnemu mužej“ Malešecy
Projekt w pěstowarni wo kruwach
a mloku je naše dźěći jara fascinował.
Mamy tak wjele wšelakorych družin
kruwow: brune, čorne, šakate, z wulkimi čornymi blakami, z małkimi brunymi...atd. Kruwy su wonka na pastwje žiwe a nutřka w hródźi. Kruwu
namolować docyła tak lochko njeje,
ale my smy wšě našu kruwu sej namolowali.
Ma ćelo hižo wumjo? Hdy te narosće? Hdy dawa kruwa prěni raz
mloko? A kelko wody kruwa pije a što
wona žerje? Čehodla dyrbiš kruwu
rano a wječor dejić? Wšitko prašen-

ja, kotrež naše dźěći zaběrachu a nas
kubłarki wužadachu. Zhromadnje
sej knihi wobstarachmy, čitachmy,
so naprašowachmy. A nětko wěmy,
zo kruwa 50-80 litrow wody na dźeń
pije a w lěću 70 kg trawy zežerje. Z
jogurtowych nopaškow nastachu
kruwy a kóždy spasli sej kruwjacu
masku.
Kóžde ranje so nětko Lennox
to samsne nas kubłarki prašeše:
“Dźemy dźensa do hródźe tym kruwam?”
Tuž podachmy so do hródźe w
Budyšinku, hdźež Leonowa wowka
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hižo wjele lěta dźěła a wšitko derje
znaje. Na rjanym słónčnym dnju podachmy so přez pola a štapachmy
po wotsyčenych polach z kukuricu.
Ta hinaša wóń nam hižo zdaloka
do nosa stupaše! Jako prěnje wobhladachmy sej ćelata. Tež tu mějachu kaž pola nas w pěstowarni žłobikowu, srjedźansku a wulku skupinu.
Někotre ćelata wćipne na nas hladachu, někotre před nami ćeknychu.
Dale dźěše tym hišće mjeńšim,
woni běchu někotre dny stare abo
runje tak 2-3 njedźele stare. Ćelata
dachu so wot nas hacać, widźachmy,
kak z bowow pijachu a kak njelepje
běhachu. Bohužel njesmědźachu
pola maćerje hižo być a pola nich
při wumjenju pić. Maćerje stejachu k
dejenju na karuselu.
Samo „chorownja” za chore kruwy
tam běše. A widźachmy, kak so ćelo
narodźi.

Po tym dźěchmy hladać, kak
kruwy na karusel so podadźa,
kak napjelnjeje jich wumjenja
z mlokom su, kak so jich wumjo wurjedźi, dejna mašina so
přizamknje a kak so na kóncu
kruwy zaso z karusela z wjele
mjeńšim wumjenjom dele podadźa. To bě zajimawe a my so
jenož dźiwachmy a hladachmy.
Připołdnju zaso naše 4,5 km přez
pola wróćo pućowachmy. A při tym
so prašachmy a prašachmy...
W pěstowarni mamy sami tež kruwu stejo, tajku prawu wulku. Jej smy
bow ze silažu sobu přinjesli.
Dźakuju wowce Röhr za wjedźenje
po hródźach!
A Lennox so zaso praša: “Hdy
póńdźemy zaso tym kruwam?”
kubłarki
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Ze zmijowym swjedźenjom witachmy nazymu
Serbska pěstowarnja „Dźěćacy raj“ Wotrow

Kóžda swójba, haj kóžde dźěćo
měješe rjany zmij pod pažu, jako
so popołdnju w pěstowarni zetkachmy. Strachoćiwje hladachmy
k njebju a přejachmy sej dešćowe
mróčele preč a dosć wětřika. Rejbišec nan z Kanec nas na swoje polo,
hdźež bě kwětki jako zelene hnojidło wusył, wjedźeše. A woprawdźe, tu bě wětřika dosć a naše zmije
so zběhachu a zběhachu a lětachu
a rejowachu. Krasny mějachmy tu
wuhlad na wječorne słónčko, Łužiske hory a našu wjes. Dźěći běhachu
wjesele po łuce a spytachu zmije
dosahnyć. Někotrežkuli přeće dźěše
zawěsće horje k zmijej na njebjo. na
dompuću dohladachu so dźěći na

plackoweho muža. To bě wjeselo a
mócne honjenje.
Wróćiwši so na pěstowarsku
zahrodu dachmy sej kołbaski. zesłodźeć. Wo ławki a blida bě so Pohlingec swójba postarała. Wosebje
tyješe nam na tutym hižo chłódnym
wječoru naš samozběrany čaj. Naš
wječor so z lampionowym ćahom
přez wjesku pod přewodom bubona
(knjeni Bryccyna) a akordeona (knjez
Rjeda) zakónči.
Wutrobny dźak wšěm, kiž našu
pěstowarnju na najwšelakoriše
wašnje podpěraja. Zapłać Bóh.
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Z přirodu zwjazani
Při wuchodźowanjach zeznaja so
dźěći z přirodu a našej rjanej domiznu. Mamy čas a móžnosć so wonka
pohibować. Hižo w lěću smy wosebje zela za čaj hromadźili, su wone
tola drohotne dary z přirody. Zdźěla
su dźěći tež zela wot doma ze zahrody sobu přinjesli. Zela zwjazachmy
do małych łónčkow. Tak wisachu
na dołhim powjazu kamilka, želbija,
mjatwička. Po zesušenju zela rozdrjebichmy a nětko sej hdys a hdys
słódny čaj nawarimy.
Nas tež miłe dešćowe wjedro njezatraši, so podać do blišeho hajka.
Tam sej z wjeselom přirodny material hromadźichmy a hižo na dompuću přemyslowachmy, što sej z
toho stworimy. W předpolu bě kniha
z reptilijemi pola dźěći wulki zajim

zbudźiła. Tuž bě bjez dźiwa, zo dźěći
za drjewom podobnym reptilijam
pytachu. W pěstowarni dźěći potom
swoje namakanki wobdźěłachu.
Něchtóžkuli hišće spěšnje raz do knihi pokukny, zo by swojemu eksemplarej tu prawu barbu a wotpowědny
muster namolował. Přeco zaso so
tute samozhotowjene reptilije do
wšědneho hrajkanja zapřijeja.
H. Nawcyna, wjednica
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Krok do pěstowarnje - zažiwjenje
Witaj-pěstowarnja „Pumpot“ Němcy

Jako mać třoch dźěći móžu woprawdźe rjec: Mjez maćerju a dźěsćom
wobsteji wosebity zwjazk. Małe
dźěći wisaja zwjetša na swojej maćeri. Damy dźěsću ćopłotu, wěstotu,
schowanosć, lubosć su wjazaca kótwica, wobstajna skała, škitacy schow.
A smy prěnje měsacy
něhdźe 24 hodźin na
dnju zhromadnje. Doniž njepřińdźe dypk,
hdyž dźěćo, nimo
nana, wjetšich bratrow a sotrow, wowkow a dźědow, so tež
do rukow pěstowarnje da. Jónu je nimale
kóžda swójba w situaciji, swoje dźěćo do

pěstowarnje (abo dnjowej maćeri)
dać.
Někotre wažne prašenja so potom
staja: Hdy je prawy čas za to? Kak budźe dźěćo z dźělenjom wobchadźeć?
Budźe so moje dźěćo tam derje čuć?
Jako so z našim třećim dźěsćom do
maćerneho dowola podach, bě wěste: Tutón raz wostanu dwě lěće doma.
Jakob je mjeztym lěto a 10 měsacow
młody. Nětko smój z mužom po swójbnej kurje w nazymje spóznałoj a
rozsudźiłoj: je na času, Jakob je zrały
za pěstowarnju. Běše zawjeseleny,
w bliskosći druhich małych dźěći,
wobkedźbowaše je dołho a napodobnjowaše skónčnje jich zadźerženje a hrajkanje. Jenož jedne pokaza
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so jako wočiwidny problem: Před
našej swójbnej kuru njebě Jakob
hišće w cuzym pěstonjenju. Na kurje njebě zažiwjenja do pěstowarnje.
Njezapřimnje tragisce
bě to za naše dźěćo.
Tak, zo skónčnje Jakoba wjace do kuroweje pěstowarnje
njesćelechmy.
Nje
znate znjeměrni, cuze
wosoby a situacije
strachowachu našeho syna. Ćim bóle
so nam wujasni, kak
wažne je dobre, měrne a dźěsću přiměrjene zažiwjenje do pěstowarnje a na nowe wosoby. Wulke
zbožo mějachmy z tym w pěstowarni w Němcach.
Zažiwjenje bě woprawdźe přijomny čas za dźěćo kaž za mać. Jakobej
so čas da, kiž wón trjebaše. Kubłarce
žłobika, knjeni Libšowa a knjeni Völkelowa, běštej jara měrnej. Zmóžništej mi přihladować, kak moje dźěćo
z nowej situaciju wobchadźa a integrowaštej runje tak sensibelnje noweho čłona skupiny. Pedagogowce
wobchadźeštej stajnje kedźbliwje
a přeprošejo z Jakobom. A to bě
wuspěšne. Bě naš mały spočatnje
hišće bóle w mojej bliskosći, bě to

poł hodźiny pozdźišo hižo hinak.
Swójski rum při hrajkanju so rozšěri.
Start bě činjeny, nětko móžach so
trochu z pěstowarnje wróćo sćahnyć,
kaž mi kubłarce w rozmołwje pokazaštej.
Bórze bě cyle w porjadku, hdyž běch na
chwilu preč. Spočatnje jenož 10 minutow, hdyž so wonka
hrajkachu. Pozdźišo
30 minutow, hodźinu,
połdra. Nimale dwaj
tydźenjej dźěchmy
takle krok po kroku.
Jakob přicpě sej dźeń
wote dnja wjace, zajimowaše so přiběrajcy za nowe polo
„pěstowarnja“. Dźěći trjebaja swój
čas, dowěru natwarić. Hakle potom
móža wćipnosć wuwić. Cyle wažne
je, so derje čuć. Intensiwny čas zažiwjenja tomu jara polěkuje.
Kóždy spočatk je ćežki, rěka. Na
tutym hrónčku je zawěsće něšto praweho. Kóždy čłowjek čini sej z nowymi abo njezwučenymi nadawkami
najprjedy jónu ćežko. Tak trjebach
tež ja mama čas, zo bych pomału
pušćić móhła. A runje tak dźěše so
Jakobej. Po nimale dwěmaj tydźenjomaj přijomneho a měrneho zažiwjenskeho časa, běchu prěnje dny
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cyle bjez maćerje tola chětro ćežke
za mojeho syna. Dźělenje bě bolostne, přeće, pola mje wostać, wulke.

Kubłarki reagowachu nazhoniće,
měrnje a lubosćiwje wzachu Jakoba tróštujo na ruku, kiwachu hišće
raz z nim při woknje a sušachu jeho
sylzy. Přeco zaso wotmołwištej jemu
prašenje: „Mama wieder?“, z přihłosowacym: „haj, mama přińdźe zaso“.
A dachu jemu tak wěstosć, kotruž
wón trjebaše, zo by so cyle pomału
tež sam w pěstowarni derje čuł. Wón
sam dobywa swójsku dowěru po
moće: To je tu w porjadku, tež bjez
mamu. Mjeztym lubi so Jakobej w
pěstowarni tak prawje derje. Někotre
dny stupa wón, po našim rozžohnowanju, hišće trochu łahodnje do skupinskeje rumnosće. Ale wón so lubje
přiwozmje, so wjesele postrowi – a
hižo wotwabi zhromadne hrajkanje

a spěwanje, wobradźa samo wjeselo.
Takle přežiwi naš najmłódši nětko
swoje prěnje pěstowarske dopołdnja. Po wobjedźe je najprjedy jónu
dosć, potom dźe wjesele domoj.
Štož mi jako maćeri zawostanje, je
woprawdźite začuće dźakownosće,
za tutón woprawdźe dobry start Jakoboweho pěstowarskeho časa. Čas,
kotryž wšak je jara intensiwny a so
wot nikoho njezabudźe. Tu so wjele
nazhonjenjow k prěnjemu razej činja
– a tute su bytostne za cyłe žiwjenje.
Wutrobny dźak, wosebje knjeni Libšowej a knjeni Völkelowej, za
přijomny, přećelny a dźěsću kaž tež
staršim přiwobroćeny zažiwjenski
čas.
			
Silvia Scheibe
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Předčitanski dźeń z psom, kóčku, zymu, smjetanu ...
Serbska pěstowarnja „Dr. Jurij Młynk“ Ralbicy
Pjatk, dnja 17. nowembra přewjedźe so po cyłej Němskej předčitanski dźeń. Pěstowarski team je
dźěćom najwšelakoriše stawizny a
powědki poskićił. Kóžde dźěćo je
směło rozsudźić, na kotru stawiznu chce słuchać. Wězo chcychmy w
horće šulerjam na dnju předčitanja
wosebje serbsku dźěćacu literaturu
spřistupnić.
Do horta přeprosychmy sej knjeni
Rabowu, knjeni Fryčec-Grimmigowu
a knjeni Krawcowu. Zhonichmy wot
nich hižo do toho, z kotreje knihi předčitaja. Tak móžachu so dźěći rozsudźić, komu chcedźa připosłuchać.
Michaele Rabowa předčita knihu
„Malko a pos Lui” wot Křesćana Krawca. Překwapjenka bě, zo je samo
swoju psycu Kiru sobu přinjesła.
Knjeni Rabowa pokaza dźěćom, što
je Kira hižo wšitko nawuknyła.
Diana Fryčec-Grimmigowa čitaše
dźěćom ze serbskeje knihi „Knjez
Mróz a knjeni Zyma” wot Marje Krawcec. Z wulkim zajimom a cyle napjeći
sćěhowachu dźěći powědančku wo
wopyće pola knjeza Mróza a knjeni Zymy, wobrubichu tute samo z
małymi instrumentami a spěwachu

zhromadnje spěwčki z knihi.
Jako třeća powědaše nam knjeni Krawcowa stawiznu wo młodej
kóčce, kiž je do mloka padnyła. Dźěći
móžachu kóčce samo mjeno dać:
mjenowachu ju Minka. Knjeni Krawcowa stawizničku powědaše a pokaza mnoho z gestiku a mimiku, tak
zo dźěći derje připosłuchachu. Měješe tež wšelakore materialije sobu:
karan, smjetanu, škleńcy za mloko,
chlěb a zela. Kóčka Minka teptaše
a teptaše z cyłej mocu w mloce tak
jara, zo po chwilce butra w karančku
nasta. Nětk móžachu sej dźěći sami
zelowu butru přihotować. Dźěćom
jara słodźeše.
team horta
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