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Kaž tule w Němcach 

su skupiny našich 

pěstowarnjow často 

w přirodźe a wužija 

tež składnosć, sej tam 

snědań zesłodźeć dać. 

Dźěći su wotputane, 

wjesołe a zajimuja so 

za druhich a wokolinu.  

Při tym rozwije so 

často zajimawa roz-

mołwa. W tutej lochkej 

a swobodnej atmosfer-

je kóžda pomazka a sad 

słodźa. Tam žane dźěćo 

za słódkim jogurtom 

nježedźi.



Lubej staršej,

w tutym wudaću staršiskeho lista zaběramy so znowa z procesom přiswojenja 

rěčow. Wědomostnicy su zwěsćili, hdyž dźěći wjacore rěče runočasnje wuknu, 

trenuja wone swoje mozy k fl eksibelnemu přiwzaću informacijow a k spěšnemu a 

optimalnemu nawuknjenju najwažnišich regulow. Při tym leži lěpšina runočasneho 

wuknjenja rěčow we wjetšej koncentraciji w běhu wuknjenja. Dźěći słyša rěč hižo 

w maćernym žiwoće. Ze šěsć do 10 měsacami plapotaja wone (da-da-da) a z 

lětom nałožuja prěnje słowa. Z třomi lětami rěči wjetšina dźěći hižo wjace hač 1000 

słowow w krótkich sadach. Wažne je, zo so rěče jasnje wotmjezuja a Wój z Wašimi 

dźěćimi wjele a jasnje rěčitaj a jim předčitataj. Jako orientacija za dorosćenych 

so poruči wuknyć regionalnu rěč (serbšćinu), statnu rěč (němčinu) a znajmjeńša 

jednu ze swětowych rěčow. Tuchwilu steji na čole mjezynarodneje lisćiny 

maćernorěčnych: mandarin-chinšćina, slěduje španišćina a na třećim městnje steji 

jendźelšćina.

W mjenje Serbskeho šulskeho towarstwa z. t. přeju Wamaj rjanu nazymu z wjele 

zajimawymi knihami a pohladajtaj tež na našu web-stronu: www.dyrdomdej.de.

Wostańtaj Wój a Waju swójba strowi.

Waju 

Ludmila Budarjowa

předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa z.t.
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Składnosće a nastorki k rěčenju tež při jědźi?
Judit Čornakowa, fachowa poradźowarka

W so wospjetowacych situacijach 

kaž jědźi, drasćenju, myću so rěč 

lochce znutřkowni. Kubłarka po-

mjenuje to, štož dźěćo abo wona 

runje činitej. Tak so zhromadna kedź-

bnosć na tuchwilnu činitosć wjedźe 

a dźěćo a kubłarka wostanjetej w 

dialogu. Nimo toho kubłarka dźěćo 

pohonja, same wopisać, što runje 

čini. Hdyž so takle při činitosćach 

rěči,  móže dźěćo słuchajo a rěčnje 

jednanju derje sćěhować. Dźěći měr-

ja so na přikładźe přewodźaceho do-

rosćeneho.

Měli won dóstać, što kedźb-

nosć dźěći wuwabi, je to pohibo-

wanje, wobkedźbowanje abo při-

posłuchanje. 

Při tym pomhaja zna mjenja a ri-

tuale, so na wěste situacije nastajić. 

Dźěći žedźa so za wospjetowanje-

mi, doniž njejsu słyšane a dožiwjene 

do so přiwzali. Z tuteje perspekti-

wy nima jenož tón wot dźěsća spó-

znaty přikład rozsudny wuznam, 

ale tež rytmus. Rjaduje so tola wšo 

žiwjenje we wěstych rytmach, do 

dnja, tydźenja, měsaca, lěta. Rytmus 

spožči nam tež wolóženje a dobytk. 

Njetrjebamy stajnje znowa za struk-

turami a prawidłami pytać.

Runje při jědźi móžemy přijomnu 

atmosferu tworić, tak zo su krótke 

měrne rozmołwy móžne. Zaleži na 

tym, zhromadnu jědź jako pozitiwne 

dožiwjenje a pozitiwne nazho njenje 

tworić. Dźěći wola sami swoje temy. 

To móža temy kołowokoło jědźe być, 

kaž słód, pochad žiwidłow, wosebite 

składnosće, najlubše a njelube jědźe 
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atd. Často powědaja dźěći wo swo-

jich dožiwjenjach. Tak ma kubłar-

ka dobru móžnosć, so do myslenja  

dźěsća zanurić a móže tak spóznać, 

što dźěćo zaběra abo što wone trje-

ba. 

Lóštne mjena za zeleninu, sad abo 

druhe móža wjeselo a lóšt při jědźi 

zwyšić. Tak wabi paprika z „babyje-

mi“, morchej jako „dwójnik“, tomata 

jako „wutroba“, „čerwjenoličkate“ 

jabłuko, „tołsto bruchata“ krušwa, 

nepl z „nosom“, „hwězda” w jabłuku, 

„złote” zornjatka abo druhe do wob-

kedźbowanja a hry z rěču. Ženje pak 

njeměło to hrajkanje z jědźu być. 

Přeco ma so česćownosć před jědźu 

pokazać a jědź so nic jako hraj ka 

wob hladować. 

Tež wobrazliwe rěčenje při jědźi 

móže wćipnosć a wjeselo zwyšić. 

Na přikład: palčikowy taler, myšaca 

porcija, to je kaž za bara, budźeš syl-

ny kaž hober. Tež spěwy, modlitwy, 

basnje, hódančka a hrónčka wokoło 

jědźe so wot dźěći rady přiwozmu. 

Horjeka wopisane płaći tež při 

paslenju, hrajkanju, pućowanjach a 

wězo we wšědnych situacijach kaž w 

myjerni abo garderobje. 

Rěč přewodźa wšě naše činitosće 

a skića móžnosće k wuspytanju, 

wospjetowanju, zwučowanju, roz-

šěrjenju a hrajkanju z njej. 
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Dźěćo w dwurěčnej swójbje
po: Zwjazkowa centrala za strowotniske rozswětlenje (BzfgA)

W prěnich žiwjenskich lětach 

połoža so bytostne zakłady rěčneho 

wuwića. Rěčne přikłady, wjeselo nad 

rěču a přichilnosć w maćernej rěči su 

najlěpša baza za wuspěšne nawuk-

njenje druheje rěče.

W swójskej maćernej rěči z 

dźěsćom rěčeć

Rěčće wosebje w prěnich lětach 

jako mać abo nan přeco w tej rěči z 

Wašim dźěsćom, kotruž wěsće wob-

knježiće a w kotrejž móžeće Waše 

mysle a začuća najlěpje wuprajić. 

Zwjetša je to swójska maćeršćina.

Za tym, štož je Waša maćeršćina, 

měli jako mać na přikład stajnje serb-

sce, jako nan stajnje němsce z Wašim 

dźěsćom rěčeć – abo nawopak. 

Jasne „rěčne prawidła“ při 

dwurěčnosći w swójbje

Dźěći zamóža na kóždy pad wše-

lake rěče w jich wosebitosćach ro-

zeznawać a runočasnje sej přiswo-

jić. Wuměnjenje je, zo su w swójbje 

jasne a po móžnosći konsekwentnje 

dodźeržane „rěčne prawidła“.

Rěči njeměłoj so lubowólnje wuži-

wać abo zaměnjeć. 

Za dźěćo je wažne, zo móže wěstu 

rěč z wěstej wosobu abo wěstymi si-

tuacijemi (pěstowarnja, pola wowki 

a dźěda) do zwiska při njesć. 

Waše dźěćo měło we woběmaj 

rěčomaj emocionalnu a rěčnu při-

chilnosć dožiwić.

Wuwiće w maćernej rěči – waž-

na baza za druhu rěč

W najwjace padach dwurěčnosće 

so w swójbje jedna rěč rěči, na 

přikład serbsce abo rusce, mjeztym 

zo je druha rěč ta wokoliny, mjenuj-

cy němčina. 

Tež w tutym padźe měli jako starši 

z dźěsćom we Wašej swójskej rěči 

rěčeć – w tej rěči, w kotrejž móžeće 

Waše dźěćo najlěpje změrować a 

tróštować, jemu přichilnosć, ćopłotu 

a schowanosć pokazać. 

Zapleńčće Waše dźěćo ze wše-

ho spočatka z Wašej swójskej rěču. 

Hdyž budźiće jeho rěčne wjeselo a 

jemu dobry rěčny přikład dawaće, 

podpěraće rěčne wuwiće w jeho 

maćernej rěči. 

Z tym tworiće runočasnje tež 

wažnu bazu za wuspěšne wuknjenje 

druheje rěče. 

Pod „přirodnymi wuměnjenje-

mi” wuknje so druha rěč lóšo

Hdyž so dźěćo w swojej maćeršći-
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nje starobje wotpowědnje wuwije, 

móže druhu rěč čim lóšo nawu knyć, 

ćim zašo so z tutej rěču zetka a  ć i m 

wjace móžnosćow dóstanje, tutu rěč 

dožiwić a tež nałožować  

móc. Hač je to na hrajka-

nišću, z přećelemi doma, 

w pěstowarni abo pola 

wowki.

Wosebje hdyž so pola 

Was doma serbsce njerěči, 

hraje pěstowarnja wažnu 

rolu za wuspěšne nawu-

knjenje druheje rěče. W 

zhromadnej hrě z druhimi 

dźěćimi, wosebje pak přez 

rěčny přikład kubłarkow a kubłar-

jow so Waše dźěćo poněčim z dru-

hej rěču spřećeli. Wone wuknje tute 

zapřijeća nałožować a wotkryje sej 

– podobnje kaž z prěnjej rěču – nutř-

kownu logiku a strukturu rěče.

Kóžda rěč trjeba počesćowanje 

a składnosć za nałožowanje

Zo by Waše dźěćo swoje rěčne 

zamóžnosće we woběmaj rěčo-

maj runohódnje wuwić a zdźeržeć 

móhło, trjeba:

• składnosće, tute rěče zmysłapoł nje 

wužić a nałožować móc; 

• nazhonjenje, zo je kóžda rěč – prě-

nja kaž tež druha rěč – drohotna .

Wosebje w šulskej starobje wob-

steji často strach, zo maćeršćina 

(serb šćina) hi nje, dokelž dósta-

nje němska rěč wjetšu wahu. Tu je 

nadměru wažne, zo najebać toho 

z dźěsćom konsekwentnje dale 

serbsce rěčiće a w nim lubosć k rěči 

budźiće. To dźe najlěpje w rozmoł-

wje. Tak nazhoni dźěćo, zo je Wam 

nałožowanje serbšćiny wažne a lube. 

Rěčne změšenja su we wěstych 

wuwićowych fazach normalne

Wjacorěčnje wotrosćace dźěći 

maja sčasami fazy, w kotrychž wobě 

rěči měšeja.  Wosebje při runočas-

nym přiswojenju wšelakich rěčow 

móže so rěčne wuwiće spočatnje 

tež trochu haćić. To je normalne a 

so zwjetša po chwili zaso nachwa-

ta. Wažne je, zo tutu fazu přiwzaće 

a wudźeržiće.  Hižo bórze budźe so 

Waše dźěćo we woběmaj rěčomaj 

zwuraznić a z lochkosću z jedneje 

rěče do druheje přeńć móc. 
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W prózdninach rady pućujemy 
Serbska pěstowarnja „Dźěćacy raj“ Wotrow

Kóžde lěto podamy so z dźěći-

mi pěši k swjatej Mariji, kotruž na-

deńdźeš při prózdnjeńcy na Lipicy. 

Tón raz so nam kapłan Buliš při-

druži a nam  zajimawe stawizny 

wo Mariji powědaše. Mjez druhim 

zhonichmy legendu, zo so jahody 

w lěsu zmódrja, hdyž  swj. Marija w 

módrym płašću přez lěs dźe a so z 

płašćom jahodow dótknje. Tohodla 

mamy w lěsu módre jahodki. Dźěći 

stawiznam wćipni připosłuchachu 

a so dźiwachu, jako knjez 

kapłan za kóždeho módru 

jahodku wućahny. 

Na dalšim pućowanju 

nóžkowachmy podłu Wotrowskeho 

hrodźišća přez lěs a nimo stareho 

młyna do Jědlicy. Tam wopytach-

my knjeza Placa, kotryž je z ćěłom 

a dušu pčołar. Wón poskića za dźěći 

wšelake projekty. Dźěći njemało 

wuši nastajachu, jako zhonichu, zo je 

pola pčołkow dźěłaćerka jenož šěsć 

njedźele žiwa a zo w tym času jenož 

dźěła, dźěła, dźěła. Matka je wo wje-

le dlěje žiwa a dyrbi w tym času cyle 

wjele jejkow njesć. Tak ma kóžda 

swój nadawk. Dźěći móžachu cyle 

zbliska tute pilne dźěłaćerki wob-

kedźbować a wobdźiwać. Wjetšim 

dźěćom bu tež wědome, kajki strach 

hrozy, jeli njeby pčołkow na swěće 

było. 

Na dompuću powědachu sebi wo 

wulkim nadawku tutych małych 

stworjenčkow. 

Woči, wuši a wutroba su w přiro-

dźe a při hibanju za rjanosće a wo-

sebitosće žiwjenja wosebje derje 

wočinjene.                         F. Ćěsla, kubłar

hach

jez 

módru 

nju u u 

trowsk

dźdźdźdźdź
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Prózdniny w horće
Witaj-pěstowarnja „K wódnemu mužej“ Malešecy

W prózdninach su so zaso raz wul-

kotne poskitki za nas organizowali. 

To bě knjeni Wünsche, kiž je nam 

wšitko wokoło policije rozkładła. 

Smědźachmy so samo do awta po-

licije sydnyć. 

W biosferowym rezerwaće po-

dachmy so po wjedźenju přez „Dom 

1000 hatow“ z lupu a zamjetakom 

do přirody. Napjeći wobkedźbo-

wachmy wšě móžne stworjenčka we 

wodźiznach.

Pjatk startowachmy z Qi Gong a 

dachmy so zapleńčić z masažu. 

Nowy tydźeń započa so z kolesom. 

ADAC je z nami trenował.

W kupanskich drastach a wo-

brónjeni z wodowymi pistolemi 

smědźachmy so wutoru wšitcy tak 

porjadnje z wodu napryskać a na-

pancać. Tež kubłarki běchu „zmokli“. 

Prěnja pomoc steješe srjedu na 

planje a štwórtk wubědźowachmy 

so w „olympiskich disciplinach”: ska-

kachmy w měchach, balansowach-

my jeja, ćahachmy powjaz atd. 

Wjeršk bě za nas přenocowanje w 

pěstowarni. Napječechmy sej picu 

a před spanjom wobhladachmy sej 

hišće fi lm a dachmy sej popcorny sło-

dźeć. Wćipni, kotra překwapjenka na 

druhi dźeń na nas čaka, njemóžach-

my sej přederje wusnyć. Kóždy z nas 

měješe hinašu ideju. Rano po sněda-

ni startowachmy z busom do směra 

spjateho jězora. Cil bě krosnowanski 

park. To bě wulke wjeselo. Cyły dźeń 

smědźachmy krosnować, tak kaž so 

nam to chcyše a lubješe. 

Na prašenje, što je so nam najlěpje 

lubiło, je wotmołwa jasna: WŠITKO!

dźěći z horta
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Dźěći přinjesu žiwjenje do domu
Serbska pěstowarnja „Chróšćan kołć“ Chrósćicy

Dźěćatstwo a staroba stej staciji 

w kołoběhu žiwjenja. Pěstowarnja 

a starownja w Chrósćicach hajitej 

dobre zhromadne dźěło. K wosebi-

tym přiležnosćam podadźa so dźěći 

do starownje a překwapja wobydler-

jow ze spěwčkami a rejkami. Ale tež 

w pěstowarni mějachu hižo wopyt 

ze starownje. Młoda a stara genera-

cija wobohaćatej so mjez sobu. Stari 

móža wot žiwjenskeho wjesela mło-

dych profi tować, młodźi wot wědy 

starych. Wjele starych ludźi rozkćěje, 

hdyž dźěći dožiwi, a woni dopom-

nja so na swoje dźěći a wnučki kaž 

tež na jich dźěćatstwo, do kotrehož 

w swojich myslach přeco časćišo 

wróćo pućuja. 

Njetrjeba tola přeco někajki přiho-

towany program być. Knižki hladać, 

zhromadnje spěwać, 

stare znate hry hrać 

abo zhromadnje do 

„Hatkow” hić. Stari 

wobydlerjo dopomnja 

so snadź hišće na wot-

ličenske hrónčka z jich 

młodźinskeho časa. 

Zhromadne aktiwity 

budźa wjeselo, trenu-

ja mozy, wubudźa starych ludźi. 

Hižo hdyž móža seniorojo dźěćom 

při hrajkanju přihladować , jich to 

wobohaći. Njewobćežene a hibićiwe 

wašnje dźěći skutkuje na starych. A 

dźěći widźa a wuknu, zo móže stary 

čło wjek chory być, druhdy wěcy 

zabudźe, a cyle wažne, zo mamy 

při zetkanjach ze starymi ludźimi 

česćownosć a respekt pokazać. 

Tež hdyž je staw ćěła jara wšela-

kory, su sej dźěći a stari ludźo w jich 

byću jara bliscy. Wjele adjektiwow 

přitrjechja na wobě skupinje: zaso-

njeni, njesamostatni, druhdy tež he-

jate, swojeje hłowy, njerozumne. A 

hač hodowne wěcki paslić abo jejka 

molować – wjele aktiwitow so tola 

we woběmaj domaj přewjeduja. Če-

hodla nic zhromadnje? 



9

Štó je jenož cokorowe tity schował?
Witaj-pěstowarnja „Pumpot“ Němcy

W zašłym połlěće smy wopyty 

korony dla wězo wusadźić dyrbjeli. 

Tuž bě nětko wjeselo na woběmaj 

stronomaj wulke, jako móžeše naša 

předšulska skupina swój krótki a 

lóštny program, kotryž su za jich 

wotchadničku nazwučowali, wobyd-

lerjam starownje předstajić. Tež při 

hudźenju z instrumentami mějachu 

dźěći wulke wjeselo. Při někotrych 

spěwčkach spěwachu wobydlerjo 

samo sobu a kleskachu lóštnje do 

rukow. 

kubłarka Petra Hubrichec

Srjedu, 08.07.20, podachmy so z 

našimaj šulskimaj nowačkomaj a z 

přichodnymi předšulskimi dźěćimi 

do Wojerowskeho zwěrjenca.

Tam nas přećelna žona postrowi a 

powědaše nam, zo je w nocy něchtó 

w zwěrjencu cokorowe tity schował. 

Zhromadnje podachmy so z wozyč-

kom, w kotrymž bě pica za zwěrjata, 

na pytanje.

Baram přihladować, kak sej wo-

rjechi tłuskaja, bě wulke wjeselo. Tež 

tamne zwěrjata dóstachu wot dźěći 

něšto k žranju.

Po puću přez zwěrjenc mějachu 

dźěći wšelake nadawki a hódanč-

ka rozrisać, zo bychu so dowědźeli, 

hdźe su cokorowe tity schowane. 

Jako běchu hódančka wuhódane, 

běžachu dźěći cyle spěšnje k wob-

hrodźenju za wowcy. Hižo zdala 

widźachu, zo wisachu tam cokorowe 

tity. Wjeselo 

bě wulke, jako 

nowačkaj swo-

ju titu w ruko-

maj dźeržeštaj.

Prjed hač so 

na dompuć 

p o d a c h m y , 

nasyćichmy so 

najprjedy jónu 

z piknikowych 

titow. Popoł-

dnju swačachmy ze staršimi našeju 

šulskeju nowačkow. K tomu běchmy 

plincy napjekli.

Tež hdyž njejsmy lětsa cokoro-

wy swjedźeń kaž zwučene swěćić 

móhli, myslimy sej, zo zwostanje 

tutón dźeń dźěćom w dobrym pom-

jatku a woni so rady na rjany čas w 

pěstowarni  dopomnja.

Dźěći a kubłarki
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Klankodźiwadźelenje w Chróšćan horće
Wuměłski projekt z klankodźiwadźelnikom Lutzom Männelom

Kak rěča klanki, kak je hibamy, 

móžemy je sami paslić, kajke klanki 

so zady abo před zawěškom hibaja – 

na to a wjele druheho dóstachu dźěći 

wotmołwu. W poslednim tydźenju 

prózdnin wuhotowa so dźěłarnička 

w horće z pedagogu a klankodźi-

wadźelnikom Lutzom Männelom. 

Zmóžnił bě so projekt přez załožbu 

„Ingrid Wüsteney”. Knjez Wüsteney, 

dołholětny přećel a darićel Wotrow-

skeje pěstowarnje, je załožbu załožił 

ze zaměrom, wuměłske twórby swo-

jeje bohužel zahe zemrěteje dźowki 

zjawnosći spřistupnić a wuměłsce 

zajimowane dźěći spěchować. Cyły 

tydźeń zaběrachu so 15 dźěći w sta-

robje 6-10 lět ze wšěm kołowokoło 

klankodźiwadźelenja. 

Na spočatku přemyslowachu 

dźěći, kotru bajku móhli zahrać, do-

kelž wšak jej wotpowědnje klanki 

stworichu. Dokelž běchu 14 dźěći 

přizjewjenych, rozsudźichu so za 

znatu bajku a bajku z wjele postawa-

mi. Póndźelu započachu hnydom z 

tworjenjom swójskeje ručneje klan-

ki. Hłowa měješe so přirězać, woči, 

hubu, wuši abo druhe wěcy wurězać 

a přilěpić, wšo z papmašejom 

přilěpić a sušić dać. Na druhi dźeń su 

hłowy barbnje wuhotowali. Potom 

stab jako ćěło a k dźerženju, płat 
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jako drastu na stab a hotowa 

bě klanka. Ně – hišće wose-

bite přizna mjenja, kaž włosy, 

brodu, wopuš sej z wołmy 

spaslić a přilěpić.

Nětko hibachu so wjesele a 

hordźe najzajimawše posta-

wy po rumnosćach horta. 

Krute a napinace běchu pak 

tež zwučowanja za a nad za-

wěškom. Kak hiba so klanka hdyž 

rěči a do kotreho směra hlada? Wo-

sebite wužadanje bě, klanku stajnje 

we wěstej wysokosći dźeržeć a cyłu 

šěrokosć jewišća wužić. Hačrunjež 

bě klanka na štabiku, mějachu dźěći 

jara na to dźiwać, zo je jich klanka 

tež wyše zawěška widźeć.

Nawoda projekta Lutz Männel 

namjetowaše bjez krutych teks-

towych předłohow hrać. To spěchu-

je kreatiwnosć dźěći. 

Móža swojim klan-

kam swobodnišo a 

lóšo so hibać dać, 

hdyž „njewisaja” z 

wočemi a koncentra-

ciju na teksće. To bě 

do bra ideja, kotraž 

z kóždym dnjom a 

předstajenjom nowe 

„płody” wunjese. 

Wšelake róle mějach-

my wšědnje wšak tež 

znowa wobsadźić, dokelž dźěći nje-

prawidłownje do horta přichadźa-

chu. Zo bě Kózlatkec swój ba we 

Łužicy žiwa, bě derje k spóznaću. 

Wjelk bě mjenujcy němskorěčny a 

dyrbješe najprjedy serbsce wuknyć, 

zo by so do domu kózlatkow zado-

być móhł. Kózlatka znajachu wšelake 

hrónčka z noweje knihi „Dźesać mo-

jich porsćikow” a mějachu při hraću 

z nimi wjele wjesela. Běchu to samo 
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Štwórtk a pjatk wužichu wšitke 

dźěći horta móžnosć, lóštne nohaj-

cowe fi gury paslić. Tute wužichu so 

w hrě jako šulska rjadownja, kotraž z 

wučerjom matematiku zwučowaše.

Pjatk dopołdnja wuprosychu sej 

pěstowarske a žłobikowe dźěći 

wopyt generalki. Popołdnju na 

zakónčacym zarjadowanju sćěho-

wachu premjeru wjetše dźěći 

Chróšćanskeje a Wotrowskeje pěs-

towarnje, starši a dalši swójbni a 

zajimcy ze wsy. Běše to wjeršk pro-

jektneho tydźenja a zdo-

bom najwjetše wužadanje 

z wěstej napjatosću. 

Předstajenje wobrubi 

mała wustajeńca něko-

trych wobrazow Ingrid 

Wüsteney kaž tež wunoš-

kow lońšeje dźěłarnički w 

horće, kotraž bě to horunja 

přez załožbu spěchowana. 

Dale su so dźěći w dźěłar-

ničce z klan kami knjeza 

Měrćina Krawca zeznajomi-

moderne kózlatka, kotrež wužichu 

tablet, na kotrymž sej čas z dyrdom-

dej.de zabiwachu.

Zo njewobknježeše nawoda 

dźěłarnički serbšćinu, njewopokaza 

so jako haćace. Namjetowaše wón 

dźěćom w hrě sady němsce, dźěći 

tute bjez ćeže do serbšćiny pře-

njesechu. Wěste je, zo su dźěći kóž-

dy dźeń tójšto nawuknyli a nowe 

nazhonje nja zběrać móhli. Někotre 

dźěći mějachu spontanje wjacore 

abo wšelake róle přewzać, štož sej z 

časom přeco bóle přicpěwachu a so 

na to z wćipnosću zwažichu.

Štwórtk po wobjedźe je knjez 

Männel wšitke dźěći z horta na klan-

kodźiwadło přeprosył. Po lóštnej baj-

ce „Kij z měcha“ rozłoži wón dźěćom 

wšelake wěcy, triki a jednanja za za-

wěškom.
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Blandina Ledźborjowa je nam noty někotrych  

znatych serbskich spěwow za pisany ksylofon 

wobdźěłała. Tak móža dźěći melodiju po bar-

bach notow nazwučować a spěw přewodźeć.

Spěwčki smy tak přihotowali, zo móža so w 

našich pěstowarnjach samostatnje wot dźěsća 

wužiwać. Snano so tak mały hudźbny talent namaka. 

Mały přikład namakaće na srjedźnej stronje.

li. Tež tute klanki so we wustajeńcy 

wopytowarjam pokazachu. Z čerst-

wym tykancom Chróšćanskeje pje-

karnje a pomazkami ze zelowej a to-

matowej butru so wopytowarjo po 

předstajenju pohosćichu. Při bjesa-

dźe a dźakowanju so wulkotny wu-

kon dźěći a projekt samy chwaleše.

Srjedu w prěnim šulskim tydźenju  

stejachu dźěći hišće raz za jewišćom. 

Najprjedy zahrachu za šulerki a šu-

lerjow zakładneje šule a hodźinu 

pozdźišo za wobydlerjow starownje 

„Swjateje Ludmile“.  Starši wobydler-

jo so nad znatymi hrónčkami zawje-

selichu a je sobu přednjesechu. 

Po tutym předstajenju bě wšón 

lóšt na hraće tež pola poslednjeho 

dźěsća najprjedy jónu spokojeny. 

Nětko skónčnje móžachu hrajerjo 

swoje klanki sobu domoj wzać. 


