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V Horšicích ve školce i ve škole je veselo

Morana odplavala, přišlo jaro
Vynášení zimy, smrti, takzvané Morany, Moreny, Mořeny,
Mařeny, je starodávný pohanský
zvyk, který se dochoval dodnes.
Pro naše předky byl tento
rituál a vítání jara významnou
událostí.
Na
Smrtnou
neděli
zhotovila
většinou
svobodná děvčata (nebo
mládež)
symbolickou
ženskou
figurínu
nazývanou
Smrt
(Smrtholka,
Morena,
Mařena).
K
jejímu
zhotovení se použilo
to, co již nebylo
k potřebě (suché větve,
stará sláma). Byla ustrojena do
starých šatů a na krk se jí
navlékl náhrdelník z bílých
vyfouknutých vajíček, nebo se
navlékaly prázdné ulity šneků.
Morena
symbolizovala
smrt,
zimu, nemoc, nezmary a vše, co
lidem škodí, proto ji vynášeli
v průvodu za vesnici, kde byla
spálena nebo hozena do řeky či

potoka. Opakem k Moreně bylo
tzv. líto (májíček, lítečko),
které symbolizovalo jaro, nový
život a síly. Na rozdíl od
Smrtky se líto vyrábělo ze
živých a barevných materiálů,

které měly nést poselství jara a
nového života (většinou se
barevnými pentlemi zdobily vršky
jehličnatých stromů nebo jívové
ratolesti). Důležitým doprovodem
líta byla jako další symbol
budoucnosti panenka znázorňující
plodnost. S takovýmto lítem pak
mladí s koledou obešli vesnici a

u každého domu obřadními zpěvy a
říkankami oznámili, že zima už
je pryč. Od hospodářů za tu
dobrou zprávu dostali něco
dobrého na zub a nakonec si
z dárků uspořádali hostinu, u
níž
nechyběla
dobrá
zábava, muzika, zpěv a
tanec.
V pátek 18. března jsme
společně
s
mateřskou
školou také vyrazili jaru
vstříc.
Žáci
vytvořili
společně s paní vychovatelkou Moranu a my všichni
ji s průvodem zanesli až
k potoku u Vitouně. Tam
jsme ji zapálili, řekli si
mnoho říkanek a nakonec
jsme ji poslali po vodě. Zima
odplavala, přišlo jaro. A
opravdu se nám tento průvod
povedl. Počasí nám přálo a my
jsme se vrátili v pořádku do
školy. I když někteří brblali a
byli chůzí unaveni, všem se nám
tato vycházka velice líbila.
Jana Tolarová

Coolinaření s Albertem
Již dva roky jsme jako škola
součástí ZDRAVÉ 5, což je
organizace, která se zaměřuje
na zdravou výživu. Letos v
březnu jsme se přihlásili do
celostátní soutěže COOLINAŘENÍ
S ALBERTEM.

Zdravá 5 nás učí nejen
správně
stravovat,
ale

se
i

rozumně
hospodařit,
levně práce opravdu vydařila. Můžete
nakupovat a věnovat se důkladné posoudit a ohodnotit.
domácí přípravě pokrmu. Tématem
Jana Tolarová
letošního ročníku soutěže je
ZDRAVÁ SVAČINA.
Víme, že mnoho žáků ani dnes
nemá správné návyky stravování.
Buď nesvačí vůbec, nebo jen
nevhodné potraviny. Prostřednictvím hry a zábavy je
motivujeme, aby dobře svačili
a uměli si i jídlo sami
připravit
nebo
koupit.
Vytvořili jsme si 2 skupinky.
Děvčata si vybrala svůj pokrm
a poté jsme museli opravdu s
rozmyslem nakoupit správné
produkty, ale hlavně pouze do
100,- Kč. Myslím, že se nám
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Hody, hody, doprovody
Týden před Velikonocemi jsme
měli v naší mateřské škole
napilno. Zimu jsme zahnali,
přivítali jaro, sněhuláky a
sněhové vločky jsme vyměnili za
květiny, motýly, ptáčky a jiné
jarní symboly.
Všichni jsme se pečlivě připravovali na čas velikonoční. Děti
se seznámily se zvyky a tradicemi těchto svátků, dozvěděly se,
co je to Pašijový týden, ale
také vyráběly a tvořily. Zdobili
jsme perníčky, které nám upekla
maminka Anetky Hřebcové, malova-

li jsme vajíčka a vyráběli dekorace,
košíčky.
školku.
Na Zelený čtvrtek přišly všechny
děti
v
zeleném
oblečení. V tento
den měli naši malí
„zelenáčci“ soutěžní
dopoledne
s hledáním velikonočního zajíčka.
Tímto bych chtěla
poděkovat maminkám
a babičkám, které
se
postaraly
o
čokoládové a jiné
velikonoční dobroty
pro děti, ale i za
krásné
jarní

které

zdobí

naši

Dana Řihošková

Jak se ve školce rozloučili se zimou
Celý týden jsme se v naší
mateřské škole loučili se
zimou a zároveň volali na
sluníčko, aby nám přivolalo
jaro.
V pátek 18. března jsme se
společně s žáky základní
školy vydali vyhnat zimu.
Žáci vyrobili krásnou Morenu
a my si připravili říkanku na

loučení se zimou a přivítání jara.
Ve školce byl tento den Sluníčkový, kdy jsme si vyrobili sluníčkové čelenky a vzali si je s sebou
ven. Proto nám na cestu k Vitouni
po celou dobu krásně svítilo
sluníčko. U potoka pak paní
učitelka Sylva zapálila Morenu,
děti přednesly říkanky a paní Zima
odplula pryč. Nyní už se těšíme
jen na slunečné jarní dny.
Jarka Jeslínková

Družina má talent
Dne 10. března se žáci ve
školní družině opět po roce
předvedli se svými výjimečnými dovednostmi.
Někteří se před ostatními
spolužáky ostýchali, a tak
jako první vystoupily nejstarší dívky Terezka Farkašová a Klárka Boříková, aby
ostatním
dodaly
odvahu.
Taneční
vystoupení
měly

krásně natrénované, a tak
není divu, že se umístily s
nejvyšším počtem bodů. Jako
druhá se umístila Evička
Polanská,
která
předvedla
několik kouzel. Třetí místo
obsadily Magdalenka Farkašová a Barborka Janečková též
s tanečním vystoupením.
Ostatní žáci předvedli ještě
například žonglování, kouzlení, humornou pohádku, zpěv

a tanec – no
zkrátka
se
bylo
na
co
dívat!
Za svůj výkon
pak
dostal
každý soutěžící diplom a
malou odměnu.
Sylva Seidenglanzová

Karnevalové veselí „Na Kanárku“
Již tradičně každým rokem
pořádá Mateřská škola Horšice
dětský
maškarní
karneval
v Újezdě „Na Kanárku“.
I letos se zde sešli mušketýři,
princezny, víly, piráti, Pipi
dlouhá punčocha a mnoho dalších
masek. K tanci a k vytvoření
dobré nálady nám hrála skupina
Čenda Band. Děti se mohly
zapojit do soutěží jako například prolézání tunelem a vhození
míčku do krabice, tancování ve

splnění úkolů děti dostávaly
odměny a zároveň pro ně byla
připravena bohatá tombola. I
rodiče byli zapojeni do víru
tance a myslím, že si to všichni
náramně užili.
Tímto děkujeme všem sponzorům:
OÚ Horšice, OÚ Dolce, Elastoform
Bohemia Přeštice, Tvořeníčko
p. Soukupová, hasiči z Újezda a
rodiče dětí
–
Vachovcovi,
Mrázovi, Bradovi, Janečkovi,
Starkovi, Havlíčkovi, Rydzovi,
dvojicích s míčkem na čele nebo Skálovi, Hřebcovi a Staňkovi.
házení víček do nočníku. Za Budeme se těšit opět za rok.
Jarka Jeslínková

