
MARTIN NA BÍLÉM KONI
(projekt na měsíc listopad)

Projekt na daný měsíc spojuje průřezově všechny výchovy: VV, PČ, HV, TV. Uzávěrka měsíčního
projektu je ke konci daného měsíce. 

Svátek  svatého  Martina  u  nás  slavíme  11.  11.  Tento  den  se  nese  ve  znamení  mnoha  legend  

a symbolů. Jedním z nich je právě sníh či svatomartinská husa.  Svatého Martina s husami spojují hned dvě

legendy. Ta první praví, že „husy svatého Martina při kázání tolik rušily, že nyní pykají  na svatomartinském

pekáči.“ Druhá legenda praví, že „se svatý Martin před svou volbou biskupem ze skromnosti skrýval v husníku,

ale husy ho svým kdákáním prozradily." V  tomto období  již  bylo obvyklé,  že  nastupovala zima,  se  kterou

přichází i sníh. Lidé si odpozorovaný klimatický jev spojili se světcem, často zobrazovaným na koni, a tak vznikla

tato poetická představa." 

Oslavy svátku svatého Martina se slaví v různých zemích. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oslavy_sv%C3%A1tku_svat%C3%A9ho_Martina_v_Evrop%C4%9B

VÝTVARNÁ VÝCHOVA + PČ

Ke sv. Martinovi neodmyslitelně patří i oheň a světlo.

Vyrob si vlastní lucernu a vydej se na noční výpravu
 POMŮCKY:  plastová  láhev,  nůžky,  lepidlo  +  štětec  /  oboustranná  lepící  páska,  drátek,  materiál  na

ozdobení lucerny (barevné papíry, přírodniny, fixy...)
 POSTUP: Odřízni vrchní část láhve. Ozdob zbytek láhve podle své fantazie tak, jak chceš aby tvá lucerna

vypadala.  Povrch můžeš polepit  nejrůznějšími  přírodninami,  které nasbíráš  během vycházky venku.
Můžeš použít ale i různobarevný krepový papír, do kterého vystřihneš zajímavé ornamenty a tvary.  Na
plastovou láhev se ti bude i dobře kreslit fixem.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oslavy_sv%C3%A1tku_svat%C3%A9ho_Martina_v_Evrop%C4%9B


Zaznamenej přípravy svatomartinského oběda či večeře. Připravit můžete i tradiční svatomartinské pečivo
 Pokud budete doma připravovat tradiční svatomartinský oběd / večeři, pomoz při jeho přípravě a 

zaznamenej bohaté přípravy několika málo fotografiemi. 
 Návod na tradiční svatomartinské pečivo nalezneš například zde:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Historie_svatomartinských_tradic#Martinské_rohlíky_a_koláče

HUDEBNÍ VÝCHOVA

MARTIN JEDE NA KONI

Martin jede na koni, podkůvky mu zazvoní.
Hop, hej, na koni, podkůvky mu zazvoní.
Náhle vidí chudáka, jak se choulí, naříká.
Hop, hej, chudáka, jak se choulí, naříká.
Martin dobré srdce má, žebrákovi svůj plášť dá.
Hop, hej, srdce má, žebrákovi svůj plášť dá.
Martin lidi miloval, mnoho dobra vykonal.
Hop, hej, miloval, mnoho dobra vykonal.
Na svatého Martina kouřívá se z komína.
Hop, hej, Martina, kouřívá se z komína.
Na svatého Martina zima už nám začíná.
Hop, hej, zima už nám začíná.
Na svatého Martina bude dobrá peřina.
Hop, hej, bude dobrá peřina.

Z písně zmizely noty.  Pokus se zahrát si na skladatele.
 Vymysli melodii - třeba použij nějakou známou píseň, aby se slova hodila do rytmu 

a melodie.
  Zkus vyrobit nějaký rytmický nástroj, který připomíná podkůvky, které zvoní.

Protože svátek svatého Martina je také na památku toho, že se rozdělil o svůj plášť s chudým žebrákem, zkuste
vymyslet, co byste oželeli a darovali potřebným lidem nebo dětem. Starší děti mohou zkusit zjistit, proč se
slavilo a slaví posvícení (bývá i na sv. Václava nebo sv. Martina). Můžeš si zazpívat i píseň „To je zlaté posvícení“. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Historie_svatomartinsk%C3%BDch_tradic#Martinsk%C3%A9_rohl%C3%ADky_a_kol%C3%A1%C4%8De


TĚLESNÁ VÝCHOVA

 Vydej  se na listopadovou procházku a nasbírej  při  tom potřebné přírodniny a materiál  pro výrobu

lucery a rytmického nástroje.

 Vezmi vyrobenou lucernu a vydej se na noční výpravu, při které ti bude (možná i mlhou) svítit na cestu.

Nejlepší práce budou ohodnoceny a zveřejneny na webu školy. 


