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Anotace
Waldorfská škola vychází z filozofického směru antroposofie Rudolfa
Steinera. Na základě poznatků o vývoji člověka zavádí waldorfská pedagogika do
vyučování poznatky a vědomosti přiměřeným způsobem a v přiměřeném období.
Epochové vyučování je jedním ze specifik waldorfské školy. Jedná se o
ucelený blok, který je vyučován vždy 3-6 týdnů. Blok trvá přibližně dvě vyučovací
hodiny a dané téma je probíráno intenzivně a do hloubky.
Dítě kolem devátého roku prochází důležitým obdobím. Stává se kritickým
vůči okolí, prožívá sebe samo vzhledem k zevnímu světu. Připadá mu, že svět stojí
proti němu. Vzhledem k tomu přichází ve 3. třídě specifické epochy, které mohou
dítěti pomoci se v tomto období lépe orientovat.
Druhá část práce obsahuje teoretické a praktické materiály k výuce epoch Ze
zrna chléb a Řemesla.

Abstract
Waldorf school is based on the philosophy of Rudolf Steiner's
anthroposophy direction. Based on knowledge about human development
introduces Waldorf pedagogy in teaching knowledge and skills in a reasonable
manner and within a reasonable period.
The epoch of teaching is one of the specifics of the Waldorf School. It is an
integrated block, which is always taught 3-6 weeks. Block takes about two hours
and this topic is discussed intensively and in depth.
Child around the ninth year is going through an important period. It
becomes critical to the surroundings, experiencing on itself relative to the outer
world. It feels that the world is against him. The third class specific epoch can help
the child in this period to orientate better.
The second part includes theoretical and practical materials for teaching
epochs called Bread from grains and Crafts.
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Úvod
Pracuji devátým rokem jako třídní učitelka na Waldorfské škole v Příbrami.
Počátky mé praxe nebyly jednoduché, ale vždy se mi dostalo podpory mých kolegů.
Prošla jsem si sedmi třídami základní školy a nyní doprovázím druhou třídu. Za ta
léta jsem nashromáždila mnoho materiálu a příprav na vyučování, a proto jsem se
rozhodla některé z nich využít pro mou závěrečnou práci.
Příští rok mě čeká 3. třída, která je specifická některými epochami. Dvě z nich
jsem si vybrala a zpracovala v této práci.
Cílem mé práce je shromáždit co nejvíce materiálů k epochám Ze zrna chléb a
Řemesla. Snažit se najít zdroje, které budou pomocí pro učitele při přípravě těchto
epoch a ulehčí jim práci.
V první části se hodlám věnovat teorii týkající se waldorfského školství a
vývojových stádií dítěte. V druhé části se pokusím přehledně zpracovat vybrané
epochy.

8

1

Waldorfské školství

1.1 Vznik a rozvoj waldorfského školství ve světě
První waldorfská škola byla založena v německém Stuttgartu 7. září
1919, tedy rok po skončení 1. světové války, která zanechala Evropu v
těžkých hospodářských a sociálních problémech. Založena byla pro potřebu
obnovy duševního života, který by byl odezvou na zoufalou a palčivou situaci
doby, a vytvoření pedagogického směru plně odpovídajícího potřebám a
zájmům člověka.

V období mezi světovými válkami vzniklo v Evropě

a v Severní Americe celkem 19 škol. V průběhu druhé světové války byly
waldorfské školy v některých zemích zakázány a svou činnost mohly znovu
obnovit až po roce 1945. Podíváme-li se na zastoupení waldorfské
pedagogiky v dnešním světě, zjistíme, že v uplynulých letech zaznamenává
podstatný nárůst ze 77 škol v 17 zemích světa v roce 1960 na 1017 škol
v 66 zemích v roce 2010. O univerzalitě tohoto pedagogického směru svědčí
také to, že své příznivce nachází na všech pěti kontinentech. Nejsilněji je
zastoupena Evropa s více než 60 % všech waldorfských škol, z nichž přibližně
třetina je v Německu, a Severní Amerika, kde se nachází 15 % škol. Zajímavé
je také sledovat, v jakém období vznikaly jednotlivé školy. Zatímco v Severní
Americe, západní Evropě a Austrálii počet škol v posledních třiceti letech
narůstal plynule, východní Evropa svůj hlavní rozmach zažila v 90. letech,
tedy bezprostředně po pádu komunistických režimů. Od roku 2000 je
nejvýraznější nárůst v Jižní Americe a především v Asii, kde se za posledních
deset let více než zdvojnásobil počet waldorfských škol, konkrétně nejvíce
v Izraeli, Japonsku a Indii.
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1.2

Vznik waldorfského školství u nás
Vznik prvních waldorfských škol v České republice mohl nastat až po

změně politického systému v listopadu 1989. V letech 1990–1992 bylo
založeno prvních šest základních škol (v Písku, Příbrami, Ostravě, Praze,
Semilech a Pardubicích) a podle statistiky na www.iwaldorf.cz existuje ke
konci roku 2015: 15 mateřských škol, 14 základních škol, 1 speciální škola,
4 střední školy, 5 mateřských/rodinných center a 3 iniciativy, které usilují
o založení nové školy. Z hlediska zřizovatele jsou všechny základní školy
státní, s výjimkou školy v Českých Budějovicích, kterou zřizuje obecně
prospěšná společnost. Práci škol zaštiťuje a vůči veřejnosti a v legislativní
oblasti školy zastupuje Asociace waldorfských škol České republiky. Ta
zabezpečuje také další vzdělávání učitelů, podílí se na publikační činnosti,
koordinuje součinnost mezi stávajícími školami a vyjadřuje se ke vzniku
nových škol.

1.3 Charakteristika waldorfské školy Příbram
Waldorfská škola Příbram zahájila svoji činnost 1. 9. 1991. Právním
subjektem, který zřídilo město, je od 1. 7. 1992.
Škola sdružuje mateřskou školu, základní školu, kombinované lyceum,
střední odborné učiliště, školní jídelnu, školní družinu a školní klub.
Základní škola je úplná s 9 postupnými ročníky. V každém ročníku je 1 třída.
Kapacita školy je 225 žáků. Školu navštěvuje přibližně 180 žáků. Školní družina má
kapacitu 35 žáků a školní klub 15 žáků. Jejich kapacita je plně využita.
Školu navštěvují děti z celé Příbrami, blízkého i vzdálenějšího okolí. Je to
dáno zájmem rodičů o takový směr vzdělávání, který není zaměřen pouze na výkon
a memorování informací, ale také na rozvoj sociálních vztahů, umění i
duchovnějšího ucelenějšího pohledu na svět kolem nás.
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Velká pozornost se věnuje integraci žáků se specifickými poruchami učení a
chování. Kromě jiného s těmito dětmi a jejich rodiči pracuje speciální pedagog a
spolupracuje školní psycholožka.
Na základní školu navazuje střední stupeň školy, kde mohou pokračovat ve
studiu žáci nejen z naší školy, ale i z jiných škol v regionu. Je nabízen studijní obor
kombinované lyceum a tříleté učební obory umělecký kovář a zámečník, umělecký
truhlář. Od školního roku 2016/2017 se připravuje spuštění nového učebního
oboru reprodukční grafik.

1.4 Antroposofie jako myšlenkový základ pedagogiky Rudolfa
Steinera
Základy waldorfské pedagogiky byly položeny v roce 1919 myslitelem
a filozofem rakouského původu Rudolfem Steinerem (1861–1925). Jedním
z nejzřetelnějších znaků, kterými se liší od jiných pedagogických směrů, je její
duchovní zaměření vycházející z antroposofie. Antroposofie je myšlenkovým
proudem otevřeným lidem přicházejícím z jakékoliv náboženské tradice.
Vychází z přesvědčení, že člověk má svůj původ v duchovním světě, s nímž se
má ve své pozemské existenci svobodně a bděle znovu spojit. Ve středu
zájmu antroposofie, jak vyplývá z názvu, stojí člověk (anthropos) a hledání
moudrosti (sophia) o člověku. Kromě pedagogiky je antroposofie využíváno
i v mnoha dalších odvětvích lidské činnosti, jako např. v lékařství,
biodynamickém zemědělství, terapeutické péči o postižené, architektuře,
farmacii, v řadě uměleckých oborů a dokonce i v ekonomické sféře. V České
republice se nejvýrazněji uplatňuje právě ve waldorfské pedagogice.
Cílem waldorfské pedagogiky však v žádném případě není a nesmí být
vychovat z dětí antroposofy, ale vést je k individualitě, která bude znát nejen
předepsanou látku, ale která bude především mít rozvinuté schopnosti
nešablonovitého myšlení, sociálního cítění a odpovědného jednání. Na
antroposofických základech je vystavěn učební plán waldorfské školy
a učitelé v ní čerpají impulsy pro svou pedagogickou práci. Jinými slovy,
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učitel vycházející z antroposofických podnětů musí tyto impulzy důkladně
pochopit a „strávit“ a ve vyučování využívat jen to, co z nich sám dokáže
vytěžit. Znamená to tedy, že antroposofickému poznání se věnují pouze
učitelé, především individuálním studiem, prací v učitelském kolegiu a dalším
vzděláváním.
Antroposofii si člověk nemůže osvojit pouhým studiem a cvičením,
předpokládá

vědomou

vlastní

iniciativu,

práci

na

sobě

samém

a angažovanost v sociálním dění. Pokud se však učitelům skutečně podaří
prací na sobě oživit antroposofické podněty a pozvednout je do vědomí, pak
jejich pedagogické působení může získat nový rozměr. Nesoustředí se pouze
na to, jak efektivně předat učební látku, ale intenzivně se zaměřují na žáka
jako vyvíjející se lidskou bytost.

1.5

Principy waldorfské pedagogiky
Waldorfská pedagogika staví na celostním pojetí člověka: podporuje

jeho všestranný rozvoj a vyhýbá se nadměrné specializaci a jednostrannosti.
Stejnoměrně se rozvíjí rozum, cit a vůle a v procesu učení jsou zapojovány
a oslovovány

všechny

smysly.

Všechny

vyučované

předměty

jsou

považovány za stejně důležité, nedochází k nadřazování jednoho oboru nad
druhým ani ke stereotypnímu rozdělování činností podle pohlaví. Dívky se
plně účastní práce se dřevem, v epoše Stavby domu kopou základy, betonují,
míchají maltu a staví z cihel; chlapci zase přirozeně v ručních pracích pletou,
tkají, háčkují, šijí, filcují; z vlastnoručně zasetého a vypěstovaného obilí
v epoše Ze zrna chléb melou mouku a pečou chleba. Smyslem je dát všem
dětem široký, nespecializovaný základ. Bohatá škála nabízených činností
zohledňuje různá nadání dětí a umožňuje každému dítěti najít si obor, ve
kterém může mít šanci vyniknout. Ve vzdělávacím programu se proto
objevují specifické epochy i netradiční disciplíny, jako např. knihařství,
zahradnictví, kovotepectví nebo zeměměřičství.
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Činnost waldorfského učitele je chápána jako umělecký proces.
Posláním člověka je proměňovat svět, který ho obklopuje, k větší
oduševnělosti. Děti mají prožít, že i předměty každodenní potřeby mohou
být krásné, a mají si osvojit potřebné dovednosti proto, aby toto byly samy
schopny realizovat.
Aby třídní učitel mohl své žáky opravdu poznat jako individuality
a třídu jako sociální skupinu, měl by je optimálně vést po celou dobou školní
docházky. Vyučuje všechny předměty s výjimkou těch, pro které nemá
potřebné schopnosti.
V přístupu k učení usiluje waldorfská pedagogika o probuzení
zvídavosti a vlastního zájmu žáků, čemuž významně napomáhá slovní
hodnocení, jehož pravidla jsou popsána ve školním vzdělávacím programu.
Žáci nejsou známkováni, v průběhu roku dostávají zpětnou vazbu od svých
učitelů v podobě ústní i písemné. O projevech a výsledcích žáků učitelé dále
referují na pravidelných rodičovských schůzkách (obvykle jednou za měsíc)
a při individuálních konzultacích s rodiči (nejméně jednou za pololetí).
Školy pěstují intenzivní spolupráci s rodiči, kteří stojí na počátku
vzniku každé školy. To je také pro waldorfské školy zcela specifické – nejsou
zřizovány „shora“, ale na základě iniciativy rodičů-zájemců a potenciálních
učitelů. Ti musí před vznikem školy jednat s úřady a institucemi, získat
podporu a zájem širší veřejnosti, realizovat legislativní kroky vedoucí
k založení školy, podílet se na přípravě tříd či dokonce rekonstrukci celé
školy. Tento náročný proces přirozeně proměňuje vztah rodičů ke škole,
který bývá osobnější a intenzivnější. Ve fungující škole se rodiče spolupodílejí
na akcích školy zaměřených jak na děti (organizace ročních slavností, pomoc
učiteli při realizaci specifických epoch a předmětů, vydávání školních
zpravodajů, financování nadstandardních činností), tak pro veřejnost
(kulturní

představení,

vánoční

a velikonoční

jarmarky,

přednášková

a vzdělávací činnost). Běžné jsou návštěvy učitele v rodině dítěte (obzvlášť
v nižších ročnících) i návštěvy rodičů ve vyučovacích hodinách.
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1.6

Epochové vyučování
Metody práce waldorfských učitelů vycházejí z vývojových zákonitostí

jednotlivých sedmiletí a učivo základních předmětů (jako např. českého
jazyka, matematiky, dějepisu, fyziky a dalších podle konkrétních ročníků) se
realizuje v tzv. epochách. Epocha je souvislý blok trvající 3–6 týdnů v hlavním
vyučování, který představuje první část dne o délce cca 100 minut, a je
tvořen z rytmické, výukové a vyprávěcí části. Epochy se v jednom předmětu
v každém ročníku minimálně jednou opakují. Takto koncentrovaná
organizace výuky obecně podporuje soustředění žáků, umožňuje hlubší
ponoření do tématu a vyučování v mezipředmětových souvislostech.
Odborné předměty (např. cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova,
ruční práce, tělesná výchova a eurytmie, cvičební hodiny k hlavnímu
vyučování) jsou vyučovány ve standardních 45-minutových blocích.

1.6.1 Epochy specifické pro 3. třídu
Ze zrna chléb
- celoroční mezipředmětový projekt – poznávání druhů obilí a půd, práce s obilím od
obdělání a přípravy pole přes setí, pozorování růstu obilí, sklizeň, mlácení, mletí až
k pečení chleba
Stavitelství
- epocha zaměřená na téma „jak lidé žijí“, jejíž součástí je také vytvoření
jednoduché a užitečné stavby, např. lavičky nebo domku na nářadí, při které děti
zažijí tradiční stavitelské práce jako tvorba základů, zdění z cihel, opracování dřeva
Řemesla
- prožitkově zaměřené poznávání tradičních řemesel spojené s návštěvami několika
řemeslníků
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2

Vývojové fáze dítěte
Waldorfská pedagogika respektuje (na základě antroposofického pohledu na

člověka) věkové zvláštnosti dětí a rozlišuje ve vývoji člověka tři období od narození
až do dospělosti (období 21 let). V těchto obdobích, které zahrnují vždy asi sedm let
života dítěte dochází k rozvoji jeho fyzické, duševní a duchovní stránky. V poznání
zvláštních požadavků jednotlivých životních údobí spočívá základ věcně správně
vystavěného učebního plánu. Zde je ale také základ způsobu probírání učební látky v
jednotlivých na sebe navazujících údobích.

2.1 První fáze (od narození do 7. roku života)

Dokud je dítě v předškolním věku jsou zdravé oživující síly vázány úplně na
fyzické tělo. Je to období nejintenzivnějšího růstu. Nejdůležitější formou učení je
napodobování a příklad. U dítěte je rozvíjeno především obrazné myšlení. Intelekt
dětí nemá být v tomto období příliš zatěžován, aby mohly prožít radostné dětství,
které je základem pro celý další život. Jelikož dítě nastupuje školní docházku
převážně v šesti letech, je velice nutné, aby vyučování probíhalo formou
napodobování ve všech předmětech prvního ročníku, to znamená i v hlavním
epochovém vyučování. Nosnou idejí tohoto období pro výchovu dětí je výrok: "Svět
je dobrý!".

2.2 Druhá fáze (od 7 do 14)
V tomto období je důraz kladen na prožívání, rozvoj citového vnímání. Na počátku
školní docházky se myšlení dětí rozvíjí prostřednictvím vytváření myšlenkových
obrazů a představ. Dítě se nejvíce otevírá slovu, řeči a touží po jakémkoli vyprávění.
Dovede pozorně poslouchat barvitě líčené příběhy, přijímá tak slovy "vykreslené"
myšlenkové obrazy, jejichž prostřednictvím se učí. Proto je vyprávění pohádek,
bajek, legend, pověstí atd. pro toto období tak důležité. Jeho prostřednictvím
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můžeme působit na citový život dítěte, na mravní sympatie a antipatie, tedy na
utváření dobrého mravního základu dítěte. Na počátku tohoto druhého vývojového
stupně je dítě ještě silně pod vlivem předchozího vývojového stupně, což znamená,
že při vytváření představ ještě silně působí napodobování, které se postupně mění
ve vědomé následování. Výchovným prostředkem je přirozená autorita učitele.
Velký vliv na zdravý vývoj dětí má také rytmus. Dítě vnímá časový rytmus dne,
týdne, rytmické pohybové činnosti zařazované v průběhu učení, rytmus v hudbě,
zpěvu, řeči.

2.2.1 Devátý rok dítěte

Devátý rok znamená podstatnou změnu v citovém životě dítěte. Dítě má
pocit, že svět stojí proti němu a začíná více prožívat jeho záporné stránky: je stále
více kritické, poprvé si uvědomuje sebe sama ve vztahu k okolnímu světu. Tento věk
je jakýmsi mezníkem v životě dítěte. Je důležité vědět a uvědomit si, že právě teď se
v dítěti zažehne jakási jiskra, která se pak táhne celým jeho životem. Dítě se
centralizuje z okolí samo do sebe. Dokáže věci proměňovat v pojmy, rozvíjí se
intelekt. Dítě přichází o schopnost nápodoby a dostává za ni objektivnost – já jsem
já. Dochází k prvnímu uvědomění si, že já sám mám jedinečný život, na mě závisí, co
já udělám, jak budu žít dál. Dítě má zastřený, zkoumavý pohled, vidí vše nově, i když
už to vidělo. Pohled se proměňuje, stisk může být jiný. Začíná si všímat zevnějšku –
oblečení, účesy… Dítě se zajímá o lidi kolem, začíná je „zkoušet“, jestli mají sílu je
vést, jestli jejich slova a činy jsou v souladu.
U některých dětí může mít tento věk dramatický charakter. Je důležité mluvit
o tom s rodiči. Když učitel nevycítí, co se d dětmi děje, může dojít k nekázni i
k opozici. Děti potřebují oporu, i když to nedávají znát navenek. Dospělý musí být
připravený, že dítě si hledá jakoby nové místo. Může být i nejisté, hodně se ptá. U
některých dětí může dojít k pocitu osamocenosti, strachu, nedůvěry, pochybování.
Je dobré dávat dítěti jasné, konkrétní, určité odpovědi.
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V tomto věku, ve 3. třídě, přicházejí epochy Ze zrna chléb, Řemesla a Stavba
domu. Ze zrna chléb ukazuje dětem, že existují určité zákonitosti, které jsou dané.
Tak jako dítě cítí klíčit „já“, vidí klíčit i obilí. Dítě vnímá, že práce je určitou šancí, jak
změnit svět a sám sebe. Dávání a braní i v sociální sféře se objevuje v epoše
Řemesel, např. v dělbě práce, lidé jsou odkázáni na druhé, spojuje je to. Stavba
domu – obraz, jak se dítě vymezuje vůči okolí, vytváří si vlastní vnitřní prostor
oddělený od prostoru celého světa. „Ale mám tam okna, dveře – není to úplně
uzavřený dům.“ Ve všech epochách se proměňuje vztah toho, co je uvnitř a toho, co
je venku.
Při prožívání hodně záleží na temperamentu. Děti si hledají jakési hraniční
zážitky, pokoušejí, hledají, kde jsou hranice. Setkávají se i s hranicí života a smrti,
dítě to může špatně prožívat, zde se objevuje i počátek dětských depresí. Děti, které
nejsou v průměru, si právě tuto jinakost začínají uvědomovat v období kolem
devátého roku. Je důležité být na to připraven.
Kolem desátého roku dítěte přichází počátek rozvíjení intelektových
schopností. Dítě se setkává s různými definicemi a pojmy, teprve nyní jim začíná
rozumět a uvědomovat si své myšlení. Toto celé období je protknuto mottem: "Svět
je krásný!"

2.3 Třetí fáze (od 14 do 21 let)
Ve třetím sedmiletí vystupují silněji do popředí individuální rysy mladého člověka,
což souvisí s tím, že na vývoj vůle a citu navazuje rozvíjející se svobodné abstraktní
myšlení se silou vlastního úsudku. "Svět je pravdivý!" je ústředním rčením tohoto
výchovného období.
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3

Ze zrna chléb
Všechno, co roste ze země
chutná a voní příjemně.
Sluníčko s deštěm den co den
rostlinky vytahuje ven.
Děkujem Ti sluníčko,
žes uzrálo zrníčko.
Děkujem Ti země milá,
žes to zrnko v sobě skryla.

Jednou ze specifických epoch 3. třídy je epocha Ze zrna chléb. Dítě si začíná
uvědomovat své já a hledá své místo ve světě. Polní práce odpovídají rozvoji
vnitřního já člověka. Dětské „já“ se vyvíjí stejně, jako se vyvíjí semínko v silný klas.
Tato epocha se prolíná celou třetí a části čtvrté třídy. Prožívají ji nejen žáci,
ale i rodiče, které se účastní různých činností s epochou spojených. Dochází
k praktickým úkonům, kterým předchází jakýsi „trénink“ ve třídě v podobě básniček,
písniček, vyprávění, pozorování a smyslového vnímání různých druhů půdy, počasí,
obilnin, chleba apod. Děti také prochází nácvikem zacházení s nářadím, poučením o
bezpečnosti práce.

3.1 Cíle epochy
• naučit děti pracovat s půdou, vlastními silami zorat a zasít
• pozorovat růst a zrání obilí
• úrodu sklidit, vymlátit cepy a ručně umlít
• upéct chleba z těsta, které děti připraví z umleté mouky
• seznámit se s hospodářskými zvířaty jako pomocníky
• prožít a realizovat cestu „od zrna ke chlebu“
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3.2 Materiály k výuce – teoretické i praktické
3.2.1 Obiloviny
Již více než 12 tisíc let jsou důležitou součástí výživy lidstva obiloviny. I v dnešní
době se každodenně setkáváme s výrobky z obilovin v nejrůznějších podobách.
Statistiky ukazují, že obiloviny byly hlavní složkou obživy národů, jejichž příslušníci
se dožívají velmi vysokého věku. Obiloviny lze základně rozdělit podle obsahu
bílkoviny zvané lepek. V našich zeměpisných šířkách lze zařadit mezi obiloviny
obsahující lepek především pšenici, žito, ječmen a oves.

Pšenice
Ta pšenička
copatá je holčička.
Ze zrna pšeničky
máme rohlíčky.

Pšenice setá (obrázek 1)1 - je jedna z nejrozšířenějších obilnin. Původem pochází
patrně z Blízkého východu, je po tisíciletí šlechtěna a pěstována po celém světě.
Trsnatá tráva dorůstá výšky 50-130 cm. Na hladkém a lysém dutém stéble s
hladkými kolénky vyrůstají čárkovité listy s prodlouženými jazýčky a oušky.
Květenství je čtyřhranný nepravý klas s klásky po 2-4 kvítcích. Seje se buď na
podzim jako ozimá nebo na jaře, kvete v červnu a červenci. Je jedním
z nejdůležitějších zdrojů proteinů.

1

[online] Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%A1enice_set%C3%A1#/media/File:Illustration_Triticu
m_aestivum1.jpg
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Pšenice špalda (obrázek 2)2 – je druh pšenice, která byla pěstována v Evropě již před
8000 lety a pěstovali jí Egypťané, Keltové i Germáni. V současné době je považována
za zdravější alternativu šlechtěné pšenice. Je často využívanou plodinou
v ekologickém zemědělství, protože je velice odolná proti škůdcům a má minimální
reakci na hnojení umělými hnojivy. Ze špaldy se vyrábí kávovina jako náhražka kávy,
používá se i jako sladová přísada.

obrázek 2

obrázek 1

2

[online] Dostupné z: http://peceni-v-samotove-peci.webnode.cz/kvaskovy-chleba/spalda/
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Žito (obrázek 3)3
Dorůstá výšky 60-150cm. Stébla jsou trsnatá, lysá, přímá a nahoře pýřitá. Mají 3-9
kolének, které rozdělují stéblo na jednotlivé články. Má vysoký obsah vlákniny,
obsahuje látky, které příznivě působí na dobrý stav kostí, zubů, vlasů a nehtů. Žitná
mouka je velmi vhodná pro pečení chleba, zrno se používá jako náhražka kávy
(melta), k výrobě perníku či jako krmivo.

To to to žito
má dlouhé stéblo.
Podlouhlá zrníčka
dávají chlebíčka.

obrázek 3

3

[online] Dostupné z:
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/P%C5%99%C3%ADroda/Obiloviny/%C5%BDito
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Ječmen
Ječmen je dědeček,
má nejdelší vousy.
Dědečkové rádi
pivo vypijou si.

Patří mezi nejstarší zemědělské plodiny, vyskytuje se již v čínské a indické mytologii.
Nejkvalitnější ječmen (obrázek 4)4 sloučí k výrobě sladu. Vyrábějí se z něj také
kroupy a krupky, které slouží jako přísada do polévek. Mladý ječmen se používá
k rozdrcení, usušení či vylisování. Vznikne tak zelený prášek, který se smíchá s vodou
nebo s ovocným džusem.

obrázek 4

4

[online] Dostupné z:
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/8/81/Illustration_Hordeum_vulgare1.jpg/220pxIllustration_Hordeum_vulgare1.jpg&imgrefurl=https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%25C4%258
Dmen_set%25C3%25BD&h=357&w=220&tbnid=PftOz4HB74QccM:&tbnh=186&tbnw=114
&docid=VwDHwV-y8TQ_RM&itg=1&usg=__vIn_hRo5QoQPsKMiDK7iKNZgPWM=
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Oves
Poslední je oves.
Co zrníčko, to větvička,
potrava je pro koníčka.

Dorůstá výšky 40-150cm. Roste jednotlivě, stébla jsou hladká, přímá a poměrně
mohutná. Z mouky se připravuje pečivo, ovesné vločky, ovesný šrot se zkrmuje a
ovesná sláma se hlavně stele. Oves (obrázek 5)5 obsahuje rostlinné inzulíny, proto je
také doporučován jako vhodná obilovina pro diabetiky. Je vynikající jako krmivo pro
koně. Často se z něj dělají ovesné kaše, oblíbené jsou vločky.

obrázek 5

5

[online] Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oves_set%C3%BD#/media/File:Illustration_Avena_sativa0.jpg
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Co pomáhá zrnu?
Slunce – pomáhá teplem a světlem.
Déšť – dává zrnu vodu, měkčí půdu, aby mohlo pustit kořeny a růst.
Vítr – čechrá obilí vlasy a nosí pyl.
Země – dává zrnu živiny.
Měsíc – ukazuje sedlákům, kdy sít a sklízet.
Sníh – dává obilí peřinu.
Mráz – otuží zrno a posilní ho.

3.2.2 Orná nářadí
obrázek 6
6

Sakovák - byl jednostranný, jednoradličný pluh (obrázek 6)
Harka – byl tříradličný a jednostranný pluh

Tuplák – byl obracecí pluh se dvěma radlicemi na dřevěné hřídeli se železnými
klečemi a dřevěnými rukojeťmi. Nad nápravou zvýšená část se nazývala beránek;
měla železný kruh, v němž byl ukotven hřídel pluhu pomocí železného kolíku.
Posouváním hřídele pluhu se určovala hloubka orby.
Radýlko na proorávání brambor bylo mimo hřídele celé železné se dvěma kolečky
nastavitelnými na výšku, s klečemi na obě ruce. U radlice byly rozevíratelné
odhrnovačky (křídla).

6

[online] Dostupné z:
https://www.google.cz/search?noj=1&tbm=isch&sa=1&q=sakov%C3%A1k&oq=sakov%C3%
A1k&gs_l=img.3..0.3063.3993.0.4353.7.7.0.0.0.0.78.390.7.7.0....0...1c.1.64.img..0.7.389.NO
JVjUzQ0YU#imgrc=3fita5n4vzRXXM%3A
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3.2.3 Setí obilí
Odměřuj krok! I rozmach měř!
Zem bude dlouho mladá, věř!
Tam padlo zrno, mře, má klid.
V tom klidu je mu dobře být.
Jiné se z hlíny dere ven,
dobře je mu, jde za světlem.
Žádné zrno se neztratí
a padne, Bože kam chceš ty!

Vhodným osivem je pšenice nebo žito. Pokud obilí nevzejde po zasetí na
podzim, je možné zasít ještě jařiny.
Za starých časů se selo ručně, protože v té době nebyly žádné secí stroje.
Jařiny se sely po bramborách a řepě. Jakmile oranice trochu uschnula, uvláčela se
dvakrát branami. Pak už se mohlo sít. Začalo se na prvním líchu od kraje pole (jedna
lícha je pruh pole asi 2,5 m široký). Pravou nohou se udělala v ornici čára, tj. táhla se
noha trochu za sebou. Potom se rozsívalo, a to tak, že při každém vykročení levou
nohou se rozhodila hrst obilí, a to střídavě – jednou před sebe a jednou poněkud do
strany. Po obrácení na konci pole se stejným způsobem zasela druhá polovina líchy.
Poté se začala nová lícha se stejným značením a setím. Když byla zaseta celá plocha,
tak se zaseté obilí mělce zaorávalo dřevěným rádlem
Zrní se selo z rozsívky z bílého režného plátna ještě domácí výroby (ze lnu) o
rozměru asi 1x1 m. Na každém rohu byly asi 1 m dlouhé tkalouny z téhož plátna,
které bylo asi třikrát přeložené a prošité, takže vznikly asi 2 cm široké popruhy. Dva
konce se svázaly k sobě a navlékly přes hlavu na pravé rameno. Druhé dva konce se
držely v levé ruce, ale až u samého plátna. Tím vznikla na levém boku taková velká
kapsa, do níž se nasypalo zrní a pravou rukou se z ní nabíralo. Takto se sely i
luštěniny – peluška a hrách. Této plachtě se říkalo trávnice, protože se dříve
používala i na nošení nasečené trávy.
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Ozimy se sely do zoraného pole po jeteli. To se muselo uvláčit před setím
čtyřikrát místem. Selo se stejným způsobem jako zjara, ale zrní se jen 2 štrychy
zavláčilo. Při setí máku se tento míchal s jemnými pilinami v určitém poměru.
Setí obilí byla zodpovědná, ale krásná práce. Člověk se cítil být více
zúčastněn na tajemném koloběhu setí, vzrůstu a zrání v Boží přírodě.
Sedláček na poli hospodaří,
kde je zem úrodná, tam se mu daří.
Obilíčko seje, do té černé hlíny,
by chlebíčka bylo a nebylo bídy.

Sedlákovi při práci pomáhají mnohá zvířata:
Kůň pomáhá orat, tahá vůz.
Kráva dává mléko a pomáhá orat a hnojit pole.
Žížala kypří půdu.
Koroptev je polní odplevovač.
Rejsem zbavuje pole škodlivého hmyzu.
Sova hlídá pole v noci a káně ve dne, loví myši.
Kozy a ovce spásají úhor, aby se zem nevyčerpala.

3.2.4 Žací nástroje
První žací nástroje se objevily již v pravěku. V 5. tisíciletí př.n.l. se obilí
sklízelo srpy s dřevěnou, kostěnou nebo z parohu vyrobenou rukojetí, do které byly
vkládány do ostra naštípané kamenné úštěpky (pazourky).
Samotné sečení obilovin se provádělo řezacími, nikoli sekacími pohyby. Žnec
uchytil hrst stojícího obilí a jednoduše přeřízl stébla.
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Srp (obrázek 7)7
Je jednoruční zemědělský nástroj, který se dříve velmi používal. Odsekávaly se s ním
stvoly rostlin, ale především byl používán při sklizni obilí a žnutí trávy. Je složen
z ploché, do půlkruhu zahnuté kovové části s vnitřním ostřím a z rukojeti. Musí se
pravidelně brousit a ostří správně naklepávat.
Měsíc srpen dostal od srpu své jméno, protože v ten čas pravidelně končívaly žně.
Srp se používal i jako zbraň.

obrázek 7

Kosa
Je obouručná nástroj určený k sekání travin nebo ke sklizni obilí. Člověk, který
pracuje s kosou, se nazývá sekáč nebo také dříve žnec. Kosa se používala již od
mladší doby železné.
Kovová podlouhlá čepel je vyrobena z plechu. Nástroj je mírně ohnutý dovnitř a je
broušen vždy na vnitřní straně oblouku. Dále má kosa násadku, která se nazývá
kosiště. To bývá kolem 170cm dlouhé a bývá opatřeno dvěma držadly. Čepel bývá
dlouhá přibližně 60 až 80cm.

7

[online] Dostupné z: https://hr.wikipedia.org/wiki/Razgovor:Srp#/media/File:Sickle33.jpg
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Při správném kosení čepel klouže kruhovým pohybem téměř celou svojí plochou po
povrchu a rostliny tak více podřezává než přímo seče. Sekáč by měl kosu (obrázek
8)8 držet oběma rukama za držadla a kruhovým pohybem těla a rukou žnout
rostliny.
Kosa, která bývala určena ke sklizni obilí při žních byla navíc vybavena na kosišti
rámem, který zajišťoval padání klasů do řad. To pak usnadňovalo následné vázání do
snopů.

obrázek 8

3.2.5 Žně
V první polovině minulého století vypadaly žně zcela jinak než dnes.
Vyžadovaly mnoho ruční práce. Hospodáři, kteří měli koně, sekli obilí většinou
velkým žacím strojem. Ten čtyřmi otočnými hráběmi z posečeného obilí utvářel
větší hrstě, které se potom ručně vázaly do snopů a stavěly se do tzv. panáků.
Těm, kteří neměli stroje, nezbylo nic jiného, než posekat obilí ručně. Hlavním
nástrojem pak byla kosa a srp. Pole muselo sklízet více lidí.

8

[online] Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosa#/media/File:Scythes-czech.jpg
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Nejdříve dozrálo žito a ječmen. Žito se seklo dobře, zvlášť když nebylo od
větru poválené. Obilí se začalo sekat, až poněkud oschla rosa, na rozdíl od sečení na
louce, kde byla rosa pro snadnější práci vítaná.
Když bylo nasečeno tolik, aby se to dopoledne, nebo do večera stačilo
postavit do panáků, šlo se panákovat. Postavil se prostřední snopek, který se v
klasech zlámal a k němu z každé strany po jednom snopku a do kříže také z každé
strany jeden. Než se postavilo těchto pět snopů, bylo zapotřebí, aby je někdo
podržel. Potom se k nim opět do kříže postavily další čtyři snopy. Klasy se stáhly k
sobě a na ně se položil desátý snop zvaný čepice nebo klobouk. Ten se v polovině
zlámal a spodkem otočil k východu. Druhá polovina snopu s klasy se rozprostřela
tak, aby zakryla celého panáka, a chránila jej před deštěm, který přichází nejvíc od
západu. Panáky se stavěly do řady.

3.2.6 Dožínky
Dožínky (nebo také obžínky, ožinky, na Moravě dožatá apod.) se slavily ve
všech zemědělských krajích, všude, kde se pěstovalo obilí. Průběh slavnosti byl v
posledních třech staletích velice podobný.
Z pole se na ozdobeném voze vezl poslední snop (svazek obilí), kterému se
také říkalo baba, děd, nevěsta, jinde zase konopička, barbora nebo žebrák. Býval
ozdobený květinami a pentlemi, někdy přistrojený jako ženská figura. Lidé se zčásti
vezli, zčásti šli pěšky vedle vozu, někdy je doprovázela muzika a vždycky si u toho
zpívali.
Věnce, které byly obřadně předávány hospodáři při dožínkové slavnosti, byly
obvykle zhotoveny ze všech druhů pěstovaného obilí a někdy i polního kvítí.
Schovávaly se po celý rok až do příštích žní, protože obilí a bylinám, z nichž byly
uvázány, se přisuzovala magická moc. Lidem a dobytku mohl takový věnec pomoci k
uzdravení, zároveň měl zaručit větší výnos z příští setby. Při předání věnce bylo
popřáno štěstí, zdraví a úroda v příštím roce. Následovalo pohoštění a taneční
zábava.
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V některých krajích se nechávalo několik posledních klasů obilí na poli
neposečených. Říkalo se jim stodola, panenka nebo také dědova brada.

Náš hospodář je hodnej pán,
dal nám piva velkej džbán.
Naše hospodyně je hodná paní,
dala nám koláče samé mazání.
Samé mazání, samé rozinky
a k tomu ještě flašku rosolky.

Popěvky v Čechách, na Moravě i ve Slezsku byly žertovné a bezprostředně
reagovaly na události a situace, k nimž během žní došlo.

Už jsme dovázali,

A náš pán, jemnostpán,

do stodoly dali,

on nám dá piva džbán,

při tom jsme si také

a jemnostpaničky

babu uvázali.

upečou buchtičky.

Pantáto šafáři,

Copak se to, mladý pane,

na nás to záleží,

letos asi stalo,

že jsme se činili,

že vy jste nám toho piva

velkou žízeň dostali.

dali letos málo.

Vy, pane hlídači,

Kořaličku jenom jednou

vy jste ještě radši,

a pivečka málo,

že je všechno ve stodole,

copak se to, mladý pane,

budete spát lepší.

copak se to stalo?
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Sv. Markéta
Jedna z nejznámějších pranostik říká „Svatá Markéta, hodila srp do žita –
Svatá Markyta vede žence do žita,“ což vystihuje, že ve zmíněný svátek začínaly v
Čechách žně, a to byla pochopitelně všude velká událost. Za starých časů se žalo
srpy, později pak ženci používali navíc kosy. Ženy a dívky kromě srpů používaly
hrábě na pohrabávání obilí ze strnišť, aby ani klásek nepřišel nazmar. Dávná
atmosféra žní vymizela s nástupem mechanizace. Zapomenutý je také zvykem kdy
se musel postižený vyplatit ze zajetí. Kdo šel kolem pole, nebo přišel mezi žence až
na pole, byl s velkým veselím lapen a žnečky mu svázaly ruce nebo nohy trochou
požatého obilí. Ze zajetí se musel vyplatit a dát na pivo.

Už je sluníčko za horou,
lhotečtí ženci s pole jdou.
Panímámo, neste večeři,
už vám jdou ženci do dveří.
Náš hospodář je hodnej pán,
von nám daruje piva džbán.

3.2.7 Mlácení obilí
Mlácení cepy
Dříve než se objevily jednoduché mlátičky, tak se musela celá úroda vymlátit
cepy. Byla to velmi náročná ruční práce. Snopy se položily těsně vedle sebe do řady
na mlat a svrchu se po jedné straně omlátily. Pak se snopy obrátily a omlátily se po
druhé straně. Říkalo se, že se oklepaly. Potom se oklepané snopy postavily stranou a
jedním snopem, který se použil jako koště, se vymlácené zrní smetlo na stranu. Poté
se třetina snopů rozvázala, rozprostřela na mlat a mlátilo se znovu. Po omlácení
jedné strany se celá vrstva obrátila na druhou stranu. Obracelo se tak, že se část
vrstvy u klasů shrnula, uchopila se oběma rukama a jedním pohybem obrátila. Po
vymlácení druhé strany se vymlácená sláma svázala do velkých otepí dvěma
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povřísly. Nejlépe se mlátilo, když byl mlat zmrzlý (byl z upěchované mazné hlíny) a
cepy na něm jen zvonily.
Dříve, dokud nebyly mechanické mlátičky a všechno obilí se mlátilo jen cepy
(obrázek 9)9, bylo ve větších hospodářstvích 4, 5 i 6 mlatců. To už bylo umění se
správně zařadit, aby se rytmus zachoval. Když se mlátilo šesti cepy, jakoby říkaly:
Tak-to pán tři mlat-ce po-bí-zí do prá-ce. Pojď na mlat, dám ti plat. Toto pořekadlo
se dalo použít i při mlácení ve třech. V pěti to zase bylo: Půl pá-tý mí-ry, půl pá-tý
mí-ry. Ve čtyřech: Snop na pat-ře, shoď ho brat-ře. Ve třech: Jed-na dvě tři, my jsme
brat-ři. Ve dvou: Jed-na dvě, Hon-za jde. Podobných říkanek bývalo více.
Násada cepů, říkalo se jí cepiště, je na konci opatřená kováním s okem. Jím je
provlečen očepek, který spojuje cepiště s bijákem. Očepek je z vepřovice a koženými
řemínky upevněn na bijáku. Ten je z tvrdého dřeva.
Sklizeň bylo potřeba zpracovat. Obilí se mlátilo na mlatu cepy, což byla
úmorná dřina. Však se také o ní uchovalo mnoho říkanek i písniček.

Co jsem se nažala,

Naši už mlátili, já ještě ležel;

snopů navázala

oni šli k snídani,

na tom našem poli;

já taky běžel.

Nynčko musím mlátit,

„Proč běžíš k snídani,

ručičkama klátit, až mě hlava bolí.

Vždyť jsi nemlátil?“
Když už jsem na cestě
tak se nevrátím.

obrázek 9
9

[online] Dostupné z:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Sierakowice_muzeum_cepy_06.07.10_p.jp
g
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3.2.8 Mletí obilí
Mlynář
To je řemeslník, který mele obilné zrno na mouku a další moučné výrobky ve
mlýně. Mlynářství má u nás velmi dlouhou tradici, první zmínky o větrných mlýnech
pocházejí již ze 13. století. Největší rozmach větrných mlýnů se ale přičítá 15. století,
kdy se stavěli hlavně dřevěné mlýny. Mlýny bychom v té době u nás našli zásadně
vodní a větrné. Až v 18. století bychom se mohli setkávat s prvními zděnými mlýny
kruhovitého půdorysu. V době lucemburské docházelo k největšímu rozmachu
řemesla mlynářského, kdy jen v Praze bylo registrováno více než 20 mlýnů. Mlynář
musel umět postavit nejen mlýn, ale také studnice, jezy, mosty a veškeré stavby s
vodou spojené.
Mlynáři byli samozřejmě různě majetní a podle toho by se dalo je rozdělit do
čtyř skupin: 1. Nejchudší mlynáři, kteří byli ve „službě náchlební“. Mlýny byli ve
vlastnictví obce, církve nebo feudální vrchnosti a jejich majitelé si najímali
mlynářského mistra na správu mlýna, kterého měli ve služebním poměru. 2. Další
kategorii tvořili mlynáři, kteří si od majitele mlýn najímali na tzv. „čtvrtý groš“,
„čtvrtý peníz“, to znamenalo uzavření smlouvy na čtvrtinu (mlynář bral každý čtvrtý
groš z prodeje). 3. Mlynář úroční byl mlynář, který od majitele mlýn koupil za
pevnou sumu za podmínek odvádění ročního úroku majiteli i jeho dědicům. Mlynář
byl samostatným hospodářem a vše, co z mlýna získal, mu patřilo. Naprosto
samostatně hospodařící kategorii tvořili mlynáři, kteří vlastnili mlýny bez jakýchkoliv
závazků. Často se stávalo, že nájemní mlynáři od majitelů mlýn zakoupili a stali se
tak novými majiteli mlýnů.
Mletí
Bylo často prováděno přímo v domácnostech na ručních rotačních mlýncích
tzv. ţernovech. Spodní kámen (ležák) byl pevně usazený, vrchní kámen (běhoun) se
po něm volně pohyboval. Oba kameny byly ve středu provrtány a usazeny na čep.
Běhoun byl spojen s osovým čepem hřídelem příčkou (papřicí), která byla zapuštěna
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do výřezu po stranách středového otvoru na spodní straně běhounu. Takovýto
mlýnek se roztáčel ručně. Mletí na ručním mlýnku bylo poměrně namáhavou
činností. Semletí jednoho kilogramu obilí trvalo 20- 40 minut. Již od středověku
převažovalo v českých zemích mletí obilí ve vodních mlýnech. Mlecí zařízení
poháněné vodním kolem sestávalo z násypného koše, dvou mlýnských kamenů v
lubech, moučnice s prosévacím pytlíkem a žejbra. Ve venkovském prostředí našly
uplatnění i domácí obilní mlýnky poháněné lidskou silou – jednoduché mlýnky na
principu žern či kameny. Továrně vyráběné domácí mlýnky, zpravidla hnané
motorem, pracovaly na principu dvou železných válců drtících mezi sebou obilí. Ke
šrotování, tedy hrubému mletí obilí, hospodáři používali upravené mlýnky. Nejprve
se šrot určený ke krmení dobytka i drůbeže připravoval na žernech. Od 19. století
sloužily zdokonalené šrotovníky poháněné klikou, žentourem nebo motorem.
Konstrukčně se příliš nelišily od obilných mlýnků. Byly opatřeny násypným košem a
dvěma kamennými válci, jejichž vzdálenost se dala upravovat a tak regulovat
jemnost šrotu, který vypadával korýtkem do připravené nádoby. Obdobně pracoval
i mačkač ovsa, používaný pro přípravu krmení pro koně. Šrot se připravoval i ve
vodních či větrných mlýnech.

Mlynářský řemeslo

Mlynář mele až se třese,

je radostný všecko:

voda mu užitek nese.

samo se to točí,

Voděnka mu kolem točí,

jen to voda tlačí,

sedláček mu žito vozí.

stárek se jen dívá,

Jednym bere, druhym dává,

jak kámen zamílá.

tak ho Pán Bůh požehnává.

Jsou mlynáři jsou chlapíci,

Když jim nechtí mlejny klapat,

když jim křešou kameníci,

začnou jako šelmy plakat,

jsou mlynáři jsou,

jsou mlynáři, jsou,

když jim kola jdou.

když jim mlejny jdou.
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3.2.9 Pečení chleba
Pečení chleba je základní dovedností člověka již velmi dlouho dobu. Upéct
chleba zvládne téměř každý, ale ve zkušenostech je základ této dovednosti.
Chléb
Chléb provází člověka od nepaměti. Přitom vždy nevypadal a nechutnal tak,
jak ho známe dnes. Chlebem nazýváme potravinu připravenou z namletých
(rozdrcených) obilných zrn a vody. Chlebem v tomto širokém smyslu může tedy být i
kaše, placky, pecny apod.
Dodnes různé národy připravují svůj tradiční typ chleba (arabský chléb pitta,
jihoamerické kukuřičné placky tortilly, židovský nekvašený chléb maces). Vývoj
chleba postupoval od rozemletých pražených zrnek obilí smíchaných s vodou (kaše
nevařená či vařená), přes primitivní sušené, později pečené placky (na rozpálených
kamenech), od nekvašeného až k dnešnímu kynutému bochníku.
Při rituálu pečení chleba se pravidelně vykonával tento sled prací:
1. příprava kvasu
2. zadělávání a zpracování těsta
3. kynutí těsta
4. dělení a válení
5. příprava pece
6. vlastní pečení
7. ošetření chleba po upečení
Mísím, mísím boží dárek,

až odsázím budu píct,

až vymísím budu válet,

až upeču budu jíst.

až vyválím budu sázet,

Tak se peč, pecínku, peč!
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Přísloví a rčení o chlebu
Nejen chlebem živ je člověk.
Na chleba se těžko vydělává.
Řeči se vedou a chleba se jí.
Když je chléb a voda, není hlad.
Odříkaného chleba největší krajíc.
Chléb je všude o dvou kůrkách.
Kde se nepeče chléb, neutiší hlad ani stříbro, ani zlato.
Chléb je dar Boží.
Když nejsou peníze, je i chleba drahý.
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4

Řemesla
Vše, co lidé pro své potřeby dříve měli, musel někdo ručně vyrobit. Bez

strojů a elektřiny, jen poctivou prací lidských rukou.
Když lidé přišli na Zem, museli se ošatit, obout, zajistit si obživu a postavit obydlí.
Bůh obdařil člověka šikovnýma rukama, rozumem a trpělivostí.
Příroda se nad člověkem slitovala a poskytla mu své dary:
dary zvířat: kůže, maso, mléko, vlna, med, hedvábí, vejce (uzenář, řezník, koželuh,
ovčák, včelař, sýrař, švec, střihači ovcí)
dary rostlin: dřevo, proutí, plody, len, sláma, chmel, ovoce, zelenina (truhlář, košíkář,
pekař, bylinkář, krejčí, přadlena, tkalci)
dary země: hlína, kámen, písek, kovy, voda, polodrahokamy (zedník, sochař, stavbař,
kovář, sedlák, mlynář, sklář, hrnčíř)

4.1 Cíle epochy
•

navodit správný vztah k práci

•

proniknout do souvislostí mezi starým a novým

•

vytvoření úcty k tradicím

•

poznání řemesel v praxi

4.2 Materiály k výuce
4.2.1 Dary zvířat
Řezníci, uzenáři
Uměli nakupovat a porážet zvířata, porcovat a zpracovávat jejich maso. Aby se
nezkazilo, solili a udili své výrobky. Kůže se prodávaly rukavičkářům, brašnářům,
sedlářům, ševcům, koželuhům.
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Šla holka do krámu pro trochu masa,
nechtěla od hrudi, jen od ocasa.
Od hrudi nechci – to není chutný,
jen ty mě řezníčku, co já chci utni.

Koželuh (smradařské řemeslo)
Koželuzi uměli vydělávat, činit kůže. Trvalo to i několik měsíců. Kůže oškrabávali, a
pak dali do lázně s kůrou. Pak je napnuli, usušili, natahovali, vyhladili a upravili.
Vyčiněná kůže bez chlupů se jmenuje useň (používali ji švec, rukavičkář, sedlář), se
srstí je kožešina (používal ji kožešník). Broušením kůže vznikl pergamen na psaní a
bubny.

Střihači ovcí
Stříhali ovečky 2x do roka, na jaře a na podzim. Nejdříve ovce vykoupali, po uschnutí
je bez bolesti ostříhali.

Mykači – krempléři
Česali (mykali, kremplovali) vlnu kartáči KREMPLEMI.

4.2.2 Dary rostlin
Přadleny
Předly vlákno ze lnu, konopí, vlny a podobných materiálů. Dříve používaly jen
jednoduché nástroje, později pak kolovrátek. Čím byla přadlena zručnější, tím tenčí
vlákno uměla.

Bavlna
Roste v teplých krajích na poli. Potřebuje hodně vody. Česané bavlně se říká vata.
Bavlnu sklízejí česáči.
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Tkalci
Tkali z nitek a příze látku. Nejdřív natáhli osnovu, pak začali tkát na tkalcovském
stavu.
Ze lnu plátno – pláteníci (ubrusy, povlečení).
Z vlny sukno – soukeníci (kabáty, sukně).
Krejčí
Šije oblečení, svrchní oděv z plátna a ze sukna (kalhoty, vesty, košile, kabáty...)
Nejprve měří, vyrobí střih, stříhá, stehuje na zkoušku, šije. Potřebuje k tomu: metr,
nůžky, jehlu, nit, křídu.

Švadlenky
Šili spodní prádlo. Používaly nejdříve jen jehly, např. Z kostí, dřeva, později z kovu.

Košíkář
Plete košíky, nůše, ošatky různých tvarů a velikostí. Používá ohebné proutky, pásky.
Pletení košíků se podobá tkaní. Na celém světě se dodnes košíky pletou ručně.

Barvíř
Barví látky. Svaří vodu s barvou, látku namočí, vyždíme a usuší. Barvíři jsou velmi
staří řemeslníci. Dříve v barvených látkách chodili jen bohatí. Barvíři potřebovali:
káď, barvu, vodu, hůlky.

Perníkář
Pracoval s medovým těstem, pekl perník a marcipán. Med a cukr smíchal s moukou,
přidal koření (hřebíček, koriandr, skořice). Těsto vtlačil do formy a pekl. Nazdobené
zboží prodával na pouti.

Přijel z města perníkář, přijel hoši k nám.
Pojďte honem nakupovat holkám marcipán.
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4.2.3 Dary země
Hlína
Čas kámen na prach obrátil,
proud vody prach a písek smyl.
Jak cestou necestou se hnal,
do prachu mnohé přimíchal:
železo, lístky, rostliny,
dřevo i jemné kamínky.
Čas míjí, voda sílu ztrácí,
co zemi vzala, jinde zemi vrací.
V údolí, kde voda plyne klidná, líná,
z tvrdého kamene stala se tvárná hlína.

Hrnčíř
Pán Bůh první hrnčíř byl,
Adama s hlíny stvořil
a to hrnčířské řemeslo,
velmi krásně ozdobil.

Nejprve hrnčíř hlínu nakopal a očistil. Pak ji řádně šlapal a vyválel. Při těchto pracích
zbavoval hlínu drobných kamínků. Dobře připravenou hlínu pak položil na hrnčířský
kruh. Ten roztočil nohama a rukama tvořil rozličné nádobí. Při práci hrnčíři pomáhá
voda, která hlínu změkčuje. Hotové výrobky se nechají na slunci uschnout. Nakonec
hrnčíř roztopí hrnčířskou pec a vše ve velkém žáru vypálí.

Kovář
Země daruje kováři vzácný nerost – železnou rudu. V pecích s vysokým žárem se
železná ruda taví a získané železo kovář dál zpracovává. Ve výhni kovář znovu železo
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rozžhavil do červena a na kovadlině vykoval kladivem různé předměty. Ty pak
schladil ve studené vodě.

Koval, koval, kovaříček,
mnohé práce udělal:
motyky, podkovy, sekyry, vidle, mříže, pluh, válec, brány, meče, dýky, hrnce, obruče,
žebříky, hřebíky, kleště, klíny …

Při práci potřeboval: ohniště – výheň, kovadlinu, kotel s vodou, nářadí, které si sám
vyráběl.

Dříve měla kováře každá vesnice. Kováři se dělili na černé kováře – kovali kola vozů,
bílé kováře – obstarávali vše ostatní a dále byli umělečtí kováři – ti uměli kovat
ozdobné mříže, svícny, kliky, cínové nádobí.

Cihlář, zedník, kameník
Cihlář – vyráběl cihly pro zedníka.
Cihly byly zdící – na domy
dláždící – na chodníky
krycí – na střechy.
Pálily se v cihelnách.

Kameník
Lámal kámen ve skalách na náhrobní kameny, dlaždice, kazatelny, křtitelny. Kámen
opracovával, brousil a leštil. Dnes mu pomáhají stroje. Potřeboval k tomu nářadí:
palice, dláta, klíny.

Zedník
Hasil vápno, připravoval maltu, uměl zacházet se zednickou lžící, musel umět klást
cihly ve zdi a zeď nabílit. Než zedník začal svoje dílo, tak položil základní kámen, aby
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se dílo zdařilo.

Tesař
Je to nejstarší dřevařské řemeslo. Tesař ručně otesával kmeny. Stavěl sruby, krovy,
mosty, lodě. Musel umět dobře měřit a počítat. Musel mít cit pro tvary, odhad, být
fyzicky zdatný a mít znalosti o materiálech. Měl hodně pomocníků. Patronem tesařů
je svatý Josef.

Truhlář
Truhláři se od tesařů odloučili ve 12. století. Pracují se zdokonalenými nástroji.
Nejeden truhlář býval zároveň řezbářem. Někteří zvládli i výrobu hudebních
nástrojů.

Učednické desatero
1.

Do díla vždy pilně se měj!

2.

Přesně a poctivě svou práci vykonej!

3.

Vše co poznáš nového, v paměti si uchovej!

4.

Přátelům s pomocí ochotně přispěchej!

5.

Poslouchej dobře, co mistr praví!

6.

Zanech všech hádek a taky praní!

7.

Drž se vždy v skromnosti a uctivosti!

8.

Pamatuj, rodičům, těm dělej čest!

9.

Nezkoušej lenovat, stihl by tě trest!

10.

Práce nechť potěchou a radostí jest!
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Závěr
Před několika lety neměla většina lidí ponětí, co si představit pod pojmem
alternativní škola, vzdělávání. Nárůst škol byl však tak velký, že dnes již téměř každý
ví, co to alternativní školy jsou. Mnozí s nimi mají i osobní zkušenosti. Tyto školy si
získávají stále více a více příznivců. Jednou z alternativních škol je i škola waldorfská.
Waldorfská škola je škola, která se snaží o výchovu svobodného člověka,
nevštěpuje mu určitý světový názor. Snaží se o rozvinutí vloh do té míry, aby děti
byly v dospělosti schopni vlastní orientace, samostatného, odpovědného a sociálně
pozitivně zaměřeného jednání.
Jednou ze specifik waldorfské školy je epochové vyučování. Předměty jako
matematika, český jazyk, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, člověk a svět a další
jsou vyučovány v blocích, které trvají cca 100minut. Tyto bloky se dělí na rytmickou,
vyučovací a vyprávěcí část. Trvají 3-6 týdnů, při nichž učitel rozvíjí dané téma.
Třetí třída má epochy Ze zrna chléb a Řemesla, o kterých pojednává druhá část
práce. Cílem bylo shromáždit inspiraci v podobě teoretických i praktických textů tak,
aby tato práce byla pomocníkem při vytváření příprav na dané epochy. Mnohé bylo
posbíráno za léta mé školní praxe, vyslechnuto od kolegů.
Myslím si, že cíl mé práce se mi podařilo naplnit částečně. Bylo by možné tyto
podklady pro práci učitele ještě rozšířit, aby byla větší možnost výběru.
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