Vernířovice 172
788 15 Velké Losiny
www.svagrov.cz
Milí rodiče a milé děti,
už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na
Švagrově v sobotu 9. 11. 2013 do 9:00 h. a akci ukončíme v neděli 10. 11. 2013 v poledne. Ubytování
a placení proběhne v infocentru mezi 8:00 – 9:00 h. Společný uvítací rituál začne v 9:30 na nádvoří (za
deště v sále Včelín).
Čeká nás spousta her, vyrábění, zpěvu, pečení, divadlo i cesta za Martinem na bílém koni a jeho
tajemstvím. Martinská doba nám připomíná lidské soucítění, vzájemnou pomoc a úctu. Začíná jí doba
světel.
Už doma se můžete příjemně naladit vyprávěním pohádek s tématem dělení se, např. „Hrnečku,
vař“, ve které se chudá dcera rozdělí o svůj chléb se stařenkou a za to od ní dostává kouzelný hrneček.
Pokud s ním umí správně zacházet, získává hojnost kouzelného pokrmu. Nebo s tématem přátelské
pomoci, např. „O pasáčkovi“ (posíláme v příloze). Vhodné jsou básně a písně o světle a lucerničkách
(pár je jich taktéž v příloze). Můžete si je s dětmi zazpívat nebo přečíst. Budou nám dodávat odvahu a
zazpíváme si je cestou do noci. Tátové a mámy, kteří hrajete na hudební nástroj, určitě si jej vezměte
s sebou, abychom pro děti vytvořili tu správnou atmosféru. Bude čas i na krátké secvičení.
Co si vzít s sebou:
-

teplé oblečení do hor i pohodlné do budovy, pevné boty na chůzi po lese
přezuvky a ručníky
kulatou krabičku od sýrů pro každé dítě na lucerničku
karimatky na společný odpočinek
baterku nebo „čelovku“
malou dýni (i okrasnou) jako dekoraci na stůl
nožík nebo zalamovací nůž
hudební nástroj

Pokoje mají vlastní sociální zařízení se sprchou a peřiny s povlečením.
Strava zahrnuje sobotní oběd, večeři a nedělní snídani, pitný režim po celý den (v případě zájmu je
možno si po příjezdu nahlásit a připlatit i nedělní oběd – kuřecí maso s rýží – v ceně 40,- Kč pro děti do
12 let a 60,- Kč ostatní).
Jídelníček i časy programu budou vyvěšeny na viditelném místě.

Případné dotazy směřujte na Lenku Krahulcovou, tel. 725 507 274.
Těší se na vás tým SEV Švagrov.

Přílohy:
pohádka O pasáčkovi,
písně Moje malé světýlko, Martin, Svatý Martin, Martinské světlo, Bude zima, bude mráz
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O pasáčkovi
Byl jeden pasáček a ten měl jedinou ovečku. Protože ovečka byla celá bílá, říkal jí Bělinka. Pasáček
chodil s ovečkou každý den na pastvu. Ovečka si tam hledala zelenou trávu a šťavnaté byliny. Chlapeček
chtěl svou ovečku už zdaleka slyšet, proto jí na krk pověsil zlatý zvoneček. Jednoho dne šel s ovečkou
zase časně zrána na pastvu. Bylo velké horko, slunce pálilo a chlapeček s ovečkou měli velkou žízeň.
Hledali nějakou vodu. Slyšeli z dálky zurčení vody – že by to byl potůček? Došli ke skále, ze které vytékal
pramen. Chlapeček se napil vody vytékající ze skály. Ovečka pila vodu z potůčku, který běžel po kameni
k lesu. Pasáček si náhle připadal velmi unavený a lehl si tedy do mechu pod strom. Ovečka však běžela
podél potůčku stále dál a dál. Když se chlapec probudil, rozhlédl se, ale ovečku nikde neviděl. Volal:
„Bělinko, Bělinko!“, ale zlatý zvoneček neslyšel. Rychle si nasadil klobouk a vzal mošničku a šel ovečku
hledat.
Dlouho chodil, ale Bělinku nenašel. Usedl na kámen a plakal. Náhle uslyšel zvláštní zpěv. Když se
ohlédl, uviděl krásného ptáčka, jak zpívá svou večerní píseň vysoko v koruně stromu. Zavolal: „Ptáčku,
můj milý krásný ptáčku, nevíš, kde je moje ovečka Bělinka?“ Ptáček pokýval hlavičkou a ukázal
zobáčkem, jako by říkal: „Tvoje ovečka běžela k lesu.“ Šel tím směrem, který mu ptáček ukázal. Už se
začalo stmívat. Náhle uslyšel zapraskání větvičky. Nebyla to liška? Ne, to si veverka hledala k večeři
oříšek. Pasáček ji pozdravil: „Dobrý večer, veverko, neviděla jsi moji ovečku Bělinku?“ Veverka
odpověděla: „Ne, tvou ovečku Bělinku jsem neviděla, ale zavedu tě k zajíčkovi, ten má dlouhé nohy,
hodně toho naběhá.“ Zatím se úplně setmělo. Zajíček si chystal pelíšek na spaní. Chlapeček se ho
zeptal: „Dobrý večer, zajíčku, neviděl jsi mou ovečku Bělinku?“ Zajíček mu řekl: „Neviděl jsem tvoji
ovečku, ale odvedu tě za sovou, ta sedává na vysokém stromě, třeba ti poradí.“ Když došli k vysokému
stromu, uviděli sovu s velkýma očima, jak se na ně dívá. Chlapeček ji pozdravil: „Dobrý večer, milá sovo,
neviděla jsi mou ovečku Bělinku?“ „Tvou ovečku Bělinku, jsem neviděla, ale zeptej se skřítka, který
bydlí v kořenech stromu, hodně toho zná.“ Pasáček hledal dvířka skřítkova domečku. Zatím už nastala
úplná tma. Když chlapeček dvířka nalezl, zaklepal. Z dvířek vyšel malý skřítek s dlouhými vousy a malou
lucerničkou. Chlapeček se ho otázal: „Dobrý večer, milý skřítku, neviděl jsi mou ovečku Bělinku?“
Skřítek odpověděl: „Nevím, kde je tvá ovečka Bělinka. Ale půjdu s tebou a budu ti svítit na cestu svou
lucernou.“
Skřítek šel napřed s lucernou a za ním pasáček, když uslyšeli slabé cinkání. Že by to byl zlatý
zvoneček Bělinčin? Když přišli blíže, zaslechli tiché bečení, došli k hlubokému příkopu a skřítek do něj
posvítil. Na dně příkopu zahlédl chlapeček svou ovečku Bělinku, která tam spadla a nemohla ven. Vlezl
dovnitř a vynesl ovečku ven. Celá se třásla strachy a zimou. Potom šel skřítek, který svítil lucerničkou
na cestu, za ním ovečka Bělinka a poslední byl pasáček. Vraceli se všichni spokojeně domů.

Moje malé světélko, chci, aby svítilo,
Moje malé světélko, chci, aby svítilo, svítilo, svítilo, svítilo.
Nikdo mi ho nezhasne, chci, aby svítilo,
Nikdo mi ho nezhasne, chci, aby svítilo, svítilo, svítilo, svítilo.

