SVÁTKY, TRADICE A RITUÁLY
ZUŠ Sedlčany, Šafaříkova 624
Tento rok jsem se se svými žáky vydala směrem, co utváří naši přítomnost a jakou jistotu si neseme do naší budoucnosti. Náš život chtě nechtě je stavěn na příjmání kultury společnosti, ve které žijeme, která se formuje díky tradici, díky zvykům daného společenství v tom velkém národním i v tom malém rodinném měřítku, slavením svátků a dodržováním tradic. Přestože žijeme v novodobém světě zahlceným virtuální realitou, technikou a roztodivnými vymoženostmi, přesto stále tradice, oslava svátků a zvyky si drží svoji hodnotu a mají svůj přínos. Jistě někdy již ztrácí krapet ze své autentičnosti, malebnosti a síly, ale mne stále udivuje, že jsme je v těch našich uspěchaných životech pořád ještě neztratili…že nás stále ještě dokáží na chvíli zastavit a donutí nás přemýšlet a ztišit se…byť by na malou chviličku…
Lenka Feldsteinová, učitelka výtvarného oboru

Svatý Václav

Michelské období

Dušičky – svátek zemřelých

Andělé – období adventu

Vánoce

Masopust – období půstu

Velikonoce – svátky vzkříšení
ČÍM CHCI BÝT…?
ČÍM JSEM SI PŘÁL BÝT A ČÍM JSEM SE NAKONEC STAL…?
zúčastněné instituce: ZUŠ Sedlčany, někteří rodiče žáků ZUŠ Sedlčany, Keramická dílna Tvořivé ruce při ZŠ a MŠ Dublovice, všechny třídy ZŠ Dublovice, někteří učitelé 2.ZŠ Propojení, někteří učitelé 1. ZŠ Sedlčany, ÚSP Svatý Ján, MC Petrklíč Sedlčany
Použitý materiál: kartónové ruličky od toaletního papíru, libovolné barvy, provaz, dřevo 

ANKETA:

DO PŘIPRAVENÝCH KRABIČEK VLOŽTE LÍSTEČEK SE SVÝM NÁZOREM na níže položené otázky, DĚKUJEME…

JAKÉ POVOLÁNÍ - ŘEMESLO JE nejlehčí, nejnebezpečnější, nejlukrativnější, nejdobrodružnější, nejváženější, nejnáročnější, nejnezáviděníhodnější, nejromantičtější, nejneobvyklejší, nejvyhledávanější, nejveselejší, nejsmutnější…???

???

Za výtvarný obor ZUŠ Sedlčany a Keramickou dílnu „Tvořivé ruce“ při ZŠ a MŠ Dublovice Lenka Feldsteinová
KERAMICKÁ DÍLNA „Tvořivé ruce“
při ZŠ a MŠ Dublovice

„ŘEMESLA“

Řemeslo je určitý druh manuální dovednosti, provozovaný za účelem obživy, resp. vytváření zisku. Pro řemeslné práce je charakteristický vysoký podíl ruční práce, spojený s používáním specializovaných nástrojů a pomůcek. Řemeslné práce se staly základem pro průmyslovou výrobu. V přeneseném významu slova se v nejširším smyslu slova jedná ale i o intelektuální dovednosti a osobní schopnosti doplněné (nikoliv nutně, ale velice často manuální) příslušnou zručností, odbornou erudicí a zkušeností resp. praxí daného jedince (např. umělecké řemeslo v nejširším smyslu slova apod.).
Historie
Řemesla vznikla souběžně s postupující specializací lidských činností - některé práce, vyžadující vysokou odbornost a/nebo zručnost postupně začali vykonávat jedinci, touto odborností či zručností vynikající. Rozvoj (daného) řemesla byl nejprve zajišťován po dědické linii – předáváním zkušeností potomkům. Později přibírali řemeslníci učedníky – tovaryše, kteří zvyšovali produktivitu jejich práce (zkušený mistr se mohl věnovat činnostem, vyžadujícím vyšší kvalifikaci, zatímco tovaryš vykonával rutinní a snazší práce) a souběžně získávali potřebné znalosti. S rozvojem měst pak začaly vznikat první organizace řemeslníků, sdružující představitele daného řemesla v městě či regionu – řemeslné cechy. Ty na sebe převzaly část agendy, neúměrně zatěžující jednotlivé členy sdružení – otázky vyjednávání, otázky stanovení cen či organizačně technické otázky. Současně zavedly formalizovaná pravidla pro výkon činnosti (např. tovaryšské zkoušky) a do značné míry i garantovaly minimální kvalitativní úroveń výkonu řemesla.

