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(H.Bu�tová, D.Janáèková, M.Kováøová)

       Do na�eho mìsta Nové Hrady vedly v dávných dobách 4 vstupní brány.
Mìstská strá� na noc   brány zavírala, aby se do mìsta nedostali lapkové. Me
zi jednotlivými branami byly vybudovány  mohutné kamenné zdi. V souèasné
dobì  se  z  nich  na  nìkterých místech  dochovaly  jen  zbytky.  Projktovým
úkolem �ákùm 7. tøídy je provést turisty a dal�í zájemce virtuální stezkou po
novohradských hradbách. Zaèali jsme sledovat hradby u Èeského domu, kde
ve støedovìku stávala jedna ze ètyø vstupních bran. Zbytky hradeb jsme nalez
li za domy v ulici Na Vyhlídce, pokraèovali jsme touto ulicí, a� nás stopy,
které po sobì hradby zanechaly, dovedly k údolské bránì a odtud pokraèovaly
kopcem  a�  k  hradu.  Nìkolik  metrù  pod  mostem  pøes  hradní  pøíkop  se
opevnìní vinulo na pomezí mezi mìstem a  lesním porostem, který patøí
k Sokolímu hnízdu. V této èásti mìsta se dochovala nejmen�í brána, tzv. My�í
díra. Ta umo�òuje pøístup do cestièkami protkaného kopcovitého terénu nad
Sokolím hnízdem. Dále jsme sledovali hradby pod druhým stupnìm základní
�koly a hasièskou zbrojnicí. Cesta kolem hradeb nás vedla k mateøské �kole
v ulici Hradební, kde stála brána, po které není dnes ani památky. Mìstské
opevnìní  mù�eme  dnes  spatøit  za  budovou  lékárny,  za  gará�emi  a  dále
smìøuje k Èeskému domu v podobì klá�terní zdi. Kdy� jsme zvládli poslední
úsek cesty kopcem kolem pøíkopu pod klá�terem, ocitli jsme se opìt u vý
chozího místaÈeského domu.

Pro �áky 7.tøídy z projektu ��koly pro region� vyplynulo do hodin
èeského jazyka a dìjepisu mnoho úkolù. Nejprve se podrobnì seznámili
s historií mìsta , s historií jednotlivých domù, zmapovali opevnìní.
Tentokrát se museli pøenést do dob dávno minulých a poodkrýt ve svých
slohových pracích kousíèek ze støedovìkého �ivota lidí za hradbami.
O tom, jak se jim daøilo, se mù�ete pøesvìdèit sami. Nejlep�í �ákovské
práce vám pøedkládáme.
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Popis domu u brány (H.Bu�tová)

    �Co to vidím, co to vidím, já brána stará novohradská�.
Z kopce se ke mnì øítí hlouèek rozjívených, ukøièených
dìtí. A u� jsou tu. Stùjte pøi mnì v�ichni svatí! Sláva, jsem
zachránìna. Paní uèitelka zvoní u domku v mém soused
ství.
    Mezi dveømi se objevuje pan Kolesnik a zve dìti do
domu. Za posledním �ákem se zavírají dveøe, a tak je
ztrácím z oèí. Mùj kamarád javor vám popí�e, co se bude
dít dále.
       �Jo,jo, u�  tu chásku vidím�. Je namaèkána v malé
pøedsíòce, z které vedou dveøe do nejvìt�í obytné místnos
ti v pøízemí. Do této místnosti se mi nahlí�í bez problémù,
proto�e vidím dovnitø dvìma døevìnými okny. Mezi okny
prý  visí  obraz  a  pod  ním  stojí  starodávná  �idle
s oran�ovým èalounìním, které ladí s dal�ími doplòky
v místnosti. Místnost je urèena k odpoèinku, usuzuji podle
prostorného  lù�ka  v  pravé  èásti místnosti. Èasto  také

sleduji, jak na nìm relaxují rodièe s dìtmi, kteøí tráví v Nových
Hradech dovolenou. Abych nezapomnìl, podlahu celého prvního
patra tvoøí dla�ba.
    Na konci chodby stojí na levé stranì praèka a za ní vstupují
�áci do koupelny. Je vybavena sprchovým koutem a rohovou
vanou. Samozøejmì jako v ka�dé koupelnì je zde umyvadlo a
velké zrcadlo, nechybí ani skøíòka na ruèníky a toaletní potøeby.
Celá koupelna záøí èistotou a je vyvedena v bílomodré barvì.
Pouze z doslechu vím, �e naproti koupelnì je malá toaleta.
     Po betonových schodech na zaèátku chodby vidím vystupo
vat dìti do druhého patra. Na schody navazuje dlouhá chodba.
Z ní vstupují dìti do kuchynì. Z kuchynì je krásný výhled na
krajinu kolem Údolí. Sly�ím vrznout dveøe naproti kuchyni, to
právì  dìti  vy�ly  na  venkovní  terasu.  A  u�  je  zase  vidím
v obrovském ètvercovém pokoji v horním patøe, jak obdivují
jeho zaøízení. Pøesto�e je dùm vytápìn ústøedím topením, stojí
v pokoji v horním patøe malá kamínka.
         Bráno, bráno,  sly�í�  to,  sly�í�  to? V�dy� nejsem hluchá,
koukám, kamaráde, �e dìti právì odcházejí a vesele si �tìbetají o
klenutých stropech a o milém majiteli, panu Kolesnikovi. Tak a
zase bude klid!
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NOVOHRADSKÉ HORY
  (Z.Stanìk)

Novohradské hory jsou krásné,
ka�dý, kdo je vidí, �asne.

Pod Kraví horou plaví se døíví,
plavci tam klády na vory tøídí.

   A� je teplo nebo zima,
  na rohatkách je nám prima.
Z kopce k vodì zamíøíme,
 tì�ké klády vylo�íme.

Zevlùv rybník teèe k mlýnu,
 mlynáø bì�í pro rodinu.
Kolo mlýnské toèí se,
  velká voda valí se.

Znáte prales? My ho máme,
 rádi se s ním vychloubáme.

 Prales �ofínský na mysli mám
  rád se do nìj podívám.
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(A.Èièolová)

Novohradsko, krásný kraj
v�ude pole, louky, háj.
Hvozdy èisté, voda èirá

na louce poletuje vèelka èilá.
Zvìøe lesní, krásné kusy,

jeleni, co py�nì paro�í si nosí.
Rybníky jsou plné ryb a kolem ptáci

 na bøezích sedí rybáøi, staøí páni a mladí chlapci.



(B.Hofmannová)

     Toulal jsem se krajem lesù a rybníkù, brodil se zlatavým obilím a obèas si
odpoèinul na louce plné kvítí.Vzbudil mì líbezný zpìv ptákù. Otevøel jsem oèi a
vidìl jsem blankytnì modré nebe, slunce høálo do tváøí a já vìdìl, �e nový den se
vydaøí. Po lehké snídani jsem se vydal na dal�í cesty.
  Slunce se vyhouplo vysoko a já vidìl kopec  zarostlý zelení, na kterém stál
hrad. Nemohl jsem odolat a vydal jsem se tím smìrem. Cesta vedla do kopce
pøímo k mìstu. Lemovaly ji stromy a u samého vrcholu kopce stálo stavení. Malá
roubená chaloupka. Vy�el jsem ze zatáèky a pøede mnou se tyèil oblouk mìstské
brány. Byl ú�asný. Vyloupl se ze zelenì stromù jako perla a stejnì tak i záøil. Pøes
oblouk pøesahovala støí�ka z pálených ta�ek. Zdivo brány bylo zdobeno bosá�í.
Brána vypadala, jako by mìla korále z plastických obdélníkù.
    Mohutná  køídla  døevìných  vrat  byla  otevøena.  Kování  na  vratech
pøipomínalo  zlaté  �perky.  Brána  jakoby mì  zvala  ,  abych  �el  dál  do mìsta.
Procházeje pod obloukem  jsem se musel otoèit. I z druhé strany byla úchvatná.
Po stranách  brány byly dva domy. Malý �lutý domek byl postaven ve stráni. Do
ulice smìøovala dvì okna. Pøed nimi sedìl hospodáø, který se asi zaposlouchal do
zpìvu hospodynì nebo køiku dìtí. �el jsem dál. Veèer, kdy� jsem se vracel, v
malých okénkách je�tì blikalo svìtlo. Mìsíèní svit hladil støechy, a� se jiskøily.
Paprsky mìsíce ze zkosené støechy  klouzaly jako dìti na saních ze zasnì�eného
kopce. Omámen krásou mìsta  jsem zapomnìl, �e bránu na noc zavírají. V domì
pøistavìném k bránì na její levé stranì mi nabídli nocleh. Ke spánku jsem ulehl
do sena pod støechu pøipomínající �pièku vánoèního stromku. Ráno  zakokrhal
kohout,  z  komína  to  èoudilo  a  po  domì  byla  cítit  vùnì  peèených  buchet.
Paòmáma  mì na nì pozvala. Posnídal jsem v kuchyni a oknem pozoroval kra
jinu  v  podhradí.  Podìkoval  jsem  za  snídani,  rozlouèil  se  a  u�  jsem  byl  za
mìstskou branou. Otoèil jsem se a díval se  do oken. Okna  byla dokoøán a do
domu jimi proudil svì�í ranní vzduch. Byl jsem rád, �e jsem na své dlouhé pouti
mìsteèko pod horami nav�tívil.
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D.Kotrè

V rámci hodin výtvarné výchovy jsme si nejdøíve obe�li na�i �virtuální�
stezku a seznámili se  zastávkami. Ty lemovaly døívìj�í hradby. My sle
dovali jejich zbytky a postupnì získávali nové informace o domech i
jejich døívìj�ích majitelích. Své putování jsme dokumentovali fotoa
parátem a ústní informace zachycovali na záznamníky. Ve �kole jsme se
poté zaèali seznamovat s obdobím støedovìku a jeho odli�tnostmi oproti
dne�ní dobì. Porovnali a vyzkou�eli jsme si psát písmem jak gotickým,
tak  renesanèním,  opisovali  jsme  i  èást  historických dokumentù.  In
spirováni procházkou, kde jsme získali informace o døívìj�ích

A.Mi�keiová

døívìj�ích majitelích, vytváøeli
jsme domovní znamení.
Nakonec jsme si ka�dý vymys
leli i svùj vlastní erb.
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B.Hofmannová

D.Kotrè

D.Janáèková
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Od  19.  do  26.øíjna  jsme  se  spolu  s  ostatními  spolu�áky  zúèastnili  3  besed
poøádaných mìstem.

Nejdøíve jsme se seznámili podrobnìji s nejbli��ím okolím na�eho mìsta i s
Novohradskými horami.Díky pøedná�ejícímu panu M. Ko�eluhovi jsme zjistili,
�e se v na�em mìstì nachází nejvíce památek na poèet obyvatel v Èeské repub
lice. Prostøednictvím promítaných fotografií jsme nav�tívili nejen nejvy��í hory,
ale  i napøíklad prales Hojnou Vodu. Zaujala nás  i historie plavení døeva. Ve
vyprávìní nechybìla zmínka o významné tradici skláøského øemesla v na�em
pohranièí. Na závìr jsme si odnesli krátký testík, který mìl provìøit na�e získané
vìdomosti.

Ve druhé besedì 21.øíjna s p.Mertlem o plavení døeva, které se zúèastnili i
�áci z Bene�ova, jsme se dozvìdìli podrobnìj�í informace o tom, jak vory vznika
ly, jak dlouhé kmeny se pou�ívali k vázání, kolik metrù vory mìøili, kolik mu�ù
je øídilo i to, jak tato práce byla nebezpeèná.

Poslední z trojice besed byla 26. øíjna a to na téma skláøství. Pan Freit nám
vyprávìl o pùvodu skla i o nejstar�ích sklárnách u nás.

 Dozvìdìli jsme se, které suroviny se k výrobì pou�ívaly a prohlédli jsme
si i skláøskou pí��alu a ukázky práce skláøù. Zopakovaly jsme si informace o
novohradské raritì � neprùhledném sklu hyalitu.



Bìhem  záøí,  dokud  nám poèasí
pøálo, jsme v hodinách pøírodopisu
vyrá�eli na bývalé hradby. V èásti
Na vyhlídce, kde se nacházel kdysi
starý �pitál, �áci sbírali rosliny. Ty
pak lisovali buï doma, nebo ve
�kole. V dal�í  fázi  se pustili do
výroby  herbáøe    pøipevòovali
vysu�ené rostliny, vytváøeli popiso
vací tabulky. Uèili se pracovat s
klíèem k urèování rostlin a tabulky
vyplòovali.
Velmi zajímavá byla  i beseda o
oboj�ivelnících s ukázkami jednot
livých druhù.

 Do projektu se zapojili i �áci,
kteøí nav�tìvují zdravotnický
krou�ek.
Tam se uèí poskytovat první
pomoc a zajímalo je, jak se
léèilo kdysi.
Sestavili seznam starovìkých
ranhojièù a lékaøù, kteøí zde
�ili,  hledají  informace  o
bývalém �pitálu.
Také je zajímají zpùsoby a
postupy  starodávného
léèitelství  (zaøíkávání,
o�etøování ran apod.).
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Stejnì  staré  jako  lidstvo  samo  je  zajisté  i
vyhledávání  hojivých  prostøedkù  v  nemoci  a
poskytování pomoci trpícímu bli�nímu, proto�e
nemoci  a úrazy byly od prvopoèátku údìlem
èlovìka. Pomoc se nejprve øídila prostými úvaha
mi a zku�enostmi. Postupnì, tak jak se èlovìk
seznamoval s pøírodou, zaèal z ní èerpat léèebné
prostøedky. Koøeny lidového léèitelství na na�em

území sahají do prastarých dob. Nejstar�í z Krokových dcer Kazi, byla
proslulá svou znalostí bylin.
Øada léèebných prostøedkù z rostlinnné øí�e si uchovala svou úèelnost  i
v moderní medicínì.
Øada bylin slou�ila k léèení nemocí vnitøních orgánù. �aludeèní potí�e
pomáhaly odstranit nálevy z pelyòku, øebøíèku, listù �alvìje, zemì�luèe.
Oddenky  pu�kvorce  se  doporuèovaly  pøi  nechutenství,  na  nemoci
dýchacích  cest  èaj  z  lipového  kvìtu.  Øada  úèinkù  se  oprávnìnì
pøisuzovala jitoceli, napøíklad obklady z rozmaèkaných listù byly na
o�etøení drobných poranìní.
Dokonalé poznání lidského tìla umo�nila a� pitva, kterou na na�em
území  jako  první  provedl  lékaø  Ján  Jesenský,  popravený  na
Staromìstském námìstí.

Lidoví lékaøi rozeznávali nemoci pouze podle
pøíznakù, ani� dovedli stanovit jejich pøíèiny.
Pou�ívaly se také hojnì prostøedky �ivoèi�ného
pùvodu: zajeèí sádlo, �abí, koèièí....
Ji� od raného støedovìku se lazebníci starali o
oèistu tìla. Bradýøi holili, pøistøihovali vlasy,
hojili rány, pou�tìli krev.
V lázních si libovali ji� staøí Slované.



Do  projektu  ��koly  pro  region�  jsou  zapojeni  �áci VII.A  i
prostøednictvím hudební výchovy a v rámci pøedmìtu sborový zpìv se
jej úèastní i vybraní �áci tøíd �esté a� deváté.

�áci, kteøí nav�tìvují sborový zpìv, se prozatím vìnovali nác
viku èeských a moravských lidových písní, písní støedovìkých a poku
sili se vytvoøit nové texty na nápìvy známých lidových písní. Tyto
nové literární pøedlohy se tematicky dotýkají oblasti Novohradska,
jednotlivých památek, historie, povìstí, tradic, pøírody apod., nebo�
nejsou nám známy �ádné lidové písnì vztahující se k Novým Hradùm.

V rámci hudební výchovy �áci vytváøeli básnické texty s vý�e
uvedenou  tematikou  jako podklad pro vznik umìlých písní,  také
nav�tívili kùr novohradského kostela sv. Petra a Pavla, kde se sezná
mili se zajímavostmi místních varhan i zpùsobem hry na nì.

Mgr. Jana �torová, DiS.
                                                       hudební výchova, sborový zpìv

EXKURZE � VARHANY

Dne  9.11.  jsme  zavítali  do
novohradského kostela sv. Petra a
Pavla. Kdy� jsme vstoupili dovnitø,
vy�li jsme po toèitých kamenných
schodech na kostelní kùr. Nejdøíve
jsem byla pøekvapena velikostí varhan,
jeliko� nebyly vidìt skøínì s pí��alami.
Ale a� paní uèitelka  Jan �ulistová
k  nim  usedla,  polo�ila  ruce  na
manuály, zaèala hrát a v kostele se
rozeznìly tóny, byla jsem ohromena.
Bylo to nádherné.

Hofmannová Barbora, VII.A
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NOVOHRADSKÝ RÁJ
(Na tý louce zelený)

1. Nad Hradama se blýská,
    mnì se po tobì stýská,
[: Nové Hrady to je ráj,
    tam jsem si tì vyhledal, vyhledal.:]

2. Krajem krásným se znaèí,
    mé oèi pro tì pláèí.
[: Louky, hory, lán a lesy,
    má panenko, kde jsi, kde ty jsi? :]

3. Rozjedu se za tebou,
    ty mi voní� lebedou.
[: Nové Hrady, �ivot mùj,
    tam já vidím domov svùj, domov
    svùj. :]

Velká voda valí se,
Gabriela øítí se.
Gabriela � velká pila,
odpradávna tady byla.
Klauzury u� praskly,
døeva u nich seschly.
Gabriela se klepe,
voda ji brzo smete.

Novohradsko krásné je,
proto Buquoy plánuje,
jak dál panství rozvije
a lidem dá víc nadìje.

Pro Kraví i pro Kuní
lidé se tu milují,
svého vládce nesvrhnou
a rádi ho poslechnou.

K nìmu se tu rádi klaní,
plaví døevo bez pøestání.
Po Èerné se døevo plaví,
k Hradùm u� se kupci valí.

�e na Hradech obchod vzkvétá,
za to mohou splavná léta.
Holanïan s døevorubci pøi�el sem,
tohle je snad jenom sen.

Do pily døevo se dopraví,
kvalitní stì�nì z nìj vystaví.
Buquoy døevo prodá dál,
v sále bude velký bál.

I kdy� zima nastane,
døevorubec povstane,
sekyry a také pily
v jeho rukou zazvonily.

1. Nové Hrady na kopci stojí,
    mnoho povìstí se s nimi pojí.
    Ohnivý pes, Bílá paní,
    zjeví se jen pøi stmívání.

Refrén:
     A proto v�ichni pojïte sem,
     uchvácen já z Hradù jsem.
     Najdete tu památky,
     pøijeïte k nám na svátky.

2. Pes Svobodku vystra�il,
    dal�í se u� neodvá�il
    kolem Obìtního kamene jít
    a bezdu�e ho obejít.
Ref.
3. Vodopád krásnì stéká dál,
    Modrý dùm se rozpadá,
    èert v nìm kdysi stál,
    dnes na nìj jen listí padá.
Ref.
4. Nové Hrady malé jsou,
    památkami se v�ak hem�í,
    nohy vás sem zanesou,
    vrátíte se domù ztì�í.
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(Kdybys mìla, má panenko, sto ovec)

1. Jednu øeku a sto kopcù pøejdete, pøejdete,
    tam poutníci jistì bránu najdete, najdete,
    je moc pìkná, trochu �ikmá,
    ty, co bránou lehce projdou, mìsto uvítá.

2. Tam, kde brána údolská je schovaná, schovaná,
    malé mìsto tyèí se i s hradbama, s hradbama,
    kostel, zámek, klá�ter, hrádek,
    s povìstmi se dostaneme do pohádek.

3. Jedna z tìchto povìstí nám povídá, povídá,
    �e v údolí pod mìsteèkem stra�ívá, stra�ívá,
    Ohnivý pes, chrlí prý dìs,
    ten, kdo se ho nezalekne, shoøí v plamenech.



Bíca Ondøej
 Drtina Jiøí

Døevo Václav
Gurgul Nikolas
Han�lík Jaromír
Jindra Milan
Juráò Karel

Kanalo� Zdenìk
Nistor Julius
Salva Patrik

Bu�tová Hanka
Èièolová Anna

Han�líková Vanessa
Hofmannová Bára

Chlebuchová Daniela
Janáèková Denisa
Kováøová Markéta


