
Matice svatohostýnská -  SOUTĚŽ PRO DĚTI A MLADÉ 2019 

„Za našich mladých let, býval svět jako květ…“  

ANEB: 

 „JAK SE ŽILO V MINULOSTI – DĚTSTVÍ NAŠICH BABIČEK A DĚDEČKŮ.“ 

 

„Rodina je nejvíc ze všeho“. Je bohatstvím, které nelze koupit. 

Milé děti,  

tak tomu odjakživa bylo, že svou rodinu si lidé uchovávají v paměti i v srdci po celý život. I když se 

dnešní svět a život hodně změnil, toto trvá: pro každého z nás je rodinný život velmi důležitý.  

Jistě Vám rodiče i prarodiče o svém dětství vyprávěli. Také Vám možná ukázali staré fotografie. 

Pokud ne, můžete je o to poprosit. 

I dříve se chodilo na poutě, na Svatý Hostýn i na jiná poutní místa, ale bývaly to poutě trošku jiné než 

v současné době. Většinou se chodilo pěšky v procesích. Nebo když se chodilo v minulosti do kostela, 

také to bývalo malinko odlišné. Zkuste to zjistit, jaké byly ty odlišnosti. Poptejte se, jaké to měly doma 

Vaše maminky, (pra)babičky, Vaši tatínci a (pra)dědečkové, když byli ještě malí.  

Na denním pořádku bývaly rozmanité domácí i polní práce, práce v dílně, ve chlévě. Tam, kde to zvládly, 

děti pomáhaly. I škola bývala jiná. A také si kluci a děvčata hráli úplně jiné hry a zábavy. Třeba když 

pásli krávu či kozu…    

Všechno, co se o minulosti své rodiny dozvíte, můžete porovnat se současností.  

A o té staré době nám NAPIŠTE A NAMALUJTE. Těšíme se na vyprávění, k nim namalujte 

obrázek. Můžete také poslat fotografie (kopie fotografií): DŘÍVE A NYNÍ, a tyto fotografie 

pojmenujte.  

Práce podepište, napište svůj email a telefon. Obálku označte SOUTĚŽ DĚTÍ 2019. Adresa: Matice 

svatohostýnská, Poutní dům č. 3, SVATÝ HOSTÝN 115, 768 61 Chvalčov.  

Slohové práce (vyprávění) zašlete také emailem: matice@hostyn.cz 

 Téma: „JAK SE ŽILO V MINULOSTI – DĚTSTVÍ NAŠICH BABIČEK A DĚDEČKŮ. “  

 

Soutěžní práce očekáváme do 30. června 2019. V bazilice uspořádáme 

výstavku 

Nejpěknější vyprávění, obrázky či fotografie odměníme věcnými cenami. 1. místo získá 

víkendový pobyt na Svatém Hostýně pro celou rodinu. 
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