
 
Ukrajina, Žytomyr 
Eva Řezníčková  

 
Mezinárodní den mateřského jazyka  
Mezinárodní den mateřského jazyka, ukrajinsky Міжнародний день рідної мови, je 

připomínkou toho, že na světě existuje kolem 7 tisíc jazyků, z nichž polovina je 

ohrožena zánikem. Po celém světě se u této příležitosti pořádá velké množství 

různorodých kulturních a vzdělávacích akcí.  
21. února 2020 si krajané s dětmi ve čtenářských dílnách obou žytomyrských spolků 

připomněli Den mateřského jazyka pohádkovými čteními Boženy Něm-cové o Zlatém 

kolovrátku a K. J. Erbena Zlatá jablka a devět pávic.  
Připravila jsem pracovní listy, ve kterých zájemci odpovídali na otázky, dopl-ňovali 

do vět ztracená slova, přiřazovali vlastnosti k postavám, pracovali s popletenými 

pohádkami apod.  
Děti recitovaly nacvičenou veršovanou pohádku o Otesánkovi, malovaly k pohádce 

obrázky, ze kterých v závěru sestavily pěkné pohádkové leporelo. Nejmladší děti si 

vybraly omalovánky ze známých českých pohádek, hrály hry se slovy, při kterých si 

užily spoustu zábavy, a skládaly puzzle.  
Pro dospělé krajany, kteří docházejí na výuku češtiny, jsem připravila kvízy různých 

obtížností, na kterých si testovali znalosti z češtiny, českého země-pisu, historie i 

současnosti  
V Žytomyru je Městská knihovna pojmenovaná po ukrajinském básníkovi Olegu 

Olžyčovi. O. Olžyč /ukr. Олег Ольжич, vlastním jménem Oleg Kan-dyba/, se narodil 

r. 1907 v Žytomyru. Během občanské války jeho otec emigroval do Československa, 

kam ho následovala celá rodina. Oleg maturoval na Ukra-jinském gymnáziu v 

Řevnicích u Prahy a pokračoval na Filozofické fakultě UK v Praze - obor archeologie. 

Byl jedním z nejlepších studentů a následova-telem Lubora Niederleho, českého 

archeologa, antropologa a etnografa. Jméno Olžyč je spojené s Harvardovou 

univerzitou, na které od r. 1938 před-nášel slovanskou archeologii. Když začala 

německo-sovětská válka, vrátil se do Kyjeva, organizoval OUN Melnikovců. Po zatčení 

A. Melnika byl zvolen v lednu 1944 na post předsedy strany OUN, ve Lvově v květnu 

téhož roku za-tčen a deportován do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde v 

nedožitých 37 letech při výslechu v noci z 9. na 10. června v roce 1944 zemřel.  
V této knihovně se v neděli 23. února konal Mezinárodní den mateřského ja-zyka, 

který každoročně organizují místní národnostní menšiny. Žytomyrský spolek 

volyňských Čechů byl zastoupen skupinkou nemladších dětí, které re-citovaly české 

básničky, a folklorním souborem Volyňští Češi. 



 

Folklorní a pěvecký soubor Volyňští Češi, společné foto vystupujících členů ŽSVČ 

 



 

Městská knihovna O. Olžyče: Den mateřského jazyka, foto všech zúčastněných  

 

Především krajané dříve narození považují český jazyk za mateřský jazyk. Slyšeli jej 

od svých matek, které se nejvýrazněji podílely na jejich výchově. Čeština zdejší 

krajany provázela celý život, představuje kulturní dědictví jejich předků, a proto je o 

její zachování nutno pečovat. 

 

 

 
 



Rumunsko, Svatá Helena  
Kateřina Roháľová  
Masopust  
Ve Svaté Heleně se konal Masopust. Děti si na hodině výtvarné výchovy vyrobily masky a pak se 

vydaly v průvodu vesnicí. Nechyběly ani hry a tombola. Krásný den pro děti i pro dospělé. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novorossijsk, Rusko 

Masopust 

Tamara Bartková 

Koncem února jsme se spolkem Mateřídouška oslavili tradiční český Masopust. Tento 

barevný veselý svátek je u členů klubu každý rok velmi populární.  

Tak jako vždy jsme začali vyráběním kostýmů a masek. Pro skupinu začátečníků jsem 

připravila workshop, kde studenti masky velice kreativně pomalovali. Výsledek můžete 

posoudit na fotografiích.  

 

 

Protože k Masopustu patří i tanec, rozhodla jsem se uspořádat v kulturním domě v Kirillovce 

program s výukou polky, kterou v Rusku obvykle netančí. 



Správné loučení s masem se nemohlo obejít také bez hostiny a zpěvu českých písniček.  
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