Ahoj kamarádi,
sluníčko svítí ostošest, ještě jsem neviděl
ani jednu sněhovou vločku a nedávno
jsem utíkal za kamarádem jenom v
mikině, tedy než mě zastavilo maminčino
napomenutí. A to už
je
listopad!
Slyšel
jsem, že na Moravu
přiletělo už nějaké
hejno havranů, které
věstí dlouhou krutou
zimu. Tak, zimo, ukaž
se, neboj se, mi ti
ukážeme!
Uvidíme,
jaké počasí se na letošní Vánoce nakonec
vyvrbí. Ale teď tu
máme krásný podzim.
Spoustu
šustivého
listí, které v sobě
ukrývá
spoustu
zvláštních věcí. Různé
oříšky,
kaštany,
bukvice,
žaludy
a
duběnky a možná i
nějaká malá tajemství.
Podzim hraje všemi barvami. Obzvlášť
když koruny stromů prozáří hřejivé
sluníčko, je z toho barev jak na malířově
paletě. Podzim dokonce zvláštně voní, to
jste si možná všimli. Ale zkoušeli jste se
někdy do podzimu zaposlouchat? Když
jsme měli minulý týden ve škole hudebku,
paní učitelka nám pustila cédéčko, kde byl
podzim nahraný. Teda, abych to řekl
správně, jeden pan skladatel napsal
velkou hudební skladbu a její součástí je
právě i podzim.
Ostatní části se jmenují
jako zbývající roční období. Jen jsem asi
zapomněl, jak se ten pan skladatel
jmenoval.
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to bude vědět někdo z vašich
Podzim je vlastně takový čas
Příroda září barvami, do toho
listí a svými hlásky se přidávají
vrabci, kteří se radují z
posledního sluníčka a taky
troubí jeleni v říji. A
protože je tedy podzim
obdobím pro umělce jako
dělaným,
zůstaneme
zrovna u hudby. Hned na
začátku podzimu možná
někteří z vás byli na
nějakém
koncertě
Dobříšského záření nebo
na jiném. V podzimním
vydání Tomíka si budeme
povídat o patronce všech
muzikantů, svaté Cecílii. V
době
našich
praprababiček
a
prapradědečků
se
muzikanti a zpěváci na
její svátek scházeli a
společně zpívali a muzicírovali, aby oslavili
Pána Boha. Tak jestli je mezi vámi někdo,
kdo se zrovna učí na nějaký hudební
nástroj, a pokud je vás třeba víc, zkuste
oslavit její svátek nějakou pěknou etudou
nebo skladbičkou. Já s tatínkem jsme už
začali poctivě cvičit jednu hezkou písničku.
On hraje na kytaru a já do toho pískám na
píšťalku a možná se k nám přidá i
maminka a bude hrát na klavír a sestřička
určitě k tomu něco zazpívá. Tak určitě
taky něco pěkného nacvičte a 22.
listopadu přizvěte kamarády a uspořádejte
malý koncert u vás doma.
Mějte se krásně a usmívejte se!
Tomík

Svatá Cecílie
O svaté Cecilii toho moc neznáme. Koluje o ní po světě spousta legend a
vyprávění. Jediné, co určitě víme, je, že pocházela ze šlechtického rodu a žila
v Římské říši. Protože ale byla křesťankou a to
v té době ještě bylo zakázané císařem, byla
umučena.
Jméno Cecilie pochází z latiny a znamená
„slepá“ nebo „krátkozraká“. To, jestli svatá
Cecílie špatně viděla, to se o ní už nedozvíme.
Ale vypráví se, že krásně a s radostí zpívala.
Cecilie je právě proto patronkou všech
hudebníků.
Legenda o svaté
Cecilii se líbila i
několika známým
malířům, proto
Cecilii můžeme
vidět na některých krásných
obrazech.
V jedné ruce drží růži a na obrazech ještě můžeme
vidět varhany nebo jiný hudební nástroj. Růže a
varhany jsou tedy atributy svaté Cecilie. Atribut je
takový znak každého svatého, který nám má
připomínat jeho životní příběh a kvůli čemu je pro
nás svatý dobrým vzorem.
Tak tedy, jak říkal Tomík, určitě nezapomeňte
svátek sv. Cecilie náležitě oslavit. A až vás nebude
cvičení na housle, klavír nebo cokoliv jiného bavit, zkuste si říct, že se třeba tu
úmornou skladbičku naučíte pro někoho, koho máte rádi, a pak mu ji
zahrajete.

