
Na prvním projektovém dni jsme se 

seznámili s historií, jazykem a tradicemi 

Lužických Srbů formou prezentací, které 

jsme připravily. 

 Druhý projektový den byl v „terénu“, 

prohlížely jsme knížky a hledaly informace 

o Bjarnatu Krawcovi a Hance Krawcec, 

dokonce jsme se podívaly na dům, kde 

bydlel. 

 Posledním projektovým dnem bylo setkání 

v knihovně s Lužickými Srbkami, kde jsme 

se dozvěděly spoustu nových informací o 

jejich životě, tradicích, dokonce i něco od 

pana Hrabala, který se o Lužické Srby 

zajímá.  

Projektový den „Stopy Lužických Srbů v našem regionu“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MINITEST: 

1) Do jaké slovanské větve 
spadá lužickosrbský 
jazyk? 
a)jižní 
b)východní 
c)západní 

2) Co znamená slovo 
blido? 
a)koláč 
b)stůl 
c)otec 

      3) Kdo byl Bjarnat Krawc? 
a)Lužickosrbský hudební 
skladatel 
b)Lužickosrbský 
spisovatel 

            c)Lužickosrbský výtvarník                                            

4) V jakém státě se Srbská 
Lužice nachází? 

a)Německo 
b)Česká Republika 

            c)Polsko 

VÝSLEDKY Z MINITESTU: 

1)c 
2)b 
3)a 
4)a 

Setkání s Lužickými Srbkami 

Paní Nováková (Anna Schneider => německy,Hanka 
Krawcec => lužickosrbsky) 

Vyrůstala s 11 sourozenci. Maminka jí zemřela, její otec si 
našel další ženu a s ní měl šest dětí. Tři roky žila v Praze, 
kde se starala o pana Žantovského, poté se přestěhovala do 
Varnsdorfu, zde pracovala v hotelu Praha jako pomocná 
kuchařka a později i vařila, nakonec pracovala v kantýně. 
Vždy měla zájem o Lužické Srby. Do školy chodila v 
Radvoru, učila se stejně jako ostatní německy. Dnes má 92 
let a je druhá nejstarší ze sourozenců. Nejstarší bratr zemřel 
ve válce v Rusku. Má dva syny, syn Jiří žije v Drážďanech, 
kde vyučuje balet. Její druhý syn se jmenuje Oldřich a žije ve 
Varnsdorfu, vlastní firmu Krenotech a naučil se lužickosrbsky.  

Paní Bláhová (zástupkyně maminky) 

Maminka se nemohla dostavit ze zdravotních důvodů, proto 
nám o jejím životě vyprávěla dcera. Její mamince je 88 let, 
jmenuje se Anna Kindermannová, vyrůstala u Budyšína v 
Bačonu, měla čtyři sourozence. Její rodina byla chudá a v 
Bačonu byl nedostatek vody, museli tedy jezdit několik 
kilometrů pro vodu. Bratr maminky zemřel u Stalingradu, ale 
nebojoval, dodnes se domnívají, že zemřel mučivou smrtí. 
Maminka studovala ve Varnsdorfu, poté se stala ředitelkou na 
Bratislavské škole. Studovala obchodní školu, potom byla 
mateřinka ve školce, manžel byl financ (= hlídal hranice). Její 
sestra byla učitelka.  

 

 

 


