
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodník 

Bude dobře! 
Ještě úplně nedávno byl v ZUŠce pořádný šrumec, hrálo se a zkoušelo, družilo, bezstarostně kýchalo a třáslo 

rukama, zařizovaly se koncerty, výstavy a soutěže... a najednou prázdno a ticho. Moudra starých filozofů o tom, 

že časy se mění a že v životě není nic jisté, se nyní zhmotnila v nečekaně intenzivní podobě.  

Mrňavá breberka hrozí a straší a omezuje nás ve spoustě věcí, které jsme považovali za samozřejmé. Vrhá nás 

do nových situací. A to je právě něco, co, když budeme šikovní, využijeme. Učit se doma? To chce spoustu 

samostatnosti. Učit děti na dálku? To chce naučit se dělat s technikou, které se člověk do té doby úspěšně 

vyhýbal. Být doma intenzivně s celou rodinou také není automaticky snadné. Naši pomoc teď možná potřebuje 

víc lidí, než je obvyklé, a ohleduplnost všech kolem potřebujeme všichni.  

Nakonec to bude cenná zkušenost. Jako všechny cenné zkušenosti bude taky draze zaplacená, ale tak to prostě je. 

Máme ovšem velkou šanci se toho spoustu odnést. A až ohrožení a ta omezení postupně povolí, bude to krásné. 

Vychutnáme si to, co jsme už úplně zapomněli vnímat. Teď je v ZUŠce prázdno, ticho, ... vnucuje se i slovo 

„mrtvo“, ale to sem nepatří. ZUŠka žije dál, jen je teď jako liška, která se zatáhla do nory, aby ji nesežral blížící 

se kojot. Až kojot odtáhne, liška zase vyleze a ohnivě zazáří ve svitu slunce. Stačí jen trochu trpělivosti 

a do ZUŠky se taky vrátí ruch, smích, hraní, tvoření, kýchání a setkávání. (S)mějte se, co to půjde!                MIŠ 
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Z notesu pana ředitele 

Smutně koukám do svého notesu a představuji si, jaké by asi byly všechny ty akce, které zůstaly jenom na papíře. 

Koukám se v notesu hodně dopředu, ale i přes svůj optimismus si zatím nedovolím pozvat na žádnou 

z plánovaných. Nejvíc ze všeho bych si přál, aby nejdéle 1. dubna někdo řekl: byl to všechno jenom apríl, všechno 

je v pořádku. Bohužel. Máme před sebou ještě dlouhou dobu, kdy bude vše jinak, než byl kdokoliv z nás na celé 

Zemi zvyklý. Učíme se žít v této zvláštní době, kdy s obavami vyhlížíme nové zprávy a za každou dobrou jsme 

tolik vděční. V našich domácnostech je také všechno jinak. A je to pěkná zabíračka pro všechny. Rodiče museli 

převzít suplování za učitele, družináře, také za kuchařky a školní psychology, a to vše přidat ke své práci. Učitelé 

se snaží ze všech sil a sedí od rána do večera u počítačů a dělají vše možné a do nedávna i nemožné proto, aby se 

vzdělávání nezastavilo. Žáci, jindy odhánění od počítačů, jsou u nich teď nuceni sedět celý den. A ven se může, jen 

když je to nezbytné, žádný hokej, žádné lyže, žádná atletika, nic. Pro nikoho to není jednoduché a spousty lidí jsou 

dnes na samé hranici svých sil. Obavy z budoucího vývoje jsou jen přitížením, lékem zůstává víra v opětovné 

vyléčení světa.  

Všichni se učíme v této době nalézat rovnováhu mezi tím, co je dnes nezbytné a co je zbytečné, a proto doufám, 

že výuka, která teď probíhá v naší zušce „na dálku“ je na té misce vah, na kterou se dává vše dobré, prospěšné 

a léčivé. Každý z nás má jiné možnosti, u každého funguje něco jiného. U výtvarníků vznikla pracovní platforma 

na Google, dramaťáci mají možnost pracovat s jedinečnými záznamy inscenací, hudebníci vyučují přes telefony, 

emaily, skype, messegnery, whatsappy. Několik postřehů od vašich učitelů proto najdete na dalších stránkách 

Zuškovin. 

Nikdo z nás zatím přesně neví, kdy se uvidíme v naší krásný zušce, která je teď opravdu smutná. Je v ní ticho, 

které není tichem prázdninového odpočinku, ale tichem, které přišlo nikým nezvané. Proto ani z notesu, kterým 

rozpačitě listuji, nevyberu žádnou akci, na kterou bych Vás pozval. Věřte, že se obrovsky těším na první den, kdy 

se naše škola zase otevře a rozezní se na plný pecky. Každý z nás tomu svou zodpovědností může alespoň maličko 

pomoci. Přeji Vám Všem pevné zdraví na těle i duši, dostatek sil ke zvládnutí obtíží, čistou mysl a chuť do práce 

a radost z ní.                                                                                                                                   Váš Vlastimil Kovář 

Bylo-Nebylo 

Příprava na Boba Dylana 
Na začátku března, tedy před jarními prázdninami, stihla ještě doběhnout výuka pod vedením studentky 

Pedagogické fakulty v Olomouci Kateřiny Šichanové. S velkým předstihem se téměř všechny skupiny výtvarníků 

připravovaly na hudebně výtvarné odpoledne, které bylo plánované na konec března v učebně výtvarného oboru. 

Komponovaný pořad Bob Dylan byl tak sice odložen na neurčito, ale všichni věříme, že až přijde čas, ukážeme 

více. Mladší i starší žáci pracovali s praktikantkou na výrobě hudebních nástrojů z různorodého materiálu (prken, 

polen, plastových či dřevěných desek, březové kůry, vyřazených kovových dílů z už dosloužených přístrojů) 

a vypnutých strun. Ty nám dodali kytaristé. Přes čidla umístěná na konci drátků se pak zvuky rozeznělých strun 

přenášely přes zesilovač a všichni tak mohli slyšet, jaký zvuk vydává jejich nástroj. Další výtvarníci sešívali 

deníčky, knížky, z předem nabarvených papírů (např. mramorovací technikou), do kterých vepsali texty 

Dylanových písní. Jiní zpracovávali Dylanovi portréty a další k jeho textům aranžovali zátiší, která sami nafotili. 

Věříme, že se u nás budoucí paní učitelce líbilo a že ji pedagogická praxe na naší škole nezklamala.                   RU 
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V prvním březnovém týdnu, v posledním týdnu před jarními prázdninami, stihli naši kytaristé dobít v okresním 

kole „jejich“ soutěže cenné vavříny a postupy, to bylo v úterý 3. března a vše fungovalo a všichni se těšili… 
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Do okresního kola soutěže ve hře na kytaru, které se konalo v Hronově, vyrazilo devět našich kytaristů. Skvěle 

zahráli všichni a Martin Hoffman získal druhé místo, Čeněk Resl, Jakub Morávek místo první a Jana Vojtěchová, 

Kryštof Janeček, Kamil Kuna, Martin Šlosárek, Matyáš Zíka a Denis Kuna úžasné první místo s postupem 

do krajského kola! Všem moc děkuji za výjimečnou reprezentaci kytarové hry na jaroměřské zušce, samozřejmě 

i všem třem vyučujícím, Haně Medkové, Kamile Škvrnové a Miloši Dvořáčkovi!                            Vlastimil Kovář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A je to doma! A vše je v pořádku! 

Pak byla středa 4. března a Jarní koncert v koncertním sále naší ZUŠky, vše bylo krásné, na jevišti rozkvetlé 

primule, v hledišti rozkvetlé úsměvy, nálada příjemná, rozkvetlá…těšíme se na jarní prázdniny a je nám dobře! 

 

 

Fotografie ze školních koncertů 
Všechny školní koncerty během školního roku krásně obrazově dokumentuje pan učitel Martin Brunner. Pár 

obrázků můžete vždy po akci najít na www.zus-jaromer.cz, několik potom v našich ZUŠkovinách. Fotografií je 

však daleko víc. Všechny pořízené fotografie jsou uložené ve školním archivu akcí. Máte-li zájem, nestyďte se 

požádat vyučujícího svého dítěte, doneste si flash disk a on vám rád fotografie do domácího archivu poskytne! 

http://www.zus-jaromer.cz/
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První prázdninový víkend se v ZUŠce ještě sešel soubor Convivium, aby dokončil inscenaci „Viktorka“, 

inspirovanou Babičkou a korespondencí Boženy Němcové. Hlavní roli, vlastně dvojroli Viktorky a Boženy 

Němcové v ní ztvárňuje Karolína Novotná, soubor jí promyšleně sekunduje a tvoří výraznou výpověď. V neděli 

8. března odpoledne ještě v koncertním sále dramaťáci uspořádali první veřejnou generálku pro pozvané kamarády, 

aby zjistili, jak experimentující performance funguje a pak začaly vytoužené prázdniny a pak …už nic! 

 

Přišel jsem… SARS-CoV-2 

(dříve označovaný prozatímním odborným jménem 2019-nCoV  

nebo jako wuchanský koronavirus nebo taky čínská chřipka) 

 

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů 

při vzdělávání nebo studiu na ZUŠ. Do odvolání je tedy zrušena veškerá výuka, koncerty, soutěže, přehlídky 

a představení… 

Plánové krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru, které měla naše 

škola organizovat, nebylo. Nebyla ani další kola soutěží ZUŠ pro jiné 

hudební nástroje. Nebylo okresní kolo Dětské scény a krajské kolo 

soutěžní přehlídky LDO, nebyl Audimafor ani Žahadlo a není 

Předváděčka Dramaťáku, nebude krajská loutkářská přehlídka Divadelní 

Setkání, nebude hudebně-divadelní projekt „Crrrr!“ a komponovaný 

pořad všech tři oborů ZUŠ „Jak udělat Majáles“ v Městském divadle 

v Jaroměři, Putování s námořníkem S v Chocni a z na květen 

plánovaného Jařince bude možná Podzimec. Některé akce jsou zrušeny 

bez náhrady, některé jsou prozatím odloženy a čekají, jak se situace  

vyvine… V této chvíli je u nás 3002 nemocných, 24 setkání s virem 

nepřežilo… 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.thepharmaletter.com%2Farticle%2Fimpact-compounds-inhibit-sars-cov-2-company-claims&psig=AOvVaw1Y1rQDWl0rsVI_26kiDjw6&ust=1585524547446000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCQxK2pvugCFQAAAAAdAAAAABAH
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A ten, který má tuto světovou pandemii na svědomí vzkazuje: Vzkaz viráka Zaxe 
Čau lidi! Jsem Zax a zdravím vás z kejchance nějaký slečny. Moment, trochu se proletím vzduchem, to si musím 

užít... Fajn, teď mě někdo nasál, to je jízda! Akorát by si moh' čistit zuby, brr. Teď potrubí, pořád tenčí, tma 

a vlhko a už jsem dole, tady je můj domov, kterýmu vy říkáte buňka v dolních cestách dýchacích - odemknu si, 

vejdu, nemarním čas, takže se hned zkopíruju ... uf ... a je to. Druhej Zax je na světě. Čau, kámo. Koukej ze sebe 

taky udělat dva, pak čtyři, znáš to... a já tady zatím něco řeknu těm, co nás tak laskavě hostí.  

Tak hele - už jste někdy měli souseda, co pořád pouštěl děsně nahlas přesně takovou hudbu, kterou nemůžete 

vystát, co kouřil smradlavý doutníky přímo u vašich otevřených oken, co nechal svý nevychovaný děti ječet 

a mlátit kdovíčím do zdí a auto s prasklým vejfukem startoval půl hodiny pod vašima oknama? Takovýho souseda, 

kterej z vašeho pohodlnýho hnízdečka udělal poloválečnou zónu, ve který se nedalo normálně žít? Tak takovej 

soused jsem já. Beru vám radost ze života, beru vám možnosti, o kterých jste ani nepřemejšleli, že je máte, 

uzemnil jsem vás. Někdo má kvůli mně kašílek a bolení. Někdo- 

- Kdo to tady mluví? 

- Tady Zax. A ty jsi kdo?  
- S-Standa. Asi už blbnu. Tady přece nikdo není, jsem tu sám. 

- Ále je.  

- Kde? 

- V tvých plicích, kamaráde. Jsem to, čemu vy říkáte virus, jsem fungl novej koronavirus, dostal jsi mě se 

stoprocentní slevou a doufám, že máš aspoň takovou radost, jako já! 

- To asi úplně nemám. 

- Jak to? Nové složení! Obrovská sleva! To máš přece rád, ne? 

- U viru zrovna ne. A jak to, že tě slyším?  

- Nevím. To máš jedno. Můžeme si aspoň trochu popovídat. Jak se cítíš, můj hostiteli? 

- Špatně.  

- To mě mrzí. Vlastně nemrzí. Prostě to tak je, že když mně se daří, tak tobě ne. Za pár dní to třeba bude přesně 

naopak. 

- Proč jsi sednul zrovna na mě? 

- Proč ne? 

- Chceš mě zabít? 

- Když tě zabiju, umřu s tebou. A já chci žít, zrovna jako ty. 

- Ale zabíjíš. 

- Máš pravdu, stane se. Nehoda, souběh okolností; nic osobního v tom není. Dělám jenom to, co dělat mám. Najít 

dobrý prostředí, tam se usadit a dát světu další Zaxe. A tak vlezu do kousku vašeho těla, roztáhnu se tam, použiju 

všechno, co tam najdu, a pořádně se vymnožím. U toho se někdy stane, že se ten můj bejvák zničí. 

- To je ale bezohlednost! 

- Neříkej mi, že to neděláte stejně. A uznej - akorát strach ze smrti vás přinutí brát něco vážně.  

- Není ale tohle už dost přehnaný? Podívej, co všechno se děje - spousta lidí vystrašených, spousta jich přichází 

o práci, doma chytají depky, hospody jsou zavřený, školy taky, ty děsivě prázdný ulice... Vždyť děláš problémy 

úplně všem! 

- Problémy a omezení jsou fuj, viď? Podle tebe máte všichni nárok na to, nebejt vystrašený, mít práci, nemít 

depku, chodit do hospody a necejtit se na ulicích sami. Normální je chodit ven a do školy a nemít problémy. Váš 

problém je právě tohle. Koukni se na sebe, ty můj Stando - žiješ v tom, že co si umaneš, to máš dostat. Dobrý kafe, 

doktora bez čekání, dálnici bez děr. Máš na to nárok, co? Bereš to jako automatický a můžeš se zbláznit, když je 

kafe slabý a ještě sis na něj počkal. Na školy akorát nadáváš a spoustě lidí, hlavně svejm dětem, předhazuješ 

důvody, proč na ně nemáš čas. Nebo ta tvoje arogantní jistota, že se nemůže nic stát. Máš barák, velký auto, 

všechny ty pojistky a takzvanej stát, co se kdyžtak musí postarat... Kdepak, tebe přece nic nedostane. Někoho 

támhle v Africe možná, ale tebe ne, viď? Můžeš myslet jenom na sebe, dělat si, co sám chceš, jet, kam chceš, 

nikoho nepotřebovat a rozhodovat si, komu milostivě dovolíš, aby potřeboval tebe. 

- Ale... 

- A jak se chováš k svýmu tělu? Řeknu ti, už jsem byl na mnohem hezčích místech. Bereš ho jako něco 

samozřejmýho, jako něco, co ti má přinášet spokojenost. Donýst tě za zážitkama. Něco, co má bejt pořád v cajku. 

Přitom se cpeš kdovíčím, akorát sedíš a máš spoustu výmluv... - jo, v tom jsi fakt hodně dobrej, kolik výmluv už jsi 

vymyslel, že to nejde jinak a že se prostě musíš cpát a nic nedělat. Plus pro mě - v takovejch zanedbanejch sudech, 

jako seš ty, se mi daří úplně super.  

- Ale... 

- Nikdy předtím by tě nenapadlo, jak by bylo krásný dát si teď s kamarádama pivo nebo bez mokrýho hadru u pusy 

křiknout pozdrav na svou starou mámu na druhý straně ulice. Neřešit prachy, protože bereš furt víc a víc a můžeš 

si vybírat, pro koho pracovat. Mejdan skončil, kamaráde. A víš, co je hodně blbý? Že ty sis ten mejdan vůbec 

neužil, protože sis neuvědomil, žes na nějakým vůbec byl. 

... 
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... 

- Ty jsi k nám přišel, abys nás něco naučil? 

- Že by něco jako vznešený poslání? Mně, teda mý předchozí verzi se žilo pohodlně v hromadě netopýřích bobků. 

Nikdy bych se odtamtud nehnul. Ne, já jsem k vám nepřišel. Sami jste si mě přinesli. Takže se neptej mě, jestli se 

potřebuješ něco naučit. A teď už dost řečí, jdu něco dělat.                                                                                     MIŠ 

  
Pokud v současné době čelíte nějakým potížím doma, v práci, s dětmi nebo sami se sebou,  

napište na psychologie@seznam.cz, třeba na to něco vymyslíme.  
PhDr. Michaela Peterková, psycholožka 

www.psyx.cz a www.michaelapeterkova.cz  

  

Vážení rodiče, milí žáci,  
máte teď spousty starostí s domácím vyučováním, s vlastní prací, se zajištěním chodu vašich 

domácností.  Nechceme Vám jich přidělávat více a ubírat Vám vzácného času. Chtěli bychom, aby výuka, která 

bude teď nějaký čas probíhat „na dálku“ byla osvěžením a zpříjemněním nelehké doby. Každý vyučující si zvolí 

cestu, která je mu nejbližší, budou vás kontaktovat přes telefon, E-mail, Skype WhatsApp a věřím, že po vzájemné 

domluvě budou setkání se zuškou „na drátě“ očekávaným vytržením z času starostí a obav. Všichni máme 

napaměti, že umění má člověka povznést, rozzářit mu oči, pohladit po duši, a ne přinášet další kolonku 

z povinností pracovního dne. Neváhejte se na mě a na učitele obracet s postřehy, připomínkami, s prosbou o radu. 

Dokážu si představit, že tato forma výuky přinese spousty dobrého, přesto se nejvíce těším, až se zase budeme 

setkávat v naší krásný zušce. Přeji Vám všem pevné zdraví těla i duše, dostatek sil a radosti z umění.         

  Váš Vlastimil Kovář 

…uvidíme, uslyšíme… 

Koukám, koukáš, koukáme…na nejen Drak na doma 
Kvůli světové pandemii nemocí SARS-CoV-2 je zrušena výuka. A to platí i pro ZUŠky. 

Na většinu z nás už padla ponorka…být zavřený pořád doma, není pro naši psychiku úplně dobré. 

Ale nesmutněme. Když se nad tím zamyslíme, tak doma se toho dá dělat docela dost. Položme si jednoduchou 

otázku: Na co normálně nemám čas? A máte to. Čtení, kreslení, malování, nebo rádi píšete příběhy, nebo chcete 

cvičit jógu? Teď na to všechno ten ideální čas je. Na jakoukoliv z těchto činností čas teď prostě máte! A pokud jste 

vždycky toužili chodit do divadla a neměli na to čas, věřte nevěřte, teď máte jedinečnou příležitost. Namítnete 

jistě, že divadla jsou také zavřená. Ano jsou. Kdy se vám stane, že si sedíte doma na gauči a stisknutím jednoho 

tlačítka se ocitnete v divadle. Divadlo Drak pro vás připravilo projekt Drak na doma. Na www.drakteatre.cz 

je několikrát do týdne nabídka záznamů představení. Ale pozor, každé je časově omezeno na daných 24 hodin. 

Další záznamy různých divadel a koncertů najdete na www.mall.tv/kulturazije, na facebooku divadla NOD 

je online divadlo každý večer, Český rozhlas rozšířil nabídku audiozáznamů…Využijme každý ten svůj čas, 

a hlavně se z toho nezblázněte a noste roušky!                                                                                                  M-O-A 

…zvítězíme! 

Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo,  
hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo… 

 

A kdo nezpíval se Zdeňkem Svěrákem 25. března v 12:30 doma v obýváku, zazpívejte si zrovna teď a hned! 

Náš život se přestěhoval do obýváků a kuchyní a na balkóny a na zahrady. Doma teď máme všechno. Kancelář, 

tělocvičnu, posilovnu, dílnu, školu, divadlo… „Proč si děláš ten makeup? Jdu na kafe do kuchyně!“…A našim 

učitelům a žákům se domů nastěhovala ZUŠka. 

Už nějaký čas se všechny tři obory vyučují 

distančně. Díky všem technologiím je teď 

ve vzduchu tolik umění jako nikdy! 

 

Výuka na dálku ve výtvarce 
Pro všechny žáky byla zřízena virtuální výtvarná 

třída (https://classroom.google.com), která je 

dostupná i ve verzi pro mobilní telefony. Všichni 

sem zatím sice ještě nezavítali, ale přesto, 

s mnohými už jsme v kontaktu. Na stránkách jsou 

přidávány zajímavé odkazy a úkoly z výtvarné 

oblasti. Máme více času na cestování po našich 

mailto:psychologie@seznam.cz
http://www.psyx.cz/
http://www.michaelapeterkova.cz/
http://www.drakteatre.cz/
http://www.mall.tv/kulturazije
https://classroom.google.com/
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i světových galeriích, přibližujeme si tvorbu starých 

mistrů i současných umělců. A především tvoříme. 

Tvoříme pro radost, mnozí se stávají pomocníky v šití 

roušek. Reagují na současné dění, přidávají fotografie, 

popisky a vysvětlují proč to či ono dělají, co je inspiruje 

a ovlivňuje. Velký dík patří nejen jim, ale i rodičům, 

které to všechno „zpovzdáli“ pozorují, zaznamenají 

a ukládají do éteru. Přikládám ukázky šití roušek (ať už 

ve velkém, na šicím stroji, nebo po jednotlivých kusech, 

jejichž výroba trvá i dva dny, protože jsou šité v ruce). 

Vidím velký kus práce, sounáležitost a mám hřejivý 

pocit u srdce, děkuji jim všem a těším se na 

skutečná setkávání v naší skutečné výtvarce.             RU  

 

 

„Vám se to řekne… Distanční výuka… Pro Vás, kteří používáte 

denně výpočetní techniku, je to brnkačka. Ale co my, klasici? My 

jsme zvyklí na husí brk, kalamář a pergamen. My to přeci 

nemůžeme zvládnout… Anebo že bych to přece jen zkusil…?“ 

Něco takového nejspíš probíhalo hlavou i Miloši Dvořáčkovi. Jak 

známo, věk je jen číslo. Navíc v jeho případě nejspíš matrikářka 

udělala chybu… Zkrátka jeho mladý duch nedovolil ustoupit z této 

výzvy, a tak za technické podpory své milé i on zahájil výuku 

na dálku – přes Skype. Z tajných zdrojů jsme se doslechli, 

že svým způsobem se splnil Milošovi tajný sen… Ve své výuce 

není limitován časem a je-li to potřeba, trvá vyučovací hodina i 90 

minut. Pravda, kvalita zvuku občas připomíná nahrávku 

rockového koncertu na mobilní telefon, ale fantazie má Miloš 

dostatek, a tak ani to není překážkou. Jistě však tato výuka nemůže 

naradit výuku klasickou. Například obědy a káva 

v Corradu…ty chybí. A teď vážně. Samozřejmě chybí osobní 

kontakt s žáky a společné hraní. Buďme ale rádi, že se můžeme 

vidět a slyšet alespoň takto. Zvládneme to, vydržme.      Váš Miloš 

 

Výuka na dálku 

Učit hudbu na dálku po telefonu nebo mejlu je nonsens, to zkrátka nejde, kontakt učitele a žáka je naprosto 

nezbytný. Tak to je, teda normálně. Ale koronaviru je to úplně fuk. Dává nám zabrat. Nejdřív jsem se z toho musel 

vzpamatovat sám. Co teď? Mám si běžet koupit urnu do Hořický? Nebo ještě chvilku počkat až to na mně skočí? 

Pak jsem zajel do Jaroměře pro školní note book s podkladama a pro noty. Začal jsem své mladé hudební kolegy 

obvolávat a poptávat se, jak se můžeme technicky nejlépe propojit, jak si přeposílat nahranou hudbu.  

Zatím se mi nejvíc osvědčilo posílat nahranou hudbu normálně přes email, ale přes Whats App a Messenger to jde 

samozřejmě taky, chtělo by to sjednotit. Mám štěstí, že jsem si naprostou většinu notových materiálů už dávno 

oskenoval, saxofonisté mají ke dvěma základním notovým sešitům i hudební podehrávky i nahrávky, jak by měly 

být skladby ideálně interpretovány. Ještě před jarními prázdninami jsme měli rozpracováno hodně etud Lennie 

Niehause, každý muzikant minimálně tři nahozené, víme tedy co hrát, můžeme se domlouvat co kde zpřesnit 

a opravit. Rozhodně se dá současné těžké období využít pro studium technických cvičení stupnic, akordů, 

rozkladů. A to se v hudbě vždycky hodí, tady se dá hodně nahnat a taky se dá hodně opakovat, hlavně všichni, 

co Zuškoviny teď čtete hrejte, máte na to spoustu času, hrejte každý den, proč ne, tentokrát to zkuste pro radost. 

A hlavně neztrácejte čas.  

Ano učit na dálku se nedá … No u nových skladeb to bude náročné. Ale saxofonisté a flétnisté z mé třídy toho 

mají na hraní a zlepšování spoustu. Tak ať Vám to všem bezva hraje! Myslím všem, i pianistům a niťařům nebo 

bubeníkům, trumpetistům, a a a…                                                                                    Zdraví Brr (Martin Brunner) 

 
Plně si uvědomuji, a to na vlastní rodičovskou kůži, kolik teď je u každého doma starostí - s domácím vyučováním, 

s vlastní prací, se zajištěním chodu domácnosti. Proto se jako učitelé snažíme nepřidělávat jich víc. Snažíme se, 

aby výuka, která teď probíhá „na dálku“ byla chvílí, na kterou se budou žáci těšit a vlastně i rodiče, protože si 

na chvíli oddechnou. A tady je několik mých postřehů.  
U každého z mých žáků funguje něco jiného a při výuce přes skype, whatsapp je to docela legrace. Důležitá je 

kvalita přenosu, ale i když je dobrá a nic se „neseká“, vždycky dochází k nepatrnému zpoždění mezi mnou 
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a žákem, a tak práce s rytmem je velký oříšek. Ale je to paráda, 

mít možnost se aspoň vidět. Je hodně znát, jak si žáci rozumí 

s technikou, často více než rodiče. A jak výborně umí žáci sami 

točit videa. Inu „youtuberovská“ generace. Ale i rodiče a učitelé 

se za těch několik dní posunuli v počítačové gramotnosti 

o několik světelných let kupředu. Bez školení. Konečně jeden 

klad téhle doby. Dobré je taky, že máte možnost nahlédnout, jak 

žáci doma hrají a hned vám dojde že: „Hele, Hugo, je to super, 

paráda, ale tu židli si musíš vyšroubovat o deset centimetrů výš 

a dát ji o dvacet centimetrů dál, jinak ty ruce nesrovnáme“. 

Těším se na každou chvíli s výukou, ať je přes skype, email, 

nebo telefon. Strašně mi společné muzicírování s žáky chybí, 

a tak jsem vděčný alespoň za tato vzdálená setkání.                VK 

 

 

 

Poslechněte si nahrávku na youtube.cz. Pošlete to mailem, nebo 

dáte raději přednost komunikaci přes WhatsApp? A co 

Messenger? Podrobný návod na uložení souboru máte v příloze. 

Skype. Uschovna.cz. Z šatny máme nahrávací studio. Máme 

novou anténu a wifi router, atd. 

Tak tohle bych ještě před dvěma týdny nečekala. Já, která měla 

tlačítkový mobil „pro chytré“ (= opak chytrého telefonu), která 

všechno raději psala rukou, nesnášela focení a už vůbec 

nahrávání, oddalovala pořízení technických zařízení na neurčito, 

se s tímto musím potýkat každý den… Člověk je tvor velice přizpůsobivý. Za pár dní automaticky zvládám vařit, 

a přitom odpovídat několika lidem přes několik aplikací, mobilem i přes tablet, poslouchat nahrávky a k tomu radit 

s domácím úkolem dcerám, nahrávat videa jen tak bez not, po paměti… Je to legrace! Všichni se s tím potýkáme. 

Do práce, vařit, učit děti a druhý den nanovo, od rána do noci. Já svou práci dělám doma. Není to výhra. Jen 

při psaní tohoto článku přišly několikrát obě dcery s různými maličkostmi, prkotinami. Jestli můžou to, že 

potřebují ono… Shořela pečená guma v troubě. Huláká alarm, větrák jede naplno, je tu zima, protože se musí 

všude nechat otevřeno, koušou mě komáři… (to není můj boj, to vytvářely holky s tatínkem). Člověk se soustředí – 

a myšlenka mu uteče jako nic. A tak to mám celý den!  

Hrozně se těším do školy. Kolik času zabere sledování videí jen jednoho žáka, přiložit dosti obsáhlý komentář, 

podrobně napsat, ve kterém místě udělat co a jak, jak to cvičit, přidat odkaz na video, nebo rovnou nějaké nahrát, 

pak přidat noty, které musím vyhledat, přepsat nebo napsat, zase komentář, jak na novou skladbu, už abychom byli 

v naší milované zušce! Ale nezoufám. Když vidím, jak moje práce i přesto, že se nevidíme osobně, má význam, 

pak mi to dělá radost. Rodičové mi posílají milá poděkování. Někteří žáci již sami nacvičili nové skladbičky, 

písničky a je to super. 

„Děkuji za zprávu, a hlavně za ochotu a Váš milý přístup a zároveň se omlouvám za nepružné komunikování.  

Je pro mě náročné zkoordinovat doma všechny tři děti, abychom u toho stihli zadané úkoly, ale snažíme se.  Videa 

jsou super, dnes jsme zkoušely prvně podle nich cvičit.“ 

„Děkujeme moc za podrobné návody. Budeme se taky prokousávat.“ 

„Obdivuji vás za tak podrobné hodnocení a rozepsání. Jste skvělá, že ještě do noci šijete roušky. I manžel.“ 

A také se mnozí potýkají s různými zákeřnostmi v podobě nefungujícího internetu a neodesílajících se zpráv.  

Ale jste dobří, že se všechny nástrahy snažíte překonat.  

Takže potvrzuji odeslání 4 souborů, teprve teď se mi to stáhlo z telefonu do počítače. Přes Bluetooth to zabralo 

přes 2 hodiny. To som nečakala... 

Také se učím, každým okamžikem přichází nové zkušenosti s různými technologiemi. To, čemu jsem se léta 

úspěšně vyhýbala, si našlo cestu do mého života a stalo se jeho každodenní součástí. 

Zadávám úkoly přes internet, přes internet úkoly vypracované dostávám a někdy se i bavím, co mi pošlou děti 

či jejich rodiče za odpovědi. Například osobní názor žáků na provedení jedné písně v různých úpravách: 

„My jsme se teda u toho sešli celá rodina a proběhla celkem živá diskuze ohledně preferencí jednotlivých 

skladeb.“ 

Někdy mám skutečně nahnáno, co bude, jak si poradit. To, když mi žáci volají, že mají neskutečně rozladěné 

nástroje. Dokážete naladit housle přes telefon? Já už ano. Sice mi asi pět minut bušilo srdce hrůzou, kdy struna 

praskne, ale nakonec jsme to zvládli! A když už nepomůže ani telefon, ani videohovor, pak nezbývá, než dojet 

s rozmotanou strunou, urvaným knoflíkem, nebo jiným problémem v povinné slušivé roušce k paní učitelce domů. 

Je to přece nezbytně nutná situace, protože muzika nám dělá radost a bez ní si v této chvíli nedokážeme život 

představit.“                                                                                                                                              Jana Kovářová 
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Učím přes Skype, WhatsApp i nahrávky přes email. Všechno má 

svoje výhody i nevýhody. WhatsApp i Skype má výhod několik - 

je to nejrychlejší způsob pro zpětnou vazbu, žáci se hned dozvědí, 

co hrají špatně a zároveň to plní i svojí hlídací funkci - rodič 

zařízení nainstaluje, zapne a pak může odejít. Děti i já jsou šťastné, 

že se vidíme, slyšíme a když odhlídnu od toho, že místo ze ZUŠ 

učím z ložnice a děti jsou také u sebe doma, vzdáleně to připomíná 

výuku předkoronavirovou a v rámci týdne je to pro děti jedna 

z jistot, na kterou se můžou těšit.  Při nahrávkách na email se zase 

děti snaží o co nejlepší výkon, nahrávají se sourozenci navzájem 

a můžou se při hraní vidět a slyšet, což je škola sama o sobě. 

Už mám také slíbenou nahrávku rodinné kapely, všichni jsou doma 

a radost si dělají nacvičováním „Svěráka“. Mám radost, že flétna 

přináší štěstí do tolika rodin.                                  Jana Pozůstalová 

 

 
Učím přes mobil přímo, nebo přes aplikace WhatsApp či Viber, 

buď s videem nebo jen zvuk, podle momentální situace síly signálu 

uživatelů. Jsem s tím poměrně spokojen, je to trochu náročnější, 

hlavně při výuce těch nejmenších, kteří potřebují více vysvětlení 

nové látky. Myslím si ale, i přes větší náročnost učení, že to má 

smysl, a hlavně pokračujeme ve výuce dál a nemusíme stagnovat na místě. Pokud potřebují nové noty, naskenuji je 

a posílám přes e-mail. Mám pocit, že rodiče podle jejich reakcí jsou také spokojeni, což je pro naši ZUŠku to 

hlavní.                                                                                                                                                     Roman Horský 

 

Přidávám nějaký ten postřeh z výuky na dálku, jestli 

mohu.  

Zatím jsem se shledal s kladnými reakcemi ať již 

rodičů nebo žáků. Všichni ochotně po domluvě plní 

zadané úkoly, nahrávají ukázky toho, v jakém stavu se 

nacházejí jednotlivá cvičení, či přednesové skladby. 

Na oplátku jim zase já nahraji, jak bych si představoval 

interpretaci, jak udělat dynamiku, jaký jiný prstoklad 

zvolit. Novinou pro některé z nich je, že pro ně 

nahrávám hudební podklady, se kterými můžou 

trénovat svoje přednesové skladby.               Filip Petira 

 

Pro výuku používám Skype a hlavně aplikaci WhatsApp. WhatsApp je u dětí populárnější. Kvalita zvuku není 

dobrá a záleží taky na síle signálu, ale musím zaklepat, zatím to běhá slušně. Kromě video hodin mi děti posílají 

nahrávky. Ty mají o dost lepší kvalitu zvuku. Začíná se mi osvědčovat okamžitá zpětná vazba. Když slyším, že je 

v nahrávce něco špatně, pošlu dítěti svou nahrávku toho místa a někdy nahraji celou etudu, aby si to děti mohly 

naposlouchat. Děti cvičí +- stejně, u několika mám pocit, že dokonce víc než normálně. A jednu výhodu 

pro učitele to taky má, jelikož si můžu výuku rozložit dopoledne i odpoledne. I tak bych radši chodil do školy. 

Při video hodinách se toho nestihne tolik přehrát a nemůžeme chodit korepetovat s klavírem.           Stanislav Hájek 

 

Žáci a rodiče pěveckého oddělení obdrželi emailem dopis, kde jsem jim popřála hodně energie, sil a zdraví v této 

vypjaté době. Jelikož se zpěv nedá učit přes email ani jiné telefonní aplikace, poslala jsem dětem i rodičům řadu 
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odkazů (youtube) na krásné skladby a písně napříč žánry, kde děti mohou načerpat inspiraci a zároveň si 

rozšířit obzory o hlasu jako nástroji, jeho možnostech a umu.                                                          Kristýna Brzková 

 
Se všemi rodiči a žáky jsem v kontaktu. Posílají mi své nahrávky a já je komentuji. Zatím se mi to jeví jako 

nejlepší a nejjednodušší forma výuky a komunikace. Naše spolupráce vypadá dobře a někteří si ji velmi 

pochvalují.                                                                                                                                            Klára Cvejnová  

 

Jako matka dvou dcer, které jsou školou povinné, vnímám, že je poměrně 

náročné udržet krok v množství úkolů, kterými nás učitelé ze základní školy 

zásobují. Současná situace pro děti a rodiče není opravdu jednoduchá, zadávám 

tedy žákům látku v rozumné míře a často zmiňuji v závorce slovíčko 

„nepovinné“. Ať si sami děti a jejich rodiče zvolí, co jsou schopné zvládnout 

a co už je příliš. Našli jsme si s žáky způsob komunikace přes WhatsApp nebo 

Messenger. Posílám jim notový materiál, nahrávky, videa, odkazy, oni zase 

komunikují se mnou, když něčemu nerozumí. Myslím, že nám to jde dobře. 

Moc děkuji všem rodičům za komunikaci a spolupráci, za kterou jsem vděčná.  

                                                                                                        Medková Hana 

pro maminku od Lucinky a Simonky 

S úžasem sleduji, co mým dcerám vzniká pod rukama.  

Vše z papíru. Děkuji za to.  

 

 

Z nás kytaristů se do budoucna pravděpodobně IT specialisté ani youtubeři 

nestanou, přesto jsme i my najeli na zázraky virtuálního světa. Whatsapp, 

Messenger, e-mail, sms, telefony, Skype  - to všechno jsou žhavé hity druhého 

pololetí. Pracovní doba nepravidelná, příprava na hodiny naprosto odlišná 

od klasické výuky. Něco se před námi zavřelo teď hned a otevřel se prostor 

pro jiné věci, možnosti. Jakoby vlak jedoucí po kolejích, které náhle skončily, 

pokračoval bez nich. Takže to trochu drncá, setrvačnost ho nese dál a vlak 

rychle přehazuje na rezervní kola. Jedeme loukou plnou divokýho kvítí, jinými 

slovy např. Youtube je plný celkem použitelných výukových videí pro hru 

písniček, jen se tím vším člověk musí prokousat a vysekat z trní tu pravou 

šípkovou Růžu. A pokud ji nevyseká, tak hold musí nahrát sám sebe. Přesto 

všechno věřím, že to všechno má nějaký hlubší smysl, a sladkou odměnou je, 

když vám večer v devět přistane na Whatsapp video s roztomilou nahrávkou 

a popiskem „snažíme se“, o to víc, když se rodiče od začátku téhle situace 

omlouvali, že kytaru zatím řešit nebudou, že toho mají s cirkusem okolo 

školních povinností až nad hlavu. Proto mé velké poděkování patří právě všem 

rodičům za to, jak to nesou a jak to zvládají. Klobouk dolů. Děkuju!  

                                        Kamila Škvrnová 

 

 

Distanční výuku vedu přes e-mail, píšu si buď 

s rodiči nebo přímo s žáky. Posílám noty, 

nahrávky, nahrávky doprovodů, pracovní listy, 

těm starším studijní materiály o skladatelích 

a nahrávky kvalitní vážné muziky. Žáci mi 

posílají zase nahrávky své práce. A naskenovala 

jsem samolepky, tak dětem posílám pidi 

obrázky pro radost.                   Ivana Kubíčková 

Všechno nejlepší k svátku! J+M 

 

Jedeme dál! 

Výuka hry na housle v této nesnadné době, tedy na dálku, je velmi náročná. 

Ale my se nedáme. Z každé špatné situace lze vyčerpat i něco pozitivního.  

V našem případě se můžeme zaměřit na individuální domácí práci, která je také 

nedílnou součástí výuky. Myslím tím správné držení nástroje i smyčce, vibrato, uvolňovací cviky na krční páteř, 

zápěstí, poslech kvalitních houslových nahrávek…V první etapě jsme se zaměřili na správné držení smyčce, což 

dělalo, dělá a bude některým dětem dělat potíže. Pomocí zajímavých výukových videí i písemných podkladů se 

děti maximálně zaměřují pouze na jejich pravou ruku a držení smyčce.  Na konci první etapy budeme mít 
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fotografie či nahrávky jednotlivých žáků, které si uložíme jako památku na obtížnou situaci. Madlo, Míšo, 

Rozárko, Terezko, Adélko, Máťo, Anežko s chutí do toho, těším se na Vás!                                         Markéta Kočí 

 

„Vážení rodiče mých žáků dramaťáků! 

Obracím se touto cestou na Vás a na Vaše děti, protože se mi stýská. Ráda bych se svými žáky distančně 

a bezvirózně a zábavně pracovala na našich rozpracovaných projektech. Prosím Vás o pomoc se spojením. Každý 

týden ode mne dostanete námět nebo motivační zadání nebo to, co by nás v práci posunulo o kousek dál. Podstatou 

dramaťáku sice je skupinová práce, ale zkusme se propojit na dálku a vyzkoušet to jinak. Napoprvé Vám posílám 

zprávu z divadla Drak. Produkce dostala výborný nápad-vizte odkaz. Moc vás prosím, abyste nechali své děti on-

line v ten který den na představení koukat. Jde o kvalitní kousky, na které ve výuce navážeme 

https://draktheatre.cz/. Velmi Vám děkuji za spolupráci, na kterou se moc těším!“   

Takto zněl úvodní mail do distančního studia dramaťáku. 

 

Práce v literárně dramatickém oboru je práce kolektivní, založená na dramatické hře a na kontaktu s partnerem 

v dramatické situaci, což se v době, kdy se setkat nemůžeme, nedá realizovat. Dochází tedy na práci individuální, 

na kterou by vlastně v dobu jinou, čas nebyl. Návody na trávení společného rodinného času s trochou textu, který 

se jako malé divadélko může zdramatizovat a hned zahrát, na výrobou jednoduché loutky, tvoření vlastních 

básniček, dramaturgických kompozic z různých materiálů a předmětů, podle toho, na čem ta, která skupina 

pracovala, letí mailem k rodičům dětí a mladších žáků. Ti starší se dívají na záznamy divadelních představení 

činoherních i loutkových inscenací profesionálních divadel a podílejí se na přípravě nových projektů, které 

společně konzultujeme. A tak se doplňují a připravují nové scénáře, scénografie, čte se a hledají se nové koncepty 

individuálních výstupů s loutkou či objektem. Důležitá je zpětná vazba a zdokumentování výsledků. Fotografie, 

videa, obrázky, to všechno nás udržuje v radosti, vzpomínkách a v naději 

z budoucího setkání. Jen obrázky bez zadání nedávají smysl, podívejte se 

na následující stránky, třeba vás budou k domácímu tvoření a společnému trávení 

času inspirovat.                                                                                                         Jé 

 

„Káju už mám nafocenou, taky jí práce na budíku bavila (a hlavně super Vojta 

Dyk). Pošlu později.  

Přípravy do školy je tak akorát, někdy víc a jindy míň, probrat se to musí. Musíme 

řádně organizovat den tak, aby se dostalo na obě. Kája, a to je fakt, pracuje více 

méně samostatně, spíš „je časově zatěžující“ příprava na přijímačky, ale jak jsem 

psala, organizace dne - kdy půjdeme ven, budeme cvičit, protahovat se, vařit, péct, 

šít roušky - šijeme jako dobrovolníci pro OSVZ Jaroměř, zapojila se hlavně 

Amálka. Zůstala jsem s nimi doma.“                                         Dáša Pilná, maminka 

 

 

„Tancovala poklička/ sólo nad hrncem,/ napadla ji písnička/ hraná od konce.“ (Přípravka LDO) 

https://draktheatre.cz/
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Pusťte si hudební ukázku a zatancujte si, pomáhá to na dobrou náladu. A protože máme společnou práci 

na pohádce, kterou Vám přikládám k opětovnému přečtení, vzpomeňte si na budíky! Vymyslete si taneček - návod 

najdete u tanečnic a muzikantů ve videu, už jsme to společně zkoušeli. Pohybujte se jako budík - bachraťě, kulatě, 

použijte tikot - mrkot očí a ručičky. Poproste rodiče nebo sourozence, až budete mít taneček vymyšlený, ať vás 

vyfotografují ve třech figurách a pošlou všem. A potom mi nakreslete obrázek 

starého rádia-přístroje, na kterém se ladí pomocí knoflíků vysílání - kde by se 

dala taková hudba poslouchat, vyfoťte a pošlete mi ho. Děkuji! 

 

              Ostrovy:  (Kryštof)                                          Rádio (Anička)  

 

   Sebastian                    Filip (nahoře)   Anička    

        

Kája 

 

 

Zkuste najít předmět, který by mohl zastupovat ostrov a k němu 

přiberte materiál jako moře. Fantazii se nekladou meze a zkuste použít 

věci, tak jak jsou, nic nevyrábějte. Instalaci, prosím, vyfoťte a pošlete 

 mi ji, děkuji! 
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Vymyslete básničku, nemusí se úplně rýmovat, ale musí v ní být tato slova: budíci, hodiny, minuty, vteřiny, tik tak, 

crrr! Další slova samozřejmě přidejte podle své potřeby a představte si, že bychom báseň zhudebnili a stala by se 

„hymnou“ nebo pochodovou písní budíků. Soubor Hejno pracuje na pohádce Miloše Macourka „Ostrov pro šest 

tisíc budíků“ a na spolupráci se souborem Mozaica Jazz Band Petra Slezáka. 

 

Budík tiká u postele,     Koukám doma na hodiny, Potkali se budíci, u nás v naší ulici,    Tik-tak-tik, je za pět pět, 

hodiny bijí na kostele,   jak ubíhají vteřiny.             hodinu tam strávili,      už musím jet. 

Ukazují minuty,           Musím vstávat do minuty o všem možném tikali,                       Minuta, hodina, den. 

někdy také vteřiny,        a jdu zase do roboty. tik tak, tik tak, tik tak,             Už spíš a je tu sen. 

tik, tak, crrr!           Každý den jsou v ulici, tik tak, tik tak, tik tak…     Kdo celou noc nespí 

a už lezu z peřiny.         všude slyšet budíci.  vteřinovky obíhaj,                              a přitom nezaspí? 

  (Kryštof)           Tik tak, tik tak, crrrr! minutovky jen tak dál,            Na vteřinu si potrpí 

   (Sebastian)  a najednou…CRRRRR!                 a pak jenom zatrpí 
      Budíci se vzbudili,                            když budí crrrr! (Filip) 

Tik tak, tik tak, tik tak, tik    leknutím si utikli,         

na zdi visí hodiny.    tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak... (Anička) 

U postele stojí budík,  
Už se blíží osm hodin. 

Ozývá se crrr a cink, 

musím vstávat, už to vím. (Kája) 

                    
Amálka                                            Lucinka                                                                                                         

Postavte si svůj Pufodédr, podle Jácíčka, ze všeho, co doma najdete a maminka dovolí použít…Přečtěte si 

pohádku, kterou vyprávěl slon O bílé sametové můrce a zkuste si takovou můrku vyrobit, třeba nařasením 

z ubrousku nebo vystřiženou z papíru nebo jako skládanku jako jednoduchou 

loutku. A napište jí „něco“ na křídla. Až si s ní ten příběh zahrajete, 

nezapomeňte ji s rodiči vyfotit a poslat mi ji. Už se moc těším! 

 

Jácíček si stavěl. Dával na sebe kamínky a kůru a hrudky hlíny a navrch 

zasadil borovou šištičku a do ní zapíchl ještě holubí péro. Stavba byla vysoká… 

„Co to je?“ ptala se hrozivě Krtonožka. „To je PUFODÉDR!“ odpověděl 

zajíček. (Daisy Mrázková: Haló, Jácíčku!“)                                   (1., 2. ročník) 

 

Barunka              Saša   Maty 
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                     Amálka          Verunka 

                 Šimonek (za paravanem) 

Emička            Viktorka 

 Noční rozhovor (Daniela Fischerová) 

  

Sova: Já vám povím hlasem sovím,                                                                                                                                      

          že dnes lovím...myš.  

Myš:  Já tě slyším ouškem myším!     

          Hned si najdu skrýš.    

Sova: O co, že tě stejně chytím!     

Myš:  O co, že mě nevidíš?  

           Utekla jsem! Kiš! Kiš! Kiš!           

Měsíc: A já na to všechno svítím,  

            stoupám výš a výš.        

Josífek                                              

Editka                                 Terezka 

 

 

 

Poskládejte podle návodu sovu a myšku a máte hned dvě loutky, se 

kterými zahrajte rodičům divadélko, jako měsíc použijte třeba baterku. 

Jestli se podaří z vystoupí natočit video, nezapomeňte mi ho poslat! 

     

 

Soubor Popcorn má rozpracovanou autorskou adaptaci „Jeníček 

a Mařenka“ podle pohádky Perníková chaloupka Boženy Němcové 

a bratří Grimmů, v inscenování se na dálku pokračovat nedá. Tedy 

využíváme čas k rozvíjení dramaturgicko-režijního uvažování:  

Rozhlédni se po kuchyni, dílně, koupelně, v aktovce, v zásuvce...vyber 

dva nebo tři předměty, které provokují napětí, vymysli příběh s koncem 

a pointou, postupně vyfoť a pošli, nejlépe všem, abyste se vzájemně 

inspirovali. Nezapomeň připojit název. Děkuji!                                        

První ukázka „Únik“ je od Zuzky Cejnarové, na další se těšte příště.     Jé 



 

16 

 

1     2     3 

4     5    6               
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A jako vždycky nás zajímají názory rodičů, jsme přece „jedna rodina“, tady některé jsou: 

„Dobrý den, Hanička nám pěkně zatancovala a dokonce známe už všechna říkadla. Moc jí chybíte./ Moc se mi líbí, 

jak se každý snaží vymyslet, jak pokračovat alespoň nějakým způsobem v započaté práci. Všem fandím, přeji 

pevné zdraví a stále dobrou náladu./ Spojení potvrzeno!!! Skvělý nápad!!! Tleskám, předávám, souhlasím!/ 

Dobrý večer, už jsme s Máťou na Fausta mrkni a bylo to moc hezké, zasmáli jsme se. Budeme se dívat i dále, 

pokud nám do toho nic vážného nespadne.“ 

 

Do kuchyně…bábovka 

Upečte si bábovku! Nejen jazykovědci se dohadují, 

odkud se vzalo slovo bábovka a kdy se u nás objevilo. 

Jasno není. Někteří tvrdí, že slovo se odvodilo 

od „bába“, myšleno porodní bába, které se za službu 

u porodu dával moučník, bábovka. Další verze říká, 

že bábovka je odvozená od názvu plechové formy zvané 

babia, která se postupně z placaté podoby zakulatila 

a nařasila. Otvor uprostřed zařídí, aby se těsto i v té 

výšce dobře propeklo.          Babiččina ořechová bábovka 

200g cukru, 4 vejce, 120ml vlažného mléka, 60ml oleje, 200g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový 

cukr, 100g mletý ořechů 

Vyšlehejte žloutky s cukrem i vanilkovým do pěny, přilejte mléko a olej, šlehejte, přidejte mouku s práškem 

do pečiva a ořechy, šlehejte a lehce vmíchejte sníh z bílků. Nalijte do tukem vymazané a moukou vysypané formy. 

Pečte na 180°C vyhřáté troubě asi 50 minut. 

A jak poznat, že je bábovka právě upečená?  „Vezmi špejli a píchni do ní!“ radí Hurvínkovi Mánička. 

      „Jo, píchnu do ní a ona vykrvácí!“ odpovídá Hurvínek. 

Spejbl vyčítá Hurvínkovi: 

„Teda Hurvajs, to od tebe bylo ošklivé! Mánička ti upekla bábovku a ty jsi jí rozbil okno kamenem!“  

Hurvínek si jen odkašle: „Taťuldo, to nebyl kámen. To byla ta bábovka.“  
 

Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, 551 01, Jaroměř, tel. 491 812 356 
e-mail: info@zus-jaromer.cz , www.zus-jaromer.cz 

8. číslo vychází 1. dubna 2020 antivirově jen v PDF a není to apríl, protože vám je prostě předat nemůžeme! 
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RU (Radka Ulichová), Viky (Viktorie Ulrychová), VeŠ (Veronika Štursová), MIŠ (Michaela Peterková),  

VK (Vlastimil Kovář), šéfredaktor: Jé (Jarka Holasová)  
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