Úvodník
Ťuk ťuk – ZUŠko, otevřeš se?
Jsme o pár týdnů starší a hlavně zkušenější. Zvláštních pár týdnů to bylo – spousta běžných věcí se nesmí,
spousta divných věcí se musí, lidi k sobě mají tak nějak dál, život je vzhůru nohama. Někdo je z toho zmatený,
druhý se bojí, dalšímu vadí omezení, jiný neví, co dřív. A do toho lidi šijou, smějí se a žijou. Člověk si zvykne
i na šibenici, říká se, tak co by si nezvykl na to, že má už druhý měsíc nohy vzhůru. Kdo je obzvlášť šikovný,
vytěží z toho něco nového, zajímavého; něco, co by se v klidných a „normálních“ dobách nezrodilo. Třeba
hromadné zpívání na balkónech nebo online hodiny herectví, když zůstaneme u umění. A na svět vylezla kvanta
výborného humoru. Toho se vyrojilo mnohem víc než respirátorů a nějaký najdete i v těchto ZUŠkovinách.
V těžkých časech humor kvete. Rodí se v nejvnitřnější svobodě člověka; v té poslední svobodě, kterou nám
nikdo nemůže vzít, žádný virus ani politik. Je to svoboda
myslet si, co chci, a dívat se na věci, jak chci. Humor je
výsledkem pohledu přes brýle absurdity. Smích
zachraňuje od tísně a strachu, dělá dobrou náladu
v širokém okolí a – zpěváci a dechaři pozor - posiluje
bránici. Proto se smějte, co to půjde. Pod rouškou
roušky se teď můžeme smát i tam, kde to jinak není
vhodné.
V posledních ZUŠkovinách jsem psala, že ZUŠka žije
dál, jen je jako liška zalezlá v noře před kojotem. Teď už
liška vystrkuje čumák. Kojot se zdá menší než na
začátku, nebo dostal výprask a trochu utekl, těžko říct.
Možná nás čeká další měsíc online, možná to ale
v květnu v ZUŠce zase ožije – to bychom si jistě všichni
přáli.
MIŠ
No, cože, možná, že by, fakt jo?
Ministerstvo školství ve svém návrhu dává naději,
že bych se mohla alespoň k individuální výuce otevřít už
11. května. Jestli v rouškách, nebo dokonce se štíty
a v rukavicích tak to zatím nikdo přesně neví, ale
odborníci na přípravě otevření stále pracují. Až bude vše
jisté, všem žákům pošlu s radostí email. Držme si palce!
Těším se na Vás! Vaše ZUŠka

Z notesu pana ředitele
Notes Nenotes
V notesu mám u všech plánovaných akcí jen desítky otazníků, tak ho zatím zavřu a podělím se s Vámi o to, co
mně přinesl měsíc duben. Tak předně dálková výuka. Po počátečním těžkém rozjezdu, kdy bylo největším
úspěchem, že se aspoň vidím a slyším se svými žáky, si začínáme všichni na tento způsob zvykat a snažíme se
vytěžit z něho to nejlepší. Kromě pokroků v práci s digitální technikou, která překonala za měsíc několik
světelných let, mám radost ze spousty dalších věcí. Tak například nejen práce s technikou digitální, ale i technická
zběhlost všech mých žáků, poskočila nebývale. Jistě, to není zásluha dálkové výuky, ale spíš nouzového stavu,
který přináší nečekaně času pro procvičení různých technických nástrah, které na všechny hudebníky číhají.
Problémem při dálkové výuce bývá přenos zvuku přes Skype, WhatsApp Microsoft Teams a všechny podobné
aplikace. I při velmi dobrých parametrech připojení, se velmi těžko pracuje na konečném výrazu, přednesu
skladby. Ale nic není ztraceno, právě naopak. V tom je zase ideální nahrávka, kterou mi žáci posílají a se kterou
následně můžeme pracovat. Ono totiž nahrát dobře písničku nebo skladbu není nic jednoduchého. Každé zaváhání,
neobratnost, je ihned a opakovaně slyšitelná, a proto se žáci, ale samozřejmě i učitelé snaží, aby při nahrávání byli
jako profesionálové. Ano, zabere to hodně času, ale výsledek je k nezaplacení. A tak jsem byl během měsíce dubna
několikrát tak potěšen nahrávkami od žáků, že bych si od nich hned koupil CD. Podobnou zkušenost máme
s dalšími učiteli, a proto jsme do školy mimo litrů dezinfekce pořídili i dobrou nahrávací techniku, abychom ji
mohli využívat pro co možná nejkvalitnější výuku v naší zušce. Velké překvapení mě připravila moje skvělá
žákyně, která se svojí sestrou, bývalou absolventkou studia na naší zušce, nacvičila krásné a nelehké klarinetové
duo a na kterém jsme mohli společně pracovat. Potom zase při výuce mladého znamenitého klavíristy, se mi ozval
jeho starší bratr, který byl před několika lety mým žákem. A že teď zase hraje na klavír a že se naučil skladbu a že
jestli bych mu neporadil. S radostí, odpověděl jsem a potom mi na chvíli slova zamrzla, jako když se zasekne
videohovor. On se totiž naučil tak obtížnou skladbu, že mi to vyrazilo dech. Pracujeme teď po dlouhých letech
společně na klavírní technice a já už se nemůžu dočkat, až se budeme moct setkat na živo. A takových věcí,
na které před nedávnem nebyl čas ani pomyšlení, nám všem přináší tahle zvláštní doba. Dobré si pamatujme,
ze špatných se poučme, z krásných se nepřestávejme radovat. Tak hlavně ať jste zdraví na těle i na duši a společně
se sejdeme co možná nejdříve „na živo“.
Váš Vlastimil Kovář
Vážení rodiče,
datum zápisu a přijímacích zkoušek ke studiu na ZUŠ F. A. Šporka pro školní rok 2020/2021 zatím neznáme.
Ihned, jakmile to okolnosti dovolí, vyvěsíme ho na stránky naší školy a města Jaroměř. Termín bude uveřejněný
minimálně 14 dní před konáním zápisu a přijímacích zkoušek a samozřejmě budou zveřejněny i náhradní termíny.
Nebojte, bez Vás nový školní rok nezačneme.
Děkujeme za pochopení. Vaše ZUŠka

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
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Bylo-Nebylo-Je
Můj kamarád počítač
Počítač. Dřív jsem chtěla na počítači poslouchat písničky, hrát hry, ale mamka mi říkala: Běž radši ven s kamarády
nebo si čti. Bývala jsem na ni naštvaná. Ale teď už jsem to pochopila. Od té doby, co nemůžu chodit do školy
a škola je schovaná doma v počítači, se můj názor na něj hodně změnil. Ach, jak bych si radši četla nebo byla
venku na zahradě...Jen co se nasnídám, už k němu usedám. Přihlašuji se, otevírám, ukládám, vyplňuji,
vyhledávám, kontroluji, doplňuji, ukládám, posílám. Po obědě se to opakuje. Přihlašuji se, otevírám, vyplňuji,
ukládám, zoufám, doufám. Takže asi chápete, že už se moc těším, až vše skončí a já půjdu do školy za normálními
živými kamarády.
VeŠ

Co mělo přijít, přišlo… Covid 19 je tady.
Nemoc, kterou lidstvo potřebovalo je tady. Nevážili jsme si přírody a dostali jsme nemoc, a musíme si vážit pobytu
v ní. Musíme si vážit doktorů, záchranářů, učitelů, policie a dalších povolání, která teď pomáhají. Nemůžeme
chodit do školy a venku musíme mít roušku. I mně se začíná stýskat po normální škole a po kamarádech. Když se
něco dělo na jiném kontinentě či v jiné zemi, bylo nám to jedno, a teď jsme na tom všichni stejně a musíme si
pomáhat. Musíme dbát na opatření a neporušovat je, jinak tu už dlouho nebudeme.
Karanténa má i dobrou stránku, protože můžeme dělat věci, co nás baví a máme na ně více času, můžeme jít ven
sice s rouškou, ale aspoň něco. Můžeme tvořit, zpívat učit se, hrát si, hrát na hudební nástroj, malovat, kreslit, bavit
se a užívat si chvilky s rodinou. A s něčím z těchto věcí nám pomáhala a stále pomáhá naše ZUŠ.
Viky

Zkoušejme, hrajme, radujme se!
Dnešní situace je taková, jaká je. S tím nic nenaděláme. Ale i přes všechny ty negativní zprávy den co den
nacházím nová a nová pozitiva. Můžu dělat plno věcí, na které jsem si doteď nenašla čas. Ne že bych toho teď
měla míň na práci – to spíš naopak, ale zkrátka si teď s tou domácí školou, ZUŠkou… a vlastně vším, můžu ten čas
rozvrhnout trochu jinak. A tak se stalo, že jsme se společně se ségrou začali učit na kytaru. U nás doma máme plno
nástrojů, takže najít dvě kytary nebyl problém a naučit se pár základních akordů se nám taky povedlo rychle.
Samozřejmě bolavé prsty a těžší písničky mě někdy trochu odrazují od další snahy, ale když pak slyším, jak mladší
sourozenec pilně trénuje a začíná být napřed…hodně mě to motivuje. Navíc když si pak jen tak sedneme na
zahradu a hrajeme spolu a zpíváme a ptáci na stromech zpívají s námi a přes plot vidíme, jak se i soused najednou
víc usmívá… stojí to za to! Takže, tímto Vás všechny vyzývám, přestaňte jen chodit kolem věcí, které máte. Teď
máte tu nejlepší příležitost. Vezměte je do ruky a naučte se něco nového!
Pá

Už je to přes měsíc,
co trávíme většinu času doma. A abych pravdu řekla, ze začátku mě to moc nevadilo. Byla jsem ráda, že nemusím
do školy a tím pádem budu mít víc času na věci, které normálně nestíhám. Brzy jsem ale zjistila, že tak to
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úplně není a projevila se moje neschopnost uspořádat si čas. Naštěstí nám už učitelé posílají menší množství úkolů
než ze začátku, nebo mi to alespoň tak připadá. A tak jsem se začala vracet k činnostem, které mě bavily dřív jako
například puzzle nebo korálkování. Dokonce jsem si i pořádně uklidila v pokoji, a to se moc často nestává. Také se
snažím více číst. Každopádně doufám, že se brzy vrátíme do normálního života, protože mi už chybí kontakt
s lidmi a nevěřila bych, že to někdy řeknu, ale i po škole se mi trochu stýská. Hlavně ať to všichni přečkáme
ve zdraví!
Mš

V týhle Koronavirový době…
Škola doma…práce doma...všechno doma…Už je to více než měsíc, co je většina z nás doma v karanténě. V době,
kdy tohle píšu, se to začíná uvolňovat. Upřímně, já jsem z toho docela zmatená. Před týdnem jsme si mohli tak
maximálně dojít na nákup, anebo jít na zdravotní procházku na nějaké odlehlé místo. A teď už se můžeme účastnit
akcí do deseti lidí. No, nevím no. Ale je zajímavé pozorovat, jak si začínám vážit úplných maličkostí. Například,
dříve bych byla pomalu otrávená z toho, že jdeme na procházku. A teď, je to pro mě největší událost týdne a další
týden z ní žiji. Nebo jsem si začala uvědomovat, víc než kdy před tím, že zdraví je opravdu to nejdůležitější.
Začala jsem si, víc než kdy dřív, vážit lidí okolo mě. Když jsme přes měsíc s nimi zavřený doma…Jak dřív všichni
tvrdili, že není čas na rodinu, tak teď si ji pořádně užijeme. Pro mě je normálně momentálně úplné scifi, že bych
mohla jít jen tak třeba s kámoškou na kafe. A až budu moct, tak si to tak užiju, jako nikdy před tím! To by
bylo…teda bude! Mějte se, a hlavně buďte zdraví!
M-O-A

Pan ředitel vyhlíží nové
zprávy o zahájení výuky.

Koronavirus.
Slovo, které nás v těchto dnech pronásleduje na každém kroku. Je první, co na nás vyskočí, když zapneme televizi,
rozklikneme internet nebo otevřeme noviny… Nemáte toho všeho už dost? Já mám totiž pocit, že už mi všechny ty
zprávy lezou i ušima! A musíme to momentální dění přijmout, protože co jiného nám v těchto dnech zbývá? Celý
svět se zastavil, a tak nějak zpomalil. Najednou se všechno vyplo a myslím, že nikdo z nás nevěděl, jak se s celou
situací vypořádat. Já osobně to viděla pozitivně. Věřím, že vše, co se děje, má nějaký důvod a co si budeme
povídat, naše planeta Země už potřebovala, abychom se zastavili a začali vnímat svět kolem nás. Abychom se
vrátili nejen k sobě a rodině, ale hlavně k přírodě a začali ji respektovat. Pořád jsme se jen honili za prchavými
úspěchy a penězi a najednou… nic. Z ničeho nic nemůžeme jít do školy, navštívit příbuzné nebo jít ven
s kamarády. Přesně v tuhle chvíli jsem si uvědomila, o co jsme ze dne na den přišli. Činnosti, které pro nás
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byly naprostou samozřejmostí najednou nejsou reálné… Svoboda. Jo, svoboda to byla, to, co jsme tady měli a jak
jsme tady žili. Ani jsem si ji předtím neuvědomovala. Nevnímala jsem ji jako něco, co může zmizet a brala jsem ji
jako samozřejmost. Teď vím a vy taky, že je potřeba si ji vážit a přijímat ji s pokorou, která nám mnohdy chybí.
Vidíme, že to není jen tak. Obzvlášť v posledních dnech, kdy si s námi vláda hraje, jak se jí zlíbí, a její nařízení se
zavádějí a ruší téměř z minuty na minutu a nikdo vlastně neví, co platí a co ne. Nám ale svobodu nevezmou.
Věřím, že to společně zvládneme a co nejdřív se potkáme nejen v ZUŠce!
K-Ája

Přišla jsem…distanční výuka v naší ZUŠ
Překonáváme všechny překážky, nedáme se, nic nás nezastaví! Jana Kovářová

Každý den s písničkou
Zpěv má dobrý vliv na naši náladu i zdraví. Pojď si každý den zazpívat anebo poslechnout něco pěkného! Tak toto
je první text našeho hudebně - pěveckého deníčku, který obdrželi všichni mladší žáci do emailů, měli si jej
vytisknout a postupně plnit. V tomto deníčku je na každý den zadání, jehož předmětem je zpěv či poslech
a následné zapsání (poznámka) o provedeném úkolu anebo kresba. Ohlasy na tento způsob výuky jsou milé, rodiče
píší, že se to dětem velmi líbí, některé děti posílají každý týden záznam zpívané písničky přes WhatsApp. Starší
žáci se každý týden věnují rozboru skladby, kterou si vybrali ze seznamu zaslaných odkazů, vyjadřují se k žánru
skladby, popisu hlasového projevu, hlasového rozsahu zpěváků, barvy hlasu a celkově zhodnotí, zdali se jim
skladba líbila, či ne a proč. Je velmi zajímavé sledovat názory a hodnocení jednotlivých žáků, jejich vkus a osobní
názor. Tento způsob výuky je pro nás obohacením o nové zkušenosti, věnujeme se tématům, na které doposud
nebylo tolik času a prostoru.
Kristýna Brzková

Procházíme neobvyklými časy.
Výuka, pro kterou je tak důležitý osobní kontakt, musela být přesunuta do on-line světa. To, co se na začátku
mohlo zdát jako velké omezení, je však v mnoha ohledech i velkým přínosem, a tak, jak týdny plynou, pozoruji
u svých dětí velké pokroky – především v jejich samostatnosti. Zatímco donedávna byla hlavním spojením mezi
rodiči, žáky a učiteli žákovská knížka, dnes jsme všichni na Skypu, WhatsAppu, Messengeru, Viberu nebo
e mailu, díky čemuž je možné si mimo jiné posílat i obrázky a odkazy na videa. Této možnosti já osobně využívám
s velkou oblibou. Nejen pro klavíristy sdílím stránku, na které je možné si procvičit noty. Dále přikládám odkazy
na fajn videa, spojovačku a pro některé žáky i jeden obrázek…
Kateřina Jirková
Procvičování not nejen pro klavíristy, to tedy asi moc zábavné není, ale mně se líbí, zkuste to:

http://cvicebna.zusbustehrad.cz/
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Videa: Dmitrij Šostakovič - Klavírní koncert č.2 F dur, op. 102 – 1. věta

https://www.youtube.com/watch?v=gFanayBhyeA&feature=
youtu.be&fbclid=IwAR2o0pqrP5iGRtmZsGKA6QttqfC4Fu84TY
rZ4VNhAtGzfwcUQU9ebqgECoc
Georg Gershwin – Rapsodie v modrém

https://www.youtube.com/watch?v=ie-TSBitnQ&feature=share&fbclid=IwAR2UAcAg5bfdh9K7AUi55Gl
vEH87fVRrAHmLf3FW8ffrNuI2XNCaKggTzio
Ludwig van Beethoven – Symfonie č. 5 c moll „Osudová“ – 1. věta

https://www.youtube.com/watch?v=vcBn04IyELc
Fórek: Koncert pro orchestr a sólový psací stroj

https://www.youtube.com/watch?v=jinGW7ZDGPM

Už to konečně začíná vypadat,
že se vracíme pomalinku k normálu. Nepatřím k počítačovým nadšencům, ale na druhou stranu se snažím tyhle
výdobytky lidské inteligence využívat, co jsem schopen. Ale na učení na dálku je blbý, že někdo využívá Skype,
druhý WhatsApp, další Messenger. Tak to mě na tom nebaví, to že člověk ztrácí čas neustálým zkoumáním, jak
se, co kde zapne, čím se to vypne, kterým knoflíkem (pra-slovo) někoho objevím na obrazovce a on mi zase
vzápětí hned zmizí neznámo kam a já už ho nikdy neuvidím. Potom volím variantu obyčejného telefonu, který
funguje na rozdíl od různých aplikací, které se dálkovému vyučování často velmi zuřivě brání. Když ale vezmu
jenom samotný fakt, že učíme ale na dálku, situace ve výuce je pro mě vlastně úplně stejná jako za běžného stavu,
kdy žádný vir neřádí. Ti muzikanti, kteří cvičili v dobách nudného normálna, tak ti cvičí naprosto spolehlivě, jako
by se nic nedělo i v době SARS 2, no a ti druzí nebudou řádně cvičit zkrátka nikdy. Pořád to budou jenom tak
pižlat, ale budou tvrdit, jak doma cvičí nebo cosi hrají.
Patřím ke skupině údajně nejohroženějších, protože hodně pamatuji. Dovolím si tvrdit, že dnešní doba přináší
i hodně pozitivního v oblasti technologických aplikací a nových hravých metod výuky muziky. Abych byl
pozitivní, tak to chápu pozitivně, ale jako pamětník vám můžu říct, že hudba se nemění, je to stejný a žádná
technologie, byť pozitivní a hlavně zábavná, vás hrát nenaučí. Hudba se nemění, bude vždycky potřeba cvičit
a žádný komp to za nikoho nenacvičí. Úplně nezábavně je potřeba hrát stupnice a stejně nezábavně je potřeba hrát
etudy, to žádná apka nezmění. Je potřeba cvičit denně, za každou odehranou etudu si napsat čárku, když to jinak
nedáte, třeba do cvičebního sešitu a až budou čtyři tak je přeškrtnout a druhý den zase a pak zase.
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Nepřemejšlet, neexperimentovat a máknout. Muzika je hlavně tvrdý řemeslo. Teda pokud chcete fakt hrát. Nebo
vůbec něco zahrát. Jak řekl pan hudebník, americký baskytarista Steve Swalow, v časech oněch mladičkému
Martinu Brunnerovi juniorovi: „Practice, practice, practice“. Pokud cvičit nechcete a chcete to jenom tak pižlat,
pozor taky dobře, alespoň k muzice přičichnete. Alespoň trochu. Ale dobře se rozhodněte, čas běží, nepočká,
a nedá se koupit. Znám opravdu hodně lidí, kteří říkají, jéééé kdybych já vůl tenkrát cvičil. Já jsem chodil na klavír
k pí učitelce Kundrtové, doma mě nutili cvičit metodou teroru, a já jsem hudbu vzdal. Ale ještě jsem se k ní stihnul
vrátit. Počkala na mě.
Brr (Martin Brunner)

Doba „koronavirová“, aneb jak jsem si vypořádal s distanční výukou
Moment překvapení, zvratu - ano, přišlo to nečekaně a náhle. Nejenom pedagogové, ale všichni občané se museli
rychle vypořádat s četnými nařízeními vlády, která vyvolala obrovský rozruch mezi občany České republiky. Co to
znamená pro pedagoga?
Pedagog musí nyní najít cestu, jak bezkontaktně usnadnit žákovi pochopení látky, učiva, tzv. neunudit ho
samostatnou prací, a zároveň vložit do samostudia žáka přirozenost, hravost a lehkost. Není to lehký úkol, avšak
v dnešní době IT Technologie není nesplnitelný.
Já jsem se s tím vypořádal za pomocí hudebního programům Sibelius 7.5 a jeho důležitým „bráchou“ programem
„Photoscore 8 - ultimate“, který umí převést poměrně hbitě noty na papíře do digitální podoby. S digitální podobou
umí program Sibelius velice efektivně pracovat. Noty lze transponovat, přidávat další hlasy, nástroje, zvuky a tím
tak vytvořit pro žáka velice příjemné prostření při nacvičování dané etudy či skladby, kterou samozřejmě umí
program Sibelius zahrát. Pak už stačí jenom vygenerovat video interpretace skladby s notami, nahrát ho
na YouTube a je podklad pro samostudium žáka připraven! Díky šikovnosti programu Sibelius a jeho funkcím je
žák schopen rozpoznat a samostatně pochopit část skladby (tzv. rytmicko - melodický úsek). Vidí na obrazovce
noty, které program přehrává a současné i slyší jejich zvukovou podobu v reálném čase. To mi pomáhá hlavně
u bubeníků, u kterých je potřeba, aby pochopili nejenom rytmickou frázi, ale také udrželi rytmus a zachovali tak
doprovodu eleganci a vtipnost. Malým žáčkům, snažících se mnohdy urputným způsobem naučit etudu pro malý
buben, jsem dodal do etudy doprovod piana a baskytary, a vytvořil tak z etudy rytmicko-melodický vzor, který je
pro žáka v samostudiu při cvičení lépe „stravitelný“, lákavý a srozumitelný.
Doba „koronavirová“ také přináší spoustu online komunikace. Lidé si spolu chtějí nejenom popovídat, ale
muzikanti si chtějí taky zahrát! V ZUŠ Trutnov učitel souboru zadal každému žákovi naučit se a nahrát si svůj hlas
v orchestru. Když to takhle udělal každý člen, videa se zmixovala dohromady i se zvukem a vznikla tak společná
skladba. Ano! To mě velice inspirovalo a přineslo vlastně do mé pedagogické činnosti obohacující myšlenku, která
dala podnět k nákupu nahrávacího studia do školy. To může přinést do života žáka velké obohacení a osvěžení
výuky, neboť si může sám nahrát několikahlasou skladbu a vytvořit si tak kapelu ze svého nástroje, což je nejenom
motivující ale hlavně velice přínosné! Žák je tak nevědomky neustále „dotlačován“ k tomu, aby sám sebe neustále
z nahrávky poslouchal, ponaučil se ze svých chyb a zároveň vytvářel opravné pokusy, za něž přichází „sladká
odměna“. Tou je hotová nahrávka souborové skladby o nástrojích, stejného typu, vytvořené jedním žákem. Potom
stačí, aby do určené části skladby ještě dotočili něco třeba šikovní klarinetisté, trombonisté, saxofonisté a může být
na světě třeba i skladba orchestrálního typu. Nikdy se žáci nenaučí hrát svůj part lépe než tímto způsobem, kdy je
po nich požadováno, aby aktivně sami sebe poslouchali ze studiové nahrávky při jejím pořizování!
Petr Slezák

Pro pozorné muzikanty:
Kolik VIOL je na fotografii?
Řešení hádanky pište na mailovou adresu
info@zus-jaromer.cz
s předmětem: ZUŠkoviny hádanka
anebo
s odkladným účinkem na neurčito – rozuměj, až se
do ZUŠky vrátíš – napiš, podepiš a vhoď do poštovní
schránky ZUŠkovin v přízemí vedle učebny
dramaťáku.
Na výherce čeká a počká sladká odměna!
Jana Kovářová a redakce
Řešení spojovačky ze strany 6:

1i, 2 a, 3 h, 4 j, 5 e, 6 b, 7 d, 8 c, 9 f, 10 g
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Z výtvarného oboru na dálku
Naši výtvarníci, pomalu ale jistě, tvoří v domácím prostředí: malby, kresby, kombinované techniky, šití,
počítačová tvorba, vznikají i „voňavé“ fotografie pekařského umění. A kdeže je tahle nádhera k vidění? V naší
virtuální třídě prostřednictvím aplikace Google Classroom. Ta je pro všechny žáky přístupná nejen v počítači, ale
i v mobilním telefonu. Na její stránky ukládáme fotografie vytvořených prací, vypravujeme se na návštěvy galerií
a muzeí, prohlédneme blízká i vzdálená města a jejich pamětihodnosti, promítneme videa současných vylidněných
velkoměst, anebo nahlédneme do ateliérů mnoha tvořivých lidí. Studijních materiálů je nepřeberné množství a teď
je, víc než kdy jindy, možnost si všechno zblízka a důkladně prohlédnout a prostudovat. A je se čím učit - tahy
starých mistrů, světla a stíny, modelace tvarů, tajemná zákoutí, zátiší. Díky velkému přiblížení je to prostě nádhera.
Radost nejen pro oči a duši, ale především takový malý odrazový můstek výprav pro všechny, kterým už moc
chybí kontakt s uměním, tak jak byli donedávna zvyklí.
RU
Přikládáme odkazy na zajímavé stránky a videa především z oblasti výtvarného umění:
Světová muzea on-line - návštěva galerií:

http://emuzeum.cz/informacni-zdroje/digitalizace-sbirek/virtualni-vystavy-aexpozice/navstivte-svetova-muzea-online
Studium obrazů - tentokrát odkaz z wikipedie na Rembrandta van Rijna, můžete jej projíždět a zvětšovat +,
zmenšovat-. Prohlédnout si oblečení, doplňky jako šperky, korále, struktury látek, tváře, ruce, vlasy, temné kouty
uvnitř obrazu… Kdo ví, třeba vás zaujme natolik, že si podle něj také „střihnete“ obrázek:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rembrandt#/media/Soubor:Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_087.
jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rembrandt#/media/Soubor:Rembrandt_van_RijnDe_Nachtwacht-1642.jpg
Tvořte podle klasiků - Rembrandt nebo Vermeer - tentokrát na videích, která můžete nejen prohlédnout, ale už
konečně začít
https://www.youtube.com/watch?v=M1ZIxZA6HEw (portrét)
https://www.youtube.com/watch?v=QKxDtJEKihU (figura, zákoutí)
Výroba domácí galerie - třeba i pro maminky s dětmi. Jsme už delší dobu bez většího kontaktu s uměleckými díly,
jako jsou obrazy nebo sochy, fotografie a jiné objekty malířů, sochařů, fotografů, keramiků a spousty dalších
šikovných lidí. Malá umělecká pididílka si můžeme vytvořit doma sami (stačí igelit nebo staré noviny a pár
čtvrtek, izolepa, barvičky, štětce, fixy, nůžky a brčka). Přidáváme odkaz na tři krátká videa (asi 3 minutky každé),
kterými se nechte inspirovat, jsou ze stránek muzea v Benešově.

https://www.youtube.com/watch?v=8xpkbA56QM&list=PLV9StnXzHmBlMk7H2kdcqAzBxP9znocds&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=bLnZa5rqkTk&list=PLV9StnXzHmBlMk7H2kdcqAzBxP
9znocds&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=qAVwtCvj1XU&list=PLV9StnXzHmBlMk7H2kdcqAzBx
P9znocds&index=3
Hravé a krásné ilustrace Evy Chupíkové nejen pro děti: http://www.evachupikova.cz/books.html
A máte-li doma malého sourozence, bratrance, sestřenici, můžete ho přizvat k práci, určitě rád pomůže. Krásný
pohled na tvorbu anglického portrétisty, Paula Bartona. Vykouzlí vám úsměv na tváři.

https://www.youtube.com/watch?v=Tz6x2LwInzE
A něco pro zamyšlení (pusto a prázdno):

https://www.youtube.com/watch?v=Bpgnt4lxPs4
https://www.youtube.com/watch?v=vRq0dICnKbg

…viděli jsme…
Galerii Výtvarného oboru

Zuzana Balcarová: Moje domácí galerie III.
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Denisa Kleandrová: Věneček
(psí víno ze zahrady)

Ela Ulichová s maminkou:
Velikonoční jidáši

Eliška Páslerová: Z bambule

Ema Přibylová: Nápis (z posbíraných věcí)

Gita Křivková: Paříž

Antonín Ulich: Řeka

Vincent Balcar: Jméno

Jan Cicák: Bez názvu (zatím)
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Natálie Mařanová: Velikonoční zajíčci

Terezka Navrátilová: Velikonoční zajíček

Marie Kovářová:
Inspirace V. Nunesem

Veronika Lupínková: Tváře

Jaroslav Horký: Moje snídaně

Nikol a Sebastian Lebedinští s maminkou: Šneci

Karolína Mílová: Úkol do přírodovědy
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Klaudinka Schröfelová: Ptáčci

Vanda Nováková: Teta Laduška

Viktorka Košťálová: Vajíčka v hnízdě

Amálie Jaklová: Žába
Viola Kovářová: Inspirace V. Nunesem
Kristýna Palusková: Múza

Káťa Dernerová: Ptačí hnízdo
Vítek Jakl: Jaro I.

Viki Košťálová: Moje mamka v roušce

Tereza Lupínková: Unavená lékařka
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Dramaťák na doma
probíhá v domácnostech, na procházkách, v zahradách a v lese už druhý měsíc. Každý týden v den své výuky
dostanou žáci, rodiče a děti nějakou pobídku ke společné činnosti, aby si společně zachovali tvořivou a dobrou
náladu. Kamarády nahradili sourozenci, pomocného režiséra, scénografa, spoluhráče, fotografa a kameramana dělá
taťka nebo mamka. A jde jim to moc dobře a já všem, kteří na tuhle dálkovou formu individuální výuky, na kterou
nejsme v dramaťáku vůbec zvyklí, přistoupili a posílají mi překrásné výsledky, mockrát děkuji. Pobídka je vždy
motivovaná nějakým divadelním představením, animovanou pohádkou, říkadlem, básničkou nebo písničkou.
Výroba jednoduchých loutek nepostrádá návod a lekce z režie a dramaturgie jsou náležitě inspirovány bývalou
nebo budoucí společnou prací. Několik ukázek z aktivit menších dětí přidáváme.
Ondřej Suchý
Lžička a loužička

Jiří Faltus
Lakomá vařečka

Nezlobte se
na lžičku,
že na novém ubruse
udělala
loužičku.

Vařečka míchá
povidla
Co kdyby také
nabídla?
Sama si líže
lakomec!
My máme čekat
na konec?

Nemohla to vydržet.

Měli jste ji podržet.

Daniel Hevier: Stěhovací šnek
Dívejte se, dívači:
šnek si veze do bezpečí
hrnce, skříně, peřiny,

zkrátka všecky věci šnečí.
Táhne, táhne, proti větru,
že mu cesta nestačí:

milimetr k milimetru
centimetr k centimetru.
Dívejte se, dívači!

Šnečku, šnečku, vystrč růžky, dám ti krejcar na tvarůžky
a trojníček na tabáček, bude z tebe hajdaláček!
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Ivo Fischer:
Je most a příkop a přes vodu v něm
si žába skáče tam i sem,
inu hloupá žába nic víc neumí
Neví, že to v blátě klouže,
teď jí hlava kouká z louže,
a kdo je chytrý, ten mi rozumí.

Žabí závody na dálku i na cíl
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Daniel Hevier
Královna Alžběta a Královna Viktorie
Vlny se dmou, přelévají se jedna přes druhou – to je
přece moře! A uprostřed vln proti sobě míří dvě lodě.
Zprava loď Královna Alžběta. Zleva loď Královna
Viktorie. Slunce pálí, moře hučí a lodě jsou už už
u sebe. Na jedné plují námořníci, na druhé piráti. Teď
už je nad slunce jasnější, že se co nevidět rozpoutá
krutý boj. Joj! Piráti nabíjejí děla. Piráti brousí nože.
Vypukne velká bitva?

Velká žába a malá žabička a jejich pokojíčky

Amálčino vajíčko s překvapením (ukázka z velikonočního okénkového filmu)

Soubor Hejno tvořil animace na téma budík, čas a hodiny. A potom svého hrdinu poslal na nesplnitelnou misi:

Sebíkova mise – podle
dramatických situací
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Ukázky z distanční výuky starších
žáků a studentů přidáme příště.
Zatím ještě pár ukázek draků, které
děti tvoří pro akci Divadla Drak
„Les na doma“. Na stránkách
Draku právě probíhá projekt
„Divadlo doma“, podívejte se,
třeba se necháte inspirovat:
https://draktheatre.cz/nezarazene/2
020/04/divadlo-doma/

Kryštof Petiška: Drakoještěr ohromný
Filip Rezek: Přírodec jedovatý
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Anička Vejvodová: Drakouš hlíňouš

…uvidíme…

Kultura doma

V současné době není možnost vyjít si jen tak na koncert, do divadla… zkrátka za kulturou. Ale je možnost nalézt
na internetu novou webovou platformu kulturadoma.cz. https://www.kulturadoma.cz/?fbclid=IwAR1vmiYketsapn1gwRmF7cCMto6bwB8Y03SSj_NJhxE_sWDeQuqkDyYQK0
Tato doména má za cíl shromáždit veškerý dostupný kulturní online program na jedno místo. Zároveň umožňuje
zájemcům vyniknout i za těchto podmínek. Zapojit se může každý! Další cíl tohoto projektu, spočívá v tom, aby si
umělci vydělali nějakou tu korunu do kapsy, protože nyní nemají příjmy. Jak to funguje? Když vstoupíte
na webovou stránku, vyberete si z programu, který právě online běží, a jednoduše si koupíte vstupenku. Některá
díla si cenu vstupného určují, některá nechávají dobrovolné. Část z poslaných peněz putuje k Českému Červenému
Kříži na podporu boje proti koronaviru. A na co se můžete těšit? Například na představení Paleček od souboru
Buchty a loutky, Jihočeské divadlo, nebo na koncerty Collegia, Tygroo, Muchy a mnoho dalších. Koukni
na kulturadoma.cz a najdeš tam spoustu informací, jak to celé funguje.
Barbora Maksymovová

…zvítězíme!
Dnes na poštu přišli dva lidé v roušce.
Okamžitě nastala panika,
ale naštěstí to bylo jen přepadení.

(s Korona humorem)
Tak to už je i na mě moc. V televizi říkali, že do lékárny
můžou lidi jen po čtyřech. Ať si to zkusí plazit se pro Paralen!
Zábava v obchodech:
Vezměte si igelitové rukavice a otevřete v nich
igelitové pytlíky.

Pokud budou školy ještě dlouho zavřené,
rodiče najdou vakcínu dřív než vědci!

Vůbec se doma v karanténě nenudím. Jen by mě zajímalo, proč je v rýži z Penny jen 2854 kusů zrníček
a v té z Lídlu jich je 3084!
Receptář prima nápadů: A nyní se s naší kamerou
podíváme k panu Kropáčkovi z Manětína, který
ze staré ždímačky, králíkárny a několika součástek
z mopeda vyrobil nový plicní ventilátor pro pět osob!

Sympatický muž se zásobami mouky hledá ženu
se zásobami toaletního papíru.
Poslední dva měsíce si umývám ruce tak důkladně,
že se mi objevila razítka z diskoték z roku 1990.

Říkali, že při nákupu stačí mít roušku a rukavice.
Dnes jsem byla nakupovat, ale ostatní měli
i kalhoty a tričko!

Minuta ticha za hlášky, které zanikly:
Jdu na jedno! Ruku na to! Jak bylo ve škole? V kolik
vyzvedneš děti? Všude dobře, doma nejlíp!
Buď pozitivní! Jakou rtěnku? Ruku líbám.
Ochutnej ode mě. Máš zaracha! Kašli na to!

Přátelé, to že v karanténě mluvíte se svými zvířátky,
květinami a vybavením domácnosti je normální!
Kvůli tomu volat nemusíte.
Odbornou pomoc vyhledejte, až vám začnout odpovídat. Vaši přetížení psychiatři

Do kuchyně…upečte si rohlíky
500g hladké mouky, ½ kostky čerstvého droždí (21g), 300ml vlažného mléka,
½ lžičky cukru, 5g soli, 60g másla, hrubá sůl, mák, semínka na posypání.
Droždí, třetinu mléka, cukr a lžíci mouky rozmíchejte a nechte vzejít kvásek.
Mouku, máslo, zbytek mléka, sůl zadělejte kváskem ve vláčné těsto (nejlépe
v robotu), nechte v misce pod fólií vykynout, až se zdvojnásobí objem.
Vyválejte několik placek, které rozčtvrťte a od vnější strany srolujte rohlík,
špičky před tím zahněte dovnitř. Potřete vodou a posypejte, nechte ještě kynout
asi 10 min. Pečte ve vyhřáté troubě na 190°C na plechu s pečícím papírem
do zlatova. Dobrou chuť a buďte zdraví!
(www.kucharkaprodceru.cz)
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
9. číslo vychází 1. května 2020 s láskou k domovu, lidem, škole, přírodě, k roušce a dezinfekci
redakční rada: k-Ája (Karolína Novotná), M-O-A (Adéla Moravcová), Pá (Pavlína Tichá), Mš (Michaela Zelená),
RU (Radka Ulichová), Viky (Viktorie Ulrychová), VeŠ (Veronika Štursová), MIŠ (Michaela Peterková),
VK (Vlastimil Kovář), šéfredaktor: Jé (Jarka Holasová)
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