Úvodník
J. A. K. na život
Když se řekne „škola“, naskočí člověku lecjaká slova, mezi nimi jistě i nějaká jména, a to jména podstatná
i vlastní, a jedním z těch jmen vlastních bude nepochybně Jan Amos Komenský. A když se řekne
„Komenský“, většině obyvatel zdejší kotliny naskočí „škola hrou“, znalejší části ještě, že „Komenský byl
na ženský“, a to je tak všechno. A to je škoda. Posuďte sami na základě následujících myšlenek z Komenského
díla „Obecná porada o nápravě věcí lidských“:
Nejdřív jsme trpěli chorobami, pak léčením a nyní obojím. Ve starých časech měli lidé proti chorobám jediný
lék, totiž uměřený způsob života. A když se od něj odchýlili k rozkoším a rozmařilosti, vyrojily se různé
choroby, proti nimž se hledaly léky. Lidé teď spoléhají na ochranu lékařství a své zdraví neustále ničí. Chápete
to? Považujeme civilizační choroby za náš novodobý vynález, a přitom jsme ho jen ukradli našim předkům!
Hanba. Jak byla dřív o knihy nouze, tak ji dnes vystřídalo přesycení. Lidé skupují knihy jen podle titulů
a spoléhají na to, že jim knihy pomohou v každé situaci a že v nich najdou všechno, co kdy mohou potřebovat.
Svého ducha se proto nesnaží vybavit znalostí věcí. Následkem toho má naše doba učené knihy, ale ne učené
muže. A ani ty potvory nehoří... (Zachrání nás učené ženy?)
Nejspíše se povaha pozná, když se přihodí něco smutného nebo nepříznivého. Jestliže přitom uvidíš, že to někým
nepohnulo, pak věz, že je povahy bezcitné, jestliže se dá do smíchu, má povahu zlou, jestliže projeví soucit a nic
více, má povahu průměrně dobrou, jestliže horlivě poskytne pomoc, má povahu skvělou. Aneb Svatební cesta
do Jiljí. (Jestli jste neviděli, vaše televizní sedačka čeká.)
Chceš znát umění, jak zbohatnout? Můžeš se mu v krátké době naučit. Omezuj svou chtivost! Pak pochopíš,
kolik je toho, co můžeme postrádat. Nechtít stále něco kupovat, to představuje příjem. Snad zbude dost chtivých,
aby měl kdo zařídit věčný ekonomický růst.
Jednoduchá strava je nejzdravější, zatímco rozmanitost jídel nebo jejich přílišná úprava může snadno přivodit
nemoc. Rozmanitá strava pro rozmanitou chuť člověku lépe chutná a vede tě k tomu, abys jedl víc, než je
potřeba. Levné, jednoduché a účinné. Diety celého světa, bojte se!
Základem duchovního světa je závislost člověka na Bohu jako potoka na prameni, větve na stromě, paprsku
na slunci a z toho vznikající podobnost lidské přirozenosti s přirozeností božskou, k jejímuž obrazu byla
stvořena. Hmm. Nač si komplikovat život Bohem, že, když nám kdeco zařídí stát, když máme kam chodit na túry
s nákupním košem, když je všude wifina a zevnitř to jistí ego.
-----------------Většinou jde (krom kurzívy) o přesné citace, místy o malinko upravené úryvky z knížky Hábl, Loula:
„To nejlepší z Komenského. Obecná porada o nápravě věcí lidských“. Vydalo nakl. České studny, z. s., 2019.
A já Vám tento svěží výlet do 17. století doporučuji. Samozřejmě až po těchto zbrusu čerstvých ZUŠkovinách.
MIŠ

Jan Amos Komenský (28. března 1592 – 15. listopadu 1670) poslední biskup Jednoty
bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého
života si získal renomé především jako pedagog, teoretik pedagogiky a autor mnoha
spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené
pedagogické soustavy v českých zemích, zabýval se všeobecnou teorií výchovy,
didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální
učebnice. Už za jeho života si získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové příručky
Janua linguarum reserata (Dvéře jazyků otevřené, známé jako Brána jazyků otevřená)
a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech). Komenský je považován za zakladatele
moderní pedagogiky, říká se mu Učitel národů.
Wikipedie
„Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti
a prospívati je vlastnost povah vznešených.“
„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují kam jít, ale samy nejdou.“

Z notesu pana ředitele
I přes všechna omezení zatím v naší zušce pracujeme naplno a plnit se začínají i stránky mého notesu. Na říjnové
stránce jich mám hned několik a držme si palce, aby všechny akce mohly proběhnout bez dalších komplikací.
Třídní koncert budou mít žáci paní učitelky Markéty Kočí a paní učitelky Kristýny Brzkové, v pondělí 19. října nás
čeká Podzimní koncert a ve středu 21. října tradiční Naše úrodička - vystoupení mladších umělců naší školy.
Slavnostním pak bude absolventský večer ve středu 14. října. Ten se koná letos netradičně začátkem školního roku
a představí se Vám na něm absolventi minulého školního roku, kterým opatření proti šíření onemocnění Covid-19
všechny koncerty zrušily. Na slavnostním večeru budou zastoupeny všechny tři obory školy a po závěrečném
vystoupení bude následovat ještě malé občerstvení v učebně LDO, kde si budete moct popovídat u nějaké té
dobroty o všem, na co při běžném setkávání v zušce nezbývá čas. A ještě jednu prímovou akci mám v notesu
zapsanou na sobotu 24. října. Protože na jaře minulého školního roku byl zrušený i druhý ročník festivalu Jařinec,
rozhodlo se sdružení Kolegium hraběte Šporka ve spolupráci se zuškou uspořádat alespoň jednodenní minifestival
na podzim – tedy Podzimec. Více o Podzimci se dočtete na dalších stránkách ZUŠkovin. Srdečně Vás na něj zvu,
stejně jako na všechny další zmíněné akce zušky. Přeji nám všem pevné zdraví, dostatek sil nejen do práce, ale
i ke zvládání všech opatření, které nám tvoření komplikují. Těším se s vámi na viděnou!
Váš Vlastimil Kovář

Bylo-Nebylo
Tradiční kytarová dílna Strunami od sebe
Hezké, milé, příjemné a obohacující! Takové to bylo 17. září na první
kytarové dílně v tomto školním roce, které se zúčastnili téměř všichni
malí, větší i největší kytaristé od všech třech učitelů kytarového oddělení Miloše Dvořáčka, Hanky Medkové a Kamily Škvrnové. Sdílela se radost
z muziky, zaznělo spoustu hezkých skladbiček i písniček s hezkým
zpěvem. A mám pocit, že to je na tom to nejkrásnější, ten okamžik sdílení
teď a tady. U těch nejmenších to byla sdílená radost z toho, že už víme,
kam ten či onen prstíček dát a případně ten moment překvapení, co se
stane, když ho dáme jinam. U těch větších radost z toho, že to či ono
obtížné místo ve skladbě přeci jenom zahrát lze, když se na tom správně
pracuje. A to vše se odehrálo všem nepěkným zprávám a všem virům
navzdory! Zkrátka zavřely se dveře do sálu v novém kabátku, rozsvítila se
světla a v té chvíli se v každém z nás rozsvítilo takové nějaké malé
soukromé slunce. Kytarová dílna má vždycky svou specifickou vůni, svoji
chuť, která je i pro nás učitele dopředu nepolapitelná. Ale vždycky
chutná! Tak přijďte někdy ochutnat.
Za všechny kytaristy Kamila Škvrnová

Z Výtvarky: Jeřabiny, nový sál a obnova kříže Na Obci
Před pár dny jsme poprvé vstoupili po prázdninách do školy, a díky tvorbě ve třídě a krásnému počasí venku měsíc
rychle uběhl, a už nám začíná říjen. Kromě menších prací podzimních přírodnin - jeřabin, nepřeberného množství
listí, zatím spíš suchého srolovaného a více zeleného než barevného, - nebo plodin, brambor, jsme se vrhli
do výzdoby oken před sálem naší školy. Speciálními fixami na sklo (jdou krásně smýt vodou se saponátem, žádné
drhnutí) výtvarníci po bližším prozkoumání zvětšovali šišky a jeřabinové větvičky. Mladší žáci zase
vytvářeli věnečky z vystříhaného papírového (bílého listí) lehce vytvarovaného a nalepeného na předem
připravený tvar kruhu. Starší ve skupinách rolovali a sešívali kornouty ze starých telefonních seznamů a zlatých
stránek. Když jich měli velké množství, tak na kartonový základ poskládali tvar velké podzimní jiřiny a tavnými
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pistolemi kornouty slepili k sobě a na sebe. Vrstvení dalo docela
zabrat, protože ne pokaždé výsledek připomínal okvětní lístky.
Sál školy se nám přes prázdniny vyloupl do krásy. Moderní
a čistý jednoduchý styl dotváří pro nás výtvarníky
nepostradatelnou galerijní atmosféru, a to díky závěsnému
systému, který je umístěn na stěnách. Lanka se zavěšenými
obrázky našich mladých tvůrců budou tak krášlit nejeden koncert
důstojným způsobem. V říjnu a listopadu si můžete prohlédnout
práce starších žáků z jarních měsíců. Z období nuceného
domácího pobytu, především jejich pocitů, ubírajících se
myšlenek z něčeho neznámého a zcela nového. Technika
suchými pastely někde doplněná temperovou kresbou je
všeříkající. Jsme lidé, nejsme stroje a celosvětové soužití
s koronavirem není žádný med.
Avizovaná
obnova kříže Na Obci se v květnu bohužel kvůli koronavirovým
prázdninám nekonala, ale věříme, že druhou říjnovou středu,
14.10., nás už tentokrát nemine. Slavnostní odhalení vyčištěného
a nově doplněného Ježíše od paní výtvarnice Markéty Škopkové,
novou lucernou ze Střední školy řemeslné, vysvěcením
a doprovodným programem, v němž budou účinkovat i naši
hudebníci a svými pracemi ho ozvláštní výtvarníci, si doufejme,

vybere pěkné podzimní počasí a sluníčko se k nám vrátí. Malí i velcí tvůrci si předem kříž obhlédli, doslova
ohmatali (vytvářeli frotáže), prošlapali okolí pod krásnými vzrostlými lípami, cestu ke křížku zmapovali,
rozebírali plastické detaily, tvořili jeho maketu jako architekti. Budete-li mít chuť a čas, přijďte se s námi podívat
na jeho znovuvzkříšení v plánovaných 16:00 – 16:30.
RU

Hlasový seminář v rámci Wolkrova Prostějova
První týden v září jsem si o pár dní prodloužila prázdniny a zúčastnila se celostátní přehlídky uměleckého
přednesu a divadla poezie Wolkrův Prostějov. Náš soubor Convivium tu hrál inscenaci „Erben 1862“. Při festivalu
probíhaly semináře, které jsme si nenechali ujít. Vybrala jsem si seminář, který mi měl pomoci rozvinout mé
hlasové a artikulační schopnosti. Lektorka, Pavla Sovová, byla skvělá a nám všem se s ní dobře pracovalo. Celý
seminář se nesl v přátelském a klidném duchu a panovala příjemná atmosféra. Věnovali jsme se hlavně cvičením
na znělost hlasu, rozšiřovali si hlasový rozsah, cvičili bránici, vyprávěli si navzájem příběhy tak, aby byly co
nejvíce srozumitelné, ale i zajímavé. Ze sálu, kde náš seminář probíhal, se ozývalo hodně smíchu, ale také krásné,
znělé hlasy, někdy i společně v krásných harmoniích.
Během týdne stráveného s lektorkou a ostatními seminaristy jsem se toho naučila opravdu hodně. Nejdůležitější
pro mě bylo to, že při našem projevu je důležité propojit hlas s tělem. Co jsem si užila nejvíc byl neskutečný, téměř
až zenový klid, který jsem cítila při každé, ať už individuální nebo společné aktivitě. Seminář podobného typu je
užitečný pro kohokoliv. V dnešní době většině z nás chybí schopnost se hezky a srozumitelně vyjadřovat. Já
osobně ze své vlastní zkušenosti mohu všem případným zájemcům jakoukoliv aktivitu tohoto typu jedině
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doporučit. A pokud se i vy v tomto ohledu rozhodnete zdokonalit nebo si prostě jen něco podobného vyzkoušet,
rozhodně nebudete litovat.
Terka

Redakční šotek při uzávěrce minulého čísla
zašantročil, chcete-li založil, ztratil, neotevřel, prostě neotiskl a zatajil červnové zprávy z návštěvy představení
v Divadle Drak v Hradci Králové. Vše nyní zachraňujeme, pozdě, ale přece a tímto se rodičům a dětem a čtenářům
omlouváme! Jé

Milé děti a milí rodiče,
Na začátku června jsem byl na divadelním představení O zlaté
rybce v Divadle Drak v Hradci Králové. Lístky jsem získal díky
dramaťáčku pro sebe a svého brášku. Výlet se nám tuze vydařil.
Od kapky vody jsme viděli celé moře. Cákalo, stříkalo to
až na moje ponožky. Voda byla studená. Zlatá rybka krásně svítila
ve tmě a poctivě přání plnila. Chudák rybář měl ženu šerednou,
vrásčitou, marnivou a zlou. Co voda dala, to zase vzala. Zlá rybářka
byla potrestána. A hodný rybář? Vzal svoji ženu do bárky a plaví se
spolu dodnes.
Šimon Novotný

Odměna pro aktivní děti z dramaťáčku a hudební
přípravky formou volných vstupenek do Divadla Drak
na představení „Jak si hrají tatínkové“
Koronavirová krize se samozřejmě dotkla i ZUŠ. Děti již nemohly pracovat přímo ve škole s paní učitelkou
Holasovou a se svými spolužáky, a tak se pustily do tvoření se svými rodiči, sourozenci či dalšími členy svých
rodin. Každý týden přišla mailem od paní učitelky inspirace, jak si vyrobit loutky a jakou pohádku sehrát. Doma
tak máme sovu, myš, šneka, medvěda, slona, kočku, psa, žábu či čápa. Vznikla nádherná videa či fotografie.
Jednou z aktivit byl i Drak na doma. Za úkol bylo vytvořit si svého draka z přírodnin, které najdeme v lese, v parku
či na zahradě, draka pojmenovat a vyfotografovat. Paní učitelka ho
následně poslala do Divadla Drak v Hradci Králové. Netrvalo dlouho
a přišla odměna v podobě volných vstupenek na jedno z mnoha
představení, které se od června zase mohly hrát. Josífek Berger
a Viktorka Slánská se vydali v sobotu 20. června se svými rodiči
na představení „Jak si hrají tatínkové“. Pod tímto názvem se mohlo
skrývat cokoliv a málokdo by asi očekával, že se bude jednat svým
způsobem o příběh o Sněhurce a sedmi, vlastně zde se šesti, trpaslíky,
o krásné, vlastně zde ne příliš půvabné, zlé královně, o mladém, vlastně
zde docela postarším princi, který musel dokonce bojovat s drakem,
tedy spíše s jeřábem. Sněhurka nebyla otrávená jablkem, ale
hruškou…My, rodiče, jsme si tak mohli uvědomit, že vlastně podobné
příběhy, stavěné na základech klasických pohádek, ale námi originálně
upravené, také někdy vyprávíme svým dětem. Stejným způsobem
těchto pět tatínků v kutilské dílně, kde se jindy vrtá, šroubuje, svařuje,
slepuje, nýtuje…, začalo vyprávět tu svoji pohádku. Znovu jsme si
uvědomili, jak důležitá je role tatínků při hře s dětmi. Budují si tak
mezi sebou ničím nenahraditelný vztah. Děkujeme ještě jednou naší
ZUŠ a hlavně paní učitelce Jarce Holasové za skvělé zvládnutí distanční výuky a za vše, co pro naše děti a jejich
rozvoj dělají.
rodiče Josífka Bergera a Viktorky Slánské
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Bude-Nebude
Podzimec 2020
je jednodenní, respektive jednovečerní setkání, které navazuje na jednoletou tradici festivalu Jařinec. V letošním
roce nebylo možné bezpečně uspořádat jarní setkání, proto si chceme připomenout alespoň druhou rovnodennost
tohoto roku a léto zase zazimovat. Program jsme pro Vás vybrali podle toho, co nám samotným přijde skvělé a co
s Vámi chceme sdílet. Takže pokud přijdete, uvidíte fenomén letošních přehlídek amatérského divadla, inscenaci
pražského Akolektivu Helmut „Čaganem lamag nohy“ a uslyšíte skvostnou plzeňskou klezmerovou kapelu
Mi Martef. Rádi bychom Vám nabídli také trochu z vlastních zásob, proto zveme na počiny literárně-dramatického
oboru ZUŠ F. A. Šporka – na „Pohádky pro větší děti“ souboru Popcorn a na oceňovanou inscenaci „Erben 1862“
souboru Convivium. Přijďte se potěšit, než se uložíte k zimnímu spánku. Setkání se koná 24. října od 16 hodin
v našem krásném divadle.
Kolegium hraběte Šporka

Jak se soubor Popcorn připravuje na Podzimec
Soubor Popcorn bude vystupovat na Podzimci
se svými inscenacemi, které vytvořil na konci
loňského školního roku, jednu vlastně
připravoval už při distanční výuce dramaťáku.
Pilně zkoušíme, ale legrace nesmí chybět.
Hrajeme, konečně společně, i různé hry,
při kterých je veliká zábava a spolupráce
důležitá. Inscenace nebude jen jedna, těšte se na
tři. Jedna ve trojici a dvě ve dvojicích. Budou to
pohádky od bratří Grimmů. A možná přijdou
i bratři Grimmové osobně. A vy přijďte také,
užít si s námi nás i Podzimec!
Viki

ZUŠka má narozeniny!
Před osmdesáti lety byl v Jaroměři založen Újezdní hudební ústav – hudební škola, ze které později po dvouleté
přestávce (1947-1949) vznikla v roce 1961 Lidová škola umění, a v roce 1990 Základní umělecká škola. V tomto
školním roce si proto připomínáme krásné kulatiny. Naší milované škole dáme v průběhu celého školního roku
několik „darů“ v podobě koncertů, představení, výstav a Galavečera v jaroměřském divadle. Pro rozprostření oslav
do celého školního roku jsme se rozhodli po zkušenosti z druhého pololetí minulého školního roku, kdy jsme
museli zrušit desítky akcí. Proto navzdory nepříznivé situaci doufáme, že i kdyby se zase naše naplánované akce
musely rušit, nebude se jednat o všechny. První dárek předáme škole už 21. října na akci Naše úrodička. Přijďte se
podívat, bude to stát za to. Během školního roku dále vyjde netradiční multimediální almanach a v Zuškovinách si
postupně připomeneme historii naší školy. Oslavy zakončíme již zmíněným Galavečerem, který se bude konat
20. května v jaroměřském divadle. Tento termín si určitě rezervujte už teď, ať se můžeme společně radovat
z osmdesáti let uměleckého školství v Jaroměři.
VK

Představujeme…za jak dlouho se rozloží
vaše-naše odpadky
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Třídit po sobě svůj odpad je normální!
Už několikrát jsme vás v Zuškovinách nabádali k třídění odpadu a děláme to znovu, protože to má smysl!
Kontejnery na tříděný odpad se staly součástí našich životů a většina domácností třídí alespoň plasty. A proč je
lepší odpad vytřídit než ho vyhodit do směsného odpadu? Šetří to přírodu a zdroje, protože vytříděný odpad se dá
recyklovat a nemusí se vozit na skládky nebo spalovat. A ani jedno z toho není k přírodě vůbec šetrné. Každý ví,
že když skončí odpad v přírodě je to špatně. Pokud někdo nepřijde a odpadky neposbírá, budou tam ležet ještě
hodně dlouho. Například igelitová taška se rozkládá 25 let, PET lahev až 450 let, sklo tisíce let a polystyren
dokonce desetitisíce let! A proto vás prosím, třiďte odpad! Je to jen trochu práce navíc a stojí to za to.
MŠ

Plastová víčka pro Járu Křepelku
Jára je momentálně ve vigilním komatu (koma, při kterém pacient
působí že se probral, má otevřené oči, žvýká, polyká, ale nejde
s ním navázat kontakt). Jára byl úplně normální náctiletý kluk.
A jako většina lidí v jeho věku se samozřejmě rád bavil. A tak se
jednoho večera (24. 7. 2013) vydal za svými kamarády
do Starkoče. Domů se už nevrátil… Společně s jeho kamarádem
jeli na motorce a narazili vysokou rychlostí do stromu. Kamarád
nepřežil. Jára utrpěl velká zranění mozku a byl vrtulníkem
transportován do nemocnice, kde si naštěstí svůj život vybojoval,
i když mu lékaři nedávali moc velké šance. Prodělal mnoho
nepřestavitelných vyšetření a operací. Po několika měsících se
jeho stav začal zlepšovat.
Jára dnes hýbe rukama, reflexivně nohama, polyká, ale většinu
stravy přijímá pomocí hadičky PEG. Vnímá a mrknutím oka dává
najevo, že slyší. Jinak se s Jardou komunikovat nedá, jelikož
nevidí ani nemluví. Momentálně se o Jardu stará doma jeho
maminka, samoživitelka. Péče o Jardu je pro ni náročná.
Momentálně potřebují peníze na neurorehabilitační cvičení
v Sarema Liberec. (Sarema Liberec s. r. o. se zabývá léčebnou
rehabilitací a prevencí pohybového aparátu dětí. mladistvých,
sportovců a dospělých. Klientům nabízí také intenzivní neurorehabilitaci pomocí unikátních metod Therasuit
a Theratog.) Když budete sbírat víčka od pet-lahví a donesete je k nám do ZUŠ, za 1 kg je 5,- Kč pro Járu. Když
budete chtít poslat libovolnou finanční částku, udělejte to na transparentní účet: 3121971093/0800 Jaroslav
Křepelka. Děkujeme!
M-O-A
FB stránky: Jára Křepelka nebo Jaroslava Křepelková, www.jarousek-krepelka.webnode.cz

Představujeme…Blýskání na časy
„Blýskání na časy, je jev. Světlo se totiž šíří do větší vzdálenosti rychleji nežli zvuk, zejména v noci. Blýskání na
časy je tedy bouřka, která je od pozorovatele natolik daleko, že není slyšet hrom. Přírodním úkazům se připisují
vlastnosti, a tady jde o znak změny. V případě dlouhého sucha je to naděje pozitivní a podložená, Jde o signál
příchodu bouřkové fronty a tím i tolik potřebného deště pro zemědělce, kterými naši předkové byli. Je-li bouřka
za horizontem, nejsou vidět ani ty bouřkové mraky, pouze světelné
odlesky.“…tolik encyklopedie.
Naše blýskání můžeme doplnit přívlastkem - na lepší časy. Tedy se
těšme! A o co jde? O jev jednoduchý, všeobecně nám všem chybějící,
o „obyčejné“ čtení knih! Když připustíme, že vesměs čteme (rozuměj
knihy) čím dál míň, jde o jev přímo katastrofální. V naší rubrice vám
přinášíme tipy na knihy, které by vám mohly stát za to…si je půjčit
nebo koupit. Doufáme, že se zablýskne, protože nikdy není pozdě začít
číst a hlavně, vnitřní obrazy, které u vás četba vyvolá, nic jiného
nenahradí. A proč nezačít číst zrovna, když je to venku nic moc?
Zablýsknutí by vám pak mohlo přinést kýženou změnu. Naši předkové
si knih vážili jako pokladu, kterému se jen tak nic nevyrovná a pokud
je pravda, že si po generace nějakou zkušenost v sobě uchováváme,
stačí si jen „vzpomenout“. K doporučení patří i hrnek třeba
bylinkového čaje, deka, lampička… zavrtejte se a čtěte…třeba
pohádky!

Jedinečná hodnota pohádek
„Proč jsou pohádky ve výchově dětí tak cenné? Hlubší pochopení
jejich jedinečných předností by mohlo ovlivnit rodiče a učitele natolik,
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aby pohádkám znovu přisoudili důležitou roli v životě dítěte, jak tomu bylo po staletí. /…/ Na rozdíl od moderních
dětských příběhů je zlo v pohádkách stejně všudypřítomné jako dobro. Dobro a zlo jsou ztělesněny v určitých
postavách a jejich činech téměř v každé pohádce, stejně jako jsou dobro a zlo všudypřítomné v životě a sklony
k obému přítomné v každém člověku. Právě tato dualita představuje morální problém, o jehož řešení musí člověk
bojovat. /…/ Pouze odvážným bojem s tím, co vypadá jako zdrcující nepřízeň osudu, můžeme vydobýt z vlastního
bytí smysl. Právě takové je poselství, které rozmanitým způsobem objasňují dítěti pohádky: že boj proti krutým
životním nesnázím je nevyhnutelný a patří neodmyslitelně k lidské existenci…
Pohádky jsou jedinečné nejen jako literární útvar, ale také jakožto umělecké dílo zcela srozumitelné dítěti, tak jako
žádný jiný druh umění. /…/ Opravdový význam a účinek pohádky je možné ocenit a pohádkové kouzlo zažít jen
v příběhu v jeho původním tvaru.“
Bruno Bettelheim: „Za tajemstvím pohádek, proč a jak je číst v dnešní době“, vybrala Jé
Pohádky má rád snad každý. Já je přímo miluju. Když jsem byla menší, tak mi mamka četla pohádky každý večer
před usnutím. Hned, jak jsem se naučila číst, četla jsem si pohádkové knížky sama. Moje nejoblíbenější pohádka je
Honza v zakletém zámku. Tu jsem jako malá mohla poslouchat každý večer. Hrozně se mi líbí, jak je strašidelná
a že dobře skončí. Ráda si ji přečtu i dnes. Stejně jako jiné knížky plné krásných příběhů. Udělala jsem průzkum
a zjišťovala, jak na tom s pohádkami jsme.
Vítězí Krteček (Krtek a autíčko, Krtek a kalhotky…), je hodný a pomáhá kamarádům. Potom Popelka, protože
chudá a hodná dívka ke štěstí přišla a maminka ji hrozně hezky vypráví a na třetím místě Neználek, mám ráda
Knoflenku, jak je pořádná. Čeká nás hodně knížek k přečtení, tak s chutí do toho!
VeŠ
Pohádky. Četli nebo čtou vám rodiče před spaním? Jaká je vaše nejoblíbenější? Jsou pohádky v našich
životech důležité? Zeptala jsem se náhodných kolemjdoucích, kamarádů i rodiny a přináším krátký přehled.
-Ano, četli. Já měla ráda O zvířátkách a divných věcech od Aloise Mikulky. - Jasně že ano. O človíčkovi. Pralesní
mužík, který se musel sám postarat o svoji obživu v lese. Stavěl dům, hledal jídlo a tak. - Jo, četli. Špalíček
pohádek od Hrubína. - Jasně že jo, ale vůbec si to nepamatuju… Jo počkej! Byla tam houba a nějak rostla a čím
byla větší, tím víc zvířátek se tam vešlo. Bylo to obrázkový. Čtete pohádky i teď? A která je momentálně ta
nejlepší? Pohádky nečtu už dlouho. Nejlepší je o Šíleně smutné princezně. - Spíš nečtu. Od Boženy Němcové,
protože se mi líbí. - Čtu pohádky dětem. Mají nejraději Boba a Bobka. - Nejlepší je podle mě O Šípkové Růžence,
hmm líbí se mi, že ji vysvobodí láska. - Dinosauří knížka. (Následovala prohlídka celé knihy plné dinosaurů) Jo,
ale radši na ně koukám, než čtu. - Myslíte, že jsou pohádky důležité? Určitě. Už jen pro vztah mezi dětmi
a rodiči. Myslím, že to podporuje představivost. - Já to měla hrozně ráda. Takový zakončení dne, bez kterého jsem
nemohla spát. - Jo, naučí se rozeznávat dobro a zlo. Taky je to důležitý pro slovní zásobu.
k-Ája
Napište nám o vašem vztahu k pohádkám, těšíme se!

Přišla jsem…
Iveta Krejslerová
Iveta Krejslerová se k nám po roční výukové pauze vrátila
a vyučuje své žáky hře na klarinet a nově saxofon.
Ať se jí u nás v zušce stále líbí!

Viděli
jsme…
…jeřabiny
a věneček
ve výtvarce
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Holky, hledáme
jabloňovou pannu!
Tady není!

Tady taky ne!
Opatrně, pozor
na můj palec!

Tak aspoň bude štrůdl!

a práci s předmětem v dramaťáku.

Pomoc, dejte mi
pokoj! Tady červ!

…zvítězili jsme!
Soubor Convivium v národním kole festivalu divadla poezie a uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov získal
za inscenaci „Erben1862“ Cenu diváka a prestižní Cenu Jana Roubala, kterou lektorský sbor uděluje
za dramaturgickou objevnost a nalezení adekvátního scénického tvaru inscenace. Soubor má teď před sebou
pražská uvedení inscenace v divadle Disk (festival DVD DAMU), je pozván do programu oborové přehlídky
nejinspirativnějších inscenací za uplynulou sezónu Přelet nad loutkářským hnízdem v divadle Minor a hrát bude
i v divadle Vila Štvanice. Blahopřejeme!

Do šatny
Na ulici pláče chlapeček. Co se ti stalo?
Já jsem se ztratíííl!
A svoji adresu znáš?
Znám. Franta zavináč volný tečka cezet!
Koronaviru se ubráníme tak, že denně sníme
dvacet stroužků česneku! Nepomůže to, ale
nikdo se k vám nepřiblíží a o to jde!
Všichni teď chodí na procházky s pejskem.
Já mám želvu. Už jsem tři dny nebyl doma,
pořád jsme na schodech.

Děti, myjte si ty ruce pořádně, jinak chytnete koronavirus!
Na ten neumřete, ale na infekčním v nemocnici není Wi-Fi
a to jistě nepřežijete!
Prosím vás, můžete si na ty roušky napsat jména? Když jdu
s košem a někoho potkám, fakt nevím, kdo mě zdraví.
Co dáváte pacientům s koronavirem? Palačinky, bramboráky,
lívance a pizzu.
A to pomáhá?
To nevím, ale vejde se to pod dveře.

Až nám skončí akce rouška,
Nové výrazy do slovníčku:
budou všem odstávat ouška.
Haranténa - nucený pobyt dětí dom a
Naroušitel – člověk pohybující se bez roušky
Koroháro – vlasy narostlé v době bez kadeřnictví
Mateřírouška – rouška, kterou ušila maminka
Korokoncert – online koncert
Nákazník – návštěvník obchodu nakažený koronavirem
Karande – schůzka v době koronaviru
Koronovační klenoty – roušky a respirátory (z doby, kdy nebyly k mání)
Kolonavirus – dopravní situace
„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“
Jan Amos Komenský
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
2. číslo vychází 1. října 2020 s blahopřáním k narozeninám republice a ZUŠce
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), Terka (Tereza Prokešová),
MIŠ (Michaela Peterková), VK (Vlastimil Kovář), šéfredaktor: Jé (Jarka Holasová)
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