
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodník 

Očekávání 
Když je člověk čímkoli – dítětem, mámou, dědečkem, trombonistou, loutkářem, majitelem jezevčíka 

nebo návštěvníkem plaveckého bazénu –, něco se od něj čeká. Od dítěte se čeká nějaké to uctivé „Dobrý den“, 

případně „Dombinden“, které jeden roztomilý klouček kdysi adresoval přímo mně, dále se čeká aspoň 

předstírané zaujetí školními povinnostmi, radost ze života, ochota chodit s odpadky a sbírat mrňavé lesní plody, 

které vůbec nepřibývají, a tak dál. Od mámy se očekává, že bude své dítě milovat a dá mu najíst, přestože v něm 

úkoly, odpadky ani lesní plody nadšení nevzbuzují. Správný dědeček je hodný a veselý a podstrkuje dětem svých 

dětí fidorky a bankovky. Trombonista umí ovládat trombon, nebo ho přinejmenším rozezná od ostatních 

nástrojů, loutkář loutkami nezatápí v kotelně (ani jinde), majitel jezevčíka schová svého psíka do podpaží, 

kdykoli se na něj řítí nějaká větší psovitá šelma a u návštěvníka plaveckého bazénu se předpokládá vlastnictví 

plavek a odolnost vůči vodě. 

Každý máme v životě spoustu rolí; denně jich vystřídáme nepočítaně. S každou takovou rolí přichází i spousta 

očekávání. To, že nějaká očekávání jsou, nejlépe poznáme ve chvíli, kdy jim nedostojíme. Třeba když si dědeček 

nechá na svou důstojnou pleš vytetovat motorku nebo když se chce člověk na koupališti smočit v kožichu. „To 

se přece nedělá“, říkají nebo si myslí ostatní, a to, co se dělá, to jsou právě ta očekávání. Naše každodenní 

i sváteční role jsou svým způsobem masky, 

které si nasazujeme a které měníme podle 

situace. Kdo se svými maskami nekamarádí, 

má to s dobrým pocitem ze života těžké; kdo 

si vybral takové role/masky, které se k němu 

hodí, pluje svými dny ladně a rád. 

V současné době jsme všichni nedobrovolně 

dostali masku zodpovědných, trpělivých, 

rozumných, onlinenových, statečných 

pozemšťanů čelících nevítané breberce. 

Tuhle masku bychom už asi hodně rádi strhli 

a ekologicky zlikvidovali. A taky že ten 

moment jednou přijde a každou hodinu 

a každý den jsme mu blíž. Poznáte ho třeba 

tak, že ZUŠkoviny zas vyjdou na papíře. 

Tyhle únorové se vám zase ještě zjeví 

na displeji a jejich tématem je MASKA.  

Hezké počtení!                                        MIŠ 
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Antonín Ulich (kresba) 

 

„Teď jsem četla Zuškoviny a chválím moc hezky napsaný Úvodník a moc krásně napsané Z notesu pana ředitele, 

včetně přání. Oboje si asi vystřihnu a dám na lednici, pro pohlazení duše, když je mi ouvej.“  

                                                                                                                                                               Věrná čtenářka 

 

Z notesu pana ředitele 

„Notes bílý… přesto naděje sílí“ 
Takový jsem si pořídil pěkný notes na celý rok 2021 a zatím zůstává čistý, i když už je celý měsíc nového roku 

za námi. Jestli „únor bílý“ ukazuje podle lidové pranostiky na dobrou úrodu, „notes bílý“ podle ředitelské 

pranostiky ve mně moc naděje nevzbuzuje. I když se možná pletu. Tedy určitě se pletu. No jasně! A víte proč? 

Nejen u svých žáků jsem zjistil, že mají – i když nechtěně - daleko více času na domácí přípravu. Přes zpočátku 

drhnoucí rozjezd s distanční výukou se nám postupně podařilo nastudovat poměrně velkou zásobu skladeb. 

A ihned, až se stránky mého notesu zaplní akcemi a bílá ze stránek zmizí jako roztávající sníh z polí, vyndáme 

z pomyslného šuplíku na koncertní podium vše, co uzrálo 

a úroda bude hojná. Jé, jak já se na to těším. Už aby to bylo. 

Cítíte to také tak? Věřte, že žádná Vaše poctivá práce 

nepřijede vniveč. Hned, jak to bude možné budeme mít 

v ZUŠce sklizeň nebývalou. A zase budeme vystupovat, 

vystavovat a koncertovat. I kdyby to trvalo ještě nějakou 

tu další „vlnu“. Jedna z těch „vln“ totiž bude tou poslední. 

Potom konečně notes rozkvete všemi barvami, které mám 

v ředitelském penále. Vím, že to čekání už začíná být dlouhé 

a často úmorné. Vydržte to ještě a posilujte naději vším 

krásným kolem nás.                                  Váš Vlastimil Kovář 

 

Tříkrálová sbírka 
Na konci ledna k nám přišla do ZUŠky milá zpráva z Domova 

svatého Josefa v Žirči. Podívejte: 

Vážení a milí, s radostí Vám oznamujeme, že Vaše 

pokladnička skrývala obsah v hodnotě 2.090,- Kč. Děkujeme 

za pomoc a podporu i v této oblasti. S celkovým součtem 

         Tři králové (Viktorka, Přípravka LDO)           pokladniček 134.620,-Kč jsme spokojeni, mile nás překvapil. 

                                                                                  A to i díky Vám!!!                       Srdečně zdraví Jitka Holcová  

                                          kulturně aktivizační pracovník a koordinátor dobrovolníků   

Domov svatého Josefa v Žirči 
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I přes to, že naše škola zůstává stále zavřená, našlo si cestu ke kasičce umístěné uvnitř několik dárců z řad 

pracovníků zuš, ale i několik dalších, kteří se o kasičce dozvěděli ze stránek ZUŠkovin. Všem patří velké díky 

za štědrost.                                                                                                                                                                VK 

Helena Přibylová (malba temperovými barvami) 

 

Distanční Bylo – Nebylo 

Lednová tvorba z výtvarky 
Leden pro nás výtvarníky byl zvláštní. Vánočně příjemný poklid 

přešel do doby, kdy jsme už měli zase v úmyslu se sejít 

s kamarády, potkat se ve školách, třídách, alespoň v té druhé půlce měsíce a mnozí z nás se těšili na tvorbu 

skutečnou, plnokrevnou. Na vlastní oči slyšíte, co dělat, na vlastní oči vidíte, jak se úkolu zhostí spolužáci 

a vlastní šikovností vyzkoušíte, jak se vše rozvine pod vašima rukama (i s připomínkami nebo chválou kamarádů 

kolem vás). V domácích podmínkách to jde také, máte pravdu, ale je to tak trochu umělé a skleníkové. Ne všechny 

naše pokoje jsou pro tvorbu čímkoliv, jakkoliv a kdykoliv jako stvořené, ne všechny mamky a taťkové nebo 

prarodiče mají čas na naše výtvarné potřeby, výmysly a představy. Stejně tak ne vždy je vhodná doba na cokoliv, 

co by ve třídě šlo lehce a fortelně. Důležité je i zrání naší práce, nikdy nic není hned, vše má svůj čas, než to 

vykoukne na svět. Nemusíme nic moc uklízet, někdy stačí jen odsunout do zapadlého koutu třídy a tam to naše 

„dílko“ čeká, než zase příště přijdeme a houževnatě je dokončíme. Proto měli naši výtvarníci tento měsíc předem 

dány veškeré úkoly a měli tak více času popřemýšlet, jak se jich zhostí. Bohužel probíhal konec pololetí a mnozí 

museli dát přednost přípravám do škol, aby vysvědčení dobře dopadlo. Přesto přikládáme další dávku 

tvorby našich šikulů a vy můžete posoudit, jak se jim dařilo. Děkuji znovu všem rodičům a prarodičům za zázemí, 

které nám poskytují a potvrzuji, že bez nich by to šlo mnohem hůř a pomaleji. Jsme rádi, že vás máme.             RU 

 

A několik tvořivých odkazů, chcete-li si něco zkusit, teď v únoru, svýma rukama, anebo navnadit své smysly 

zajímavými a podnětnými odkazy, něco se dozvědět a kdo ví, 

třeba vás i Múza políbí, ať už jste výtvarníky, hudebníky 

anebo dramaťáky  

https://liagriffith.com/paper-mache-animal-heads/ (výroba 
z papíru, drátu, zmačkaných novin a lepidla  - nic víc v tom 

není) 

https://www.kreativnisvet.cz/clanky/tipy-a-navody-14/ 
(papírenský obchod s mnoha tipy a návody na domácí 

tvorbu) 

https://www.fler.cz/shop/zukabr?ucat=561521 (rádi 

vyšíváte? tak tady je máte: krásné brože třeba na jaro, anebo 

záložky do knihy na celý rok) 

https://www.thegeographicalcure.com/post/da-vinci-s-

paintings-and-where-to-find-them (život a díla Leonarda da 

Vinciho pro milovníky renesance)   

Ester Dvořáková  

 (krepové kytičky pro paní učitelku)  

https://liagriffith.com/paper-mache-animal-heads/
https://www.kreativnisvet.cz/clanky/tipy-a-navody-14/
https://www.fler.cz/shop/zukabr?ucat=561521
https://www.thegeographicalcure.com/post/da-vinci-s-paintings-and-where-to-find-them
https://www.thegeographicalcure.com/post/da-vinci-s-paintings-and-where-to-find-them
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https://www.nasa.gov/topics/humans-in-space (stránky národního úřadu pro letectví a vesmír NASA - 

zajímavosti, blogy, fotografie, videa, podcasty, e-knihy) 

https://www.thegeographicalcure.com/blog (cestování po světě „prstem po mapě“ za kulturními památkami se 

zajímavými texty a fotografiemi - Itálie, Portugalsko, Španělsko…) 

model pro práci s hlínou 

Lukáš Karas (práce s hlínou) 

 

Představujeme… 

Smyčcové soubory v době online 
Dálková výuka v hudebním oboru? Řeknu vám, že je to pořádný zápřah, a to pro obě strany. Musíme se popasovat 

s mnohdy hrůznou kvalitou zvuku způsobenou technickými podmínkami i signálem, výpadky sítě, zamrzáním 

zvuku či obrazu, nemůžeme upravit postavení ruky žáka dotykem, ale vysvětlováním a ukazováním, před kamerou 

se různě kroutím jak píďalka jablečná, aby bylo vidět ze všech stran, člověk si musí dát také pozor na pár věcí – 

nechat protistranu domluvit, dohrát, poté teprve vyslovit připomínky a dotazy. V neposlední řadě nám čím dál víc 

chybí osobní kontakt, hraní spolu. Mimochodem o sluchátkách v uších se mi už pravidelně zdá, cítím je i dva dny 

poté, co jsem je měla naposledy. Takže neustále. I přesto, že je to jen na dálku, se na sebe těšíme a z hraní máme 

radost. To je individuální výuka, ale co orchestry? Při hromadné výuce ve škole se děti hlásí a mohou se prostřídat. 

Ale jak na výuku kolektivu, kde je zásadní souhra? Jak vytvořit podmínky, aby děti „hrály v orchestru, spolu“? 

Přemýšlela jsem, dumala, co s tím. Až jsem na jednom z webinářů narazila na program Audacity. Program 

na přehrávání, záznam a střih zvuku. Jeho velikými výhodami jsou dostupnost zdarma, snadné ovládání a je 

v češtině. Proto jsem se odvážila k pokusu, který probíhá již několik týdnů. Žáci z obou smyčcových souborů 

postupně dostali informace a odkazy na nahraná videa, kde jsem jim vysvětlila, jak nainstalovat program a jak jej 

budeme používat. Každému souboru jsem pro začátek vybrala jednu skladbu, kterou má každý hráč možnost hrát 

„se svým hlasem“ nebo „s orchestrem“. To pomocí souborů midi, které jsem vytvořila (znamená to nasázet 

všechny noty i dynamiku a výrazové prvky do počítače pomocí notového programu a převést jednotlivé hlasy 

i celý orchestr do midi). Tyto soubory si mohou všichni stáhnout a nakopírovat do Audacity, který je převede 

na zvuk. Výhodou je i možnost zpomalení bez výkyvu intonace, což je pro prvotní nácvik také šikovné.  

Tímto způsobem tedy žáci nacvičí a následně také natáčí svůj hlas. Jsou už trochu jako profesionální muzikanti 

v nahrávacím studiu – kvůli zpětné vazbě je nutné použít sluchátka. Pro mnohé zcela nová zkušenost. Ne každý 

mikrofon je schopen zachytit kvalitně nahrávku – vychytáváme tedy s jednotlivci mouchy a snažíme se docílit 

optimálního zvuku. Zároveň ti, co s umělým orchestrem cvičí, získávají na rytmické a intonační přesnosti a jistotě. 

Trochu, jako by byli mezi svými spoluhráči. 

Těším se, až vytvořím první mix nahrávek a žáci i jejich rodiče se potěší hrou „živého“ orchestru. Nahráváme sice 

každý sám, ale snahou a zodpovědným přístupem táhneme za jeden provaz.                                       Jana Kovářová 

 

 

Zimní procházka  
Mám moc ráda běžkování. O vánočních prázdninách jsme 

se s rodiči chystali na hory, ale nakonec jsme zůstali 

doma. Na poli, které máme blízko domu, byla parádní 

běžkařská stopa. A kopec u školy v Josefově byl 

k sjíždění taky super.  Moc mě bavilo, když jsme 

odpoledne chodili bobovat na kopec k mostu „železňáku“. 

Vždy jsme se příjemně prošli a moc nás to venku bavilo.  

 

Uhodnete, odkud je fotka?                                            VeŠ 

https://www.nasa.gov/topics/humans-in-space
https://www.thegeographicalcure.com/blog
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Je tady únor, a přichází již mnohokrát zmíněný masopust, a po něm přichází také doba postní. O té by se toho 

dalo napsat hodně, ale já bych teď chtěla říct, že je to doba čekání. Čekání na Velikonoce. Dnes už sice doba 

pokročila, ale v tradičním křesťanském pojetí to čekání nejspíš nebylo pro všechny nějak zvlášť příjemné. Půst 

od jídla, žádné plesy, svatby, slavnosti a zábavy... zkrátka plno omezení. Ale přesto lidi něco vedlo k tomu tuto 

dobu postní mít a držet. Byla tam ta naděje a těšení se na Velikonoce, na jeden z největších svátků, který jim 

za to všechno prostě stál a mohli se na něj tak lépe připravit. 
A když jsem si tohle uvědomila, dodalo to naději i mně v dnešní době. V dnešní době plné omezení. Třeba se 

máme také jen na nějakou dobu ztišit, zpomalit a připravit se na něco velkého a skvělého, co přijde. A možná se 

nic takového nestane, to já nevím – ale přemýšlejme nad tím a čekejme s nadějí.                                                   Pá 

 

 

            Anna Borková (domácí rohlíky, brambůrky a dort pro sourozence)               Lenka Nýčová (dort pro sestru) 

Masopust v době „korony“ 
Je únor, čas, kdy se už mnoho lidí vzdalo svých novoročních předsevzetí. Možná proto, že měli na začátku roku 

„velké oči“ a stanovili si nesplnitelné cíle. Nebo už jsou zkrátka demotivováni. Zhubnout jim nejde a knížku 

za měsíc také žádnou nepřečetli... Když pomineme kovidovou situaci, žijeme v pohodlné době, v nadbytku. Možná 

bychom to pohodlí občas potřebovali „zmírnit“. Hodně lidí to dělá, jak jinak vysvětlit velký zájem o otužování, 

změny ve stravování, zařazování přerušovaných půstů nebo pobyty ve tmě. Plánovaným nepohodlím se snažíme 

změnit zaběhnuté stereotypy. A lidé v minulosti měli také naplánováno, i když žili v daleko větším nepohodlí než 

my dnes. Jejich motivace měly jistě náboženský podtext ale výsledek byl pochopitelný. Končící masopustní 

období na přelomu zimy a jara přineslo čtyřicetidenní dobu postní, k očistě těla i ducha před Velikonocemi 

a zároveň se šetřily ubývající zásoby.   

Mnohokrát jsme si už pověděli, že právě teď máme na sebe víc času. Využijte ho! Jistě jste už své domovy 

uklidili, vysmýčili, přebrali a vyhodili, co se dalo, a máte uklizeno! Zkuste si teď uklidit a vysmýčit sami v sobě! 

Čas na to máte, teď najít jen odhodlání a sílu!                                                                                                   M-O-A 

Přišel jsem…Masopust z obýváku 
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Letošní 14. ročník 

masopustního průvodu, který naše 

ZUŠka pořádá, bude! 
Pravda, forma bude jiná, ale co letos není 

jinak, než na co jsme byli doposud zvyklí? 

Abychom sebe ani naše věrné diváky 

neochudili o masopustní veselí, přesunuli 

jsme masopust domů, do kuchyní, dětských 

a obývacích pokojů, do zahrádek a na dvorky 

a těšíme se, jak to dopadne! Zadání pro děti, 

žáky, studenty a jejich vyučující bylo 

jednoduché: zahrajte, zazpívejte, zatančete, 

zarecitujte, zdramatizujte, upečte, usmažte, 

nakreslete, a hlavně zdokumentujte a pošlete, 

jak jste si v rámci rodiny letošní masopust užili. Na masopustní úterý 16. února v 14 hodin vše online 

na webových stránkách spustíme. Pro Naši i Vaši radost! A pokud byste chtěli i letos, jako v minulých ročnících, 

tu pěknou chvilku s námi koledou odměnit, najdete u videa odkaz, jak a komu. Každoročně částku z masopustního 

koledování věnujeme klientům Domova sv. Josefa v Žirči. Udělejme to i letos! Děkujeme, že se podíváte!           Jé 

                                                

Masopust, zvaný též vostatky, končiny nebo fašank je období radosti, veselí, hodování, tance a zpěvu mezi 

dvěma půsty. Může se nazývat též karneval. Slovo karneval pochází z latinského „carne vale“, což znamená maso 

sbohem. Slavný karneval v Benátkách nebo Riu de Janeiru je tedy vlastně také Masopust. 

Masopust je pohyblivý svátek. Záleží na tom, kdy jsou Velikonoce. Začátek masopustu je šestého ledna, ale hlavní 

oslavy začínají až na tučný čtvrtek. A přesně o půlnoci na masopustní úterý začíná půst. Ten trvá čtyřicet dní 

až do Velikonoc. Masopust vznikl zřejmě už v předkřesťanské době. Lidé oslavovali konec zimy a radovali se 

z toho, že zimu přežili bez většího strádání.  Historici se domnívají, 

že masopust vychází z antiky, kdy se lidé na konci zimy v průvodech loučili 

s bohem Hádem a vítali bohyni Persefonou. Máme také zmínky ze třináctého 

století o tom, jak v Čechách a na Moravě masopust probíhal. Mezi naše typické 

masopustní pokrmy patří hlavně zabijačkové pochoutky, jitrnice, jelítky, ovar, 

prdelačka, potom koláče a koblihy, jediné sladké pečivo, co se nepeče ale 

smaží. Jsou nejčastěji plněné meruňkovou marmeládou ale mohou se plnit 

i mákem. Zatím co je u nás masopust svátkem bujarého veselí a taškařic, jinak 

tomu bylo v Itálii a ve Francii. Lidé si mysleli, že si pod maskami mohou 

vyřizovat všechny účty. Takže občas došlo i na nože. Proto dodnes 

v Benátkách existuje zákon na ochranu masek. Ten, kdo něčí masku 

při karnevalu poškodil nebo zabil toho, kdo byl pod maskou, musel zaplatit, 

v krajním případě i životem. V Itálii vystupovaly i jiné masky než u nás. Třeba 

pierot či kolombína. Ve Francii byl velice oblíbený živý kohout, kterého na konci masopustu zabili. Ten, kdo ho 

zabil, byl potom oslavován.                                                                                                                                     Veš 

Proč se lidé maskují a nosí masky? V dnešní rouškové době se vlastně maskujeme všichni. Ale proč lidé 

nosí a nosili masky? Když k úvodu pomineme ještě maskované lupiče 

a zloděje, tak úplně nejdřív se masky dávaly na obličej mrtvým, 

aby nebyl vidět rozklad jejich těla a byl jim zachován slavnostní vzhled 

anebo šlo i o masku, která měla chránit před démony. Masky se nosily 

i ve starém Řecku a v Římě, na divadle. Maska sloužila k zesílení hlasu 

ve velkém prostoru amfiteátru. Ale hlavním důvodem a oblibou masek 

je zakrytí identity daného člověka. Spoustu věcí můžeme zařadit jako 

masku, například masku na masopust, kde se jako maska bere celý 

kostým, maškara. Maska se používá i na plesy. Ta nemusí zakrývat celý 

obličej, ale třeba jen jeho část takzvaná škraboška, která slouží 

k pobavení. Za nejmenší masku se považuje klaunský nos. Maska není 

jen maska. Například makeup je taky maska, protože to není přirozená 

tvář člověka. Masky mohou sloužit i k divadelním a filmovým účelům 

                                                                                                            Viki 
Strašidlo, Tereza Navrátilová (krepový papír)                             

Masopustní masky 

Nejtypičtější maskou s nejstarší tradicí je Medvěd. Jeho převlek byl původně vytvořen ze slámy a sena, později se 

začala používat spíše kožešina. Všechny hospodyně si musely s Medvědem zatančit, aby byla nastávající rok 
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bohatá úroda. Také se tradovalo, že jak vysoko budou při tanci vyskakovat, tak vysoké bude obilí. Medvěda 

většinou doprovází medvědář. Další typickou maskou je Kůň nebo Kobyla. Pokud ji nikdo nekoupil byla ke konci 

dne symbolicky poražena Katem, který byl také součástí průvodu. Maska, která celý průvod vede, se nazývá 

Laufer. Ten nejdříve žádá starostu o povolení a potom chodil před průvodem od chalupy k chalupě a zjišťoval, zda 

jsou maškary vítány. Pokud nebyly, dal jim Laufer znamení a pokračovalo se dál. Další masky v průvodu jsou 

například Žid, Turek, Ras, ženich a nevěsta, různí řemeslníci, zvířecí masky a samozřejmě hudebníci. Celý průvod 

uzavírá Smrt, která symbolizuje konec zimy.                                                                                                           Mš 

„Skákej medvěde, čert pro tě jede, s drátovaným měchem, stojí pod ořechem, s drátovaným talířem, budeš 

v pekle malířem, huja huja ja, báby do chlíva!“ (Masopust z obýváku a děti z PHV C se svými sourozenci) 

Moje vzpomínky na Masopust 
I když letos nebude možné, aby naše ZUŠka organizovala každoroční masopustní průvod obvyklou a tradiční 

formou, Masopust proběhne alespoň (jako poslední dobou většina nezrušených akcí) online. A já z toho mám 

velkou radost. Myslím si totiž, že připomenutí tohoto svátku k naší ZUŠce v období února už neodmyslitelně patří. 

Konec konců, letos proběhne již čtrnáctý ročník, a to opravdu není malé číslo. Pokud bych měla říct, kolika 

průvodů z těch čtrnácti jsem se zúčastnila, nebyla bych si upřímně vůbec jistá. Do ZUŠky chodím letos 

dohromady desátým rokem, ale že bych byla na průvodu každý rok s jistotou říct nemůžu, určitě jsem ročník či 

dva vynechala. Každopádně bych si troufla tvrdit, že málo jich nebylo. Musím se také přiznat, že se mi v paměti 

příliš nedaří odlišit jednotlivé ročníky od sebe, a tak mám vzpomínky spíše na jeden celistvý, můj přes několik let 

se táhnoucí Masopust. Velmi dobře si však pamatuji některé zážitky, z nichž negativní je snad jen loňský deštivý 

den, kdy nám počasí opravdu příliš nepřálo. Zbytek vzpomínek je ale krásných, hlavně z prvních let, kdy jsme si 

užívala, že si v průvodu můžu tak trochu zadovádět a dělat hluk na veřejných místech (čímž se samozřejmě 
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nesnažím k ničemu navádět mladší spolužáky). Moje nejoblíbenější vzpomínka určitě patří průvodu, kdy byl 

prvním rokem instalován nový most a my se s celým průvodem snažili ho co nejvíce rozhoupat. A taky bylo vždy 

moc pěkné vrátit se do ZUŠky a nad horkým čajem si chvíli posedět a popovídat s kamarády. Abych věděla, 

na kolika průvodech jsem byla, rozhodla jsme se jednou schovávat si slaměnky, které vždy dostáváme. Mám je  

vystavené na poličce a momentálně jich mám sedm, ale myslím, že se na mě někdy nedostalo, takže nějaká 

nejspíše chybí. To mi ale ani moc nevadí, důležité pro mě je, že jsem si mohla z průvodu něco na památku 

uchovat. A doufám, že až budu příští rok v ZUŠce jako žák naposledy, ještě jedna slaměnka mi přibude.        Terka  

 

My jsme se k vám přišli ptáti, smíme-li tu zazpívati, my jsme se 

k vám přišli ptát, smíme-li tu zazpívat? 

My jsme se k vám přišli ptát, smíme-li tu tancovati, my jsme se 

k vám přišli ptát, smíme-li tu tancovat? 

My jsme se k vám přišli ptáti, smíme-li tu zadupati, my jsme se 

k vám přišli ptát, smíme-li tu zadupat? 

 

 

Já mám masopust ráda. Vždy se mi líbily všechny masky a scénky, 

které jsme si připravili. Masopustního průvodu jsem se sice 

zúčastnila jen jednou, ale i tak mě to moc bavilo. A že zrovna 

pršelo, to mi vůbec nevadilo. Už se hrozně těším, jak bude vypadat 

„Masopust z obýváku“, kterého se také ráda účastním               VeŠ 
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„Masopust, masopust, jen mě holka neopusť! Masopuste, masopuste, do kola nás, holky pusťte!“ 

 

Děti a žáci z literárně dramatického oboru doma připravili masopustní tanečky, říkadla i dramatizace… 

 

Pro „Masopust z obýváku“ zahráli a zazpívali i žáci a učitelé hudebního oboru. Můžete se těšit na online recept 

na krkonošské masopustní koblihy a francouzské palačinky. Velké poděkování patří všem sourozencům 

a rodičům, za to, jak jste doma své děti podporovali v přípravě a na výsledku se podíleli.  Děkujeme vám, že jste 

byli nejen spoluhráči, ale stali jste se kameramany, mistry zvuku, produkčními, kostyméry, maskéry, režiséry 

a dramaturgy. Děkujeme, že jste se našeho projektu zúčastnili! Věříme, že se nám podařilo k vám domů přenést 

masopustní radovánky hned dvakrát! Poprvé, když jste svůj příspěvek vymýšleli a vyráběli a podruhé, až se 

na společný výsledek podíváte. Neváhejte si s námi při jeho sledování zazpívat a zatancovat, protože:  
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„O masopustním outerku musí hospodyně s hospodářem hodně tancovat a vysoko při tanci vyskakovat, aby se 

v příštím roce urodilo vysoké obilí a len a hodně velkých brambor!“ 

Jémine, domine, masopust pomine, jemine, domine, masopust pryč! 

 

Máme smutek a zármutek, masopust nám rychle utek:  

slepice kdáčou, řezníci pláčou, mají smutek! 

 

 

 

 

 

 

Viděli jsme…výtvarníky doma… 

 

 

     Autoportrét podle Fridy Kahlo                      Portrét I.                         Portrét II. 

                Ema Přibylová    Ema Přibylová        Ema Přibylová 
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               Autoportrét podle Fridy Kahlo, Helena Přibylová 

 

Autoportrét s domácím mazlíčkem 

Sarah Voltrová 

 

           Portrét podle knihy I.                 Portrét podle knihy II.   Babička 

           Kristyna Palusková                     Kristýna Palusková                                 Viola Kovářová 

 

Moje setra Maruška I., Viola Kovářová                                   Intarzie I. a II., Štěpán Janeček 
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      Nože, Štěpán Janeček             Sukně pro sestru, Alžběta Chrásková                Pizza, Sebastian Lebedinský 

              (dřevo)                       (textil) 

 

Šité dobroty II., Ela Ulichová (plst)       Tkaný kobereček, Kristýna Palusková     Donut, Nikol Lebedinská (textil) 

         Sněhový trůn, E. D.   

   

   

Sněhulák (1. a 2.)  

Natálie Maranová 
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…a jejich Pokémony 

        Pokémon Jakami, Ela Ulichová 

 

 

 

 

Pokémon Lilipink, Natálie Maranová 

 

 

 

Pokémon Seli, Veronika Novotná 

 

       

                      Pokémon Sumuki, Matylda Svobodová                                                        Klaudie Schöfelová  
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Pokémon Levandulác, Justyna Lebedinská          Pokémon Segalotrom, Sebastian Lebedinský 

 

 

Pokémon Zobdrak, Denisa Kleandrová 

 

Ester Dvořáková 

Pokémon Princess Ptacko, Nikol Lebedinská                    

 

 

 

 

Pokémon Albo, Viktorie A. Knejpová 
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                               Pokémon Expelyarmus, Vincent Balcar 

 

Pokémon Kočkolaser, Zuzana Balcarová 

                        V krabičce (detail), Sebastian Lebedinský 

Moudrá sova s diplomem, Ester Dvořáková 
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…zvítězíme!         Vyrobte si lapač snů 

Dle legendy lapače snů vymyslela jedna stará indiánská babička z kmene Čipivejů. Její 

vnouček byl po nocích nesmírně neklidný a téměř nespal. Poznala, že jej trápí zlé sny 

a aby jej ochránila od zlých duchů, vyrobila mu lapač snů. Tehdy se používaly k jejich 

výrobě korálky, kůže a pírka, což do značné míry zachováváme dodnes. Zlé sny těmito 

kruhy vůbec neprojdou, jen ty dobré se sklouznou po peříčkách do hlavy osoby spící 

pod nimi. Abychom se následně zlých snů uvízlých v lapačích zbavili, měli bychom je 

vystavit přímým ranním paprskům. 

Původně byli lapače snů tkány z větviček červené vrby a vláken ze stonků kopřiv, jsou 

sbírány čerstvé a jsou sušeny v kruhu nebo ve spirálovitém tvaru v závislosti na jejich 

dalším využití. Používáno bylo peří a polodrahokamy, jeden drahokam pro každou síť. 

Jednotlivé části lapačů snů mají svůj význam. Kamínek uprostřed síťky znázorňuje 

„vlastní já“ lidské bytosti. Indiáni věří, že se sny snaží najít každého člověka a „vlastní 

já“ je třeba chránit, především před negativní energií. Kruh lapače snů má dva významy: 

představuje svět s vesmírem a „vlastní já“. Je to první překážka pro negativní síly, které 

se na spícího snaží dostat. Kruh má zadržovat negativní energii. Peříčka jsou přivázána 

ke kruhu a zachytávají vesmírnou energii a sny a dopředu je filtrují. Noční můry jsou 

odraženy pryč a dobré sny jsou přeneseny do síťky. Ta také zachytí všechnu negativní  

energii, která by přece jen přes pírka prošla. Síť s uzlíky je v lapači snů Lapač snů od Klaudie Schröfelové 

to nejdůležitější! Chytá děsivé sny a negativní síly. Indiáni totiž věří, že negativní energie, která se v síti zachytí, 

zabloudí a nenajde cestu ke kamínku uprostřed, tedy k lidské bytosti. Symetrie sítě symbolizuje harmonii. Lapače 

snů jsou také dobré jako regulátory proudění energie čchi a jako ochranné symboly. Pro ochranu zavěste lapač 

snů nad postel, pro zlepšení energie čchi na stěnu. Pokud chcete rozptýlit škodlivé energetické toky, doporučuje se 

zavěšení do středu místnosti.                                                       Návody, jak na to:  

https://www.ireceptar.cz/hobby/vyrobte-si-lapac-snu-s-nasim-navodem-to-pujde-snadno-20190516.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Ag8rcOykLlQ 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Tak jsem si na maškarní vymyslel takovou     Na karnevalu se potkají tři kamarádky: 

krásnou masku a oni mě vyhodili!     Já jsem tady za tygřici! 

A za co jsi šel?       Já za čarodějnici! 

Za olomoucký tvarůžek!      A já jsem tady za padesát korun! 

Mějte se hezky, louskejte pecky,  

jadýrka mi dejte, skořápky si nechte! (z Náchodska) 

 

 

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 

 
6. číslo vychází v únoru 2021 opět distančně ale s masopustem a zvesela! 

redakční rada: k-Ája (Karolína Novotná), M-O-A (Adéla Moravcová), Pá (Pavlína Tichá), 

 Mš (Michaela Zelená), RU (Radka Ulichová), Viki (Viktorie Ulrychová), VeŠ (Veronika Štursová),  

Terka (Tereza Prokešová), MIŠ (Michaela Peterková), VK (Vlastimil Kovář), šéfredaktor: Jé (Jarka Holasová)  

https://www.ireceptar.cz/hobby/vyrobte-si-lapac-snu-s-nasim-navodem-to-pujde-snadno-20190516.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ag8rcOykLlQ
mailto:info@zus-jaromer.cz
http://www.zus-jaromer.cz/

