
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Úvodník 

Díky za zimu! 
Už to nejde ničím zakrýt – temno, alespoň pro tuto sezónu, kapitulovalo, dny se prodlužují, sluníčko nabírá na 

síle a objevují se první statečné lístečky a květy. Všechno živé vyhlíží nový začátek. 

To ale také znamená, že něco končí. Končí zima a tma, končí „ta hnusná zima“, jak jsem včera slyšela od jedné 

rázné dámy zjevně milující jiná roční období. Zima ale není hnusná. Někdo ji má dokonce i rád, ale rád-nerad, 

zima tam, „kde domov náš“, patří k běhu času. Je to doba odpočinku pro stromy, ježky a vosy. Díky její tmě, 

plískanicím, ledovým rukám a drkotajícím zubům mnohem víc oceníme jarní a letní teplo a světlo. 

Odcházející zimě se tedy sluší poděkovat za to, že nás připravila a natěšila na jaro. A hned potom zhluboka se 

nadechnout vzduchu, který je plný nadějí a příprav na to nové, co začíná.                                                         MIŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenka Nýčová: Kachnička 
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Z notesu pana ředitele 

Stále se nemůžu smířit s tím, že můj ředitelský notes zůstává skoro celý prázdný. Každý měsíc se těším, že už 

naposledy vydáváme ZUŠkoviny elektronicky a že se postupně opět začneme potkávat ve škole. Bohužel to ještě 

na návrat ke starému dobrému způsobu práce u nás v zušce nevypadá. Sám si velmi dobře uvědomuji, že vážnost 

situace nám tolik toužený návrat do škol zatím neumožňuje. Ale o to víc se na něj těším. To už víte, píšu to zde 

po několikáté. Nevím kolikrát to ještě v ZUŠkovinách zmíním, než se nám to přání vyplní, ale pokaždé si to 

uvědomuji s větší naléhavostí. Zatím se těšme z toho, co se nám daří vytvářet „na dálku“. U Vás doma vznikají 

krásně věci, vím o nich nejen ze stránek ZUŠkovin. Kreslíte, malujete, hrajete, zpíváte, recitujete, děláte divadlo. 

Dělejte to dál, poctivě a radujte se z toho. Spoustu vašeho tvoření jsme použili ve videu „Masopust z obýváku“, 

které je na našem youtube kanále. (Pokud jste video ještě neviděli, je jednoduše dostupné z našich webových 

stránek.) Já se z něho nepřestávám těšit. Je to veselé, vtipné, roztomilé, osvěžující. Děkuji Vám všem, kteří jste 

k němu přispěli. V měsíci březnu plánujeme další „celozuškové“ video s účastí všech tří oborů. Pokud do jeho 

vzniku zatím nejste zapojeni, zeptejte se u svého pana učitele nebo paní učitelky a společně to určitě pěkně 

vymyslíte. S březnem přichází jaro a z přírody je už teď cítit obrovská síla k novému životu.  Sám se nemůžu 

dočkat té rozkvetlé nádhery, toho gejzíru barev, zvuků a vůní. A nepřestávám doufat, že se sílou jara poleví 

sevření, které na nás na všechny stále doléhá. Buďte pevného zdraví a silné imunity.                Váš Vlastimil Kovář 

 

Neseďte doma 
Řekla bych, že s příchodem jara se nám skoro všem 

trochu zlepšila nálada. Nebo alespoň v mém okolí to tak 

je. Konečně můžeme zase chodit ven, aniž bychom se 

bořili po kolena do sněhu, nebo se vraceli domů 

s omrzlými prsty. Samozřejmě, že mám zimu ráda, ale 

jaro bude vždycky moje nejoblíbenější období. Za ten 

rok, co jsme doma a trávíme spoustu času u počítače, 

jsem tady v Jaroměři objevila spoustu míst, kam se dá jít 

na procházku. Moji asi nejoblíbenější „lokalitou“ jsou 

Libiny neboli Prachárny. Pro ty, kdo nevědí: kopec 

za Kauflandem, můžete se tam dostat přes Dolce nebo 

přes Jezbiny. Z vrchu máte Jaroměř jako na dlani a mně 

se už dvakrát povedlo sledovat odtamtud západ slunce, 

a to také stojí za to. Dalším místem jsou Josefovské 

louky. Terén je tam sice složitější ale zase jsou tam 

krásné přírodní stezky. Na loukách se také dají vidět 

divocí koně a nově i dvojice praturů, takže si myslím, že 

pro milovníky přírody je to skvělé místo. Hlavně 

neseďte v tomhle nádherném počasí doma a vyrazte 

do přírody!  

Mš 

 

Karel Holeček (z tulipánových šablonek) 

 

 

 

Konečně jaro? 
Jaro… moje nejoblíbenější období. Období, kdy se příroda probouzí a začíná nová naděje, kterou v těchto dnech 

potřebujeme více než jindy. Už rok jsme se stavu, kdy koronavirová pandemie mává s našími životy. Už nás to 

všechny hodně nebaví a možná získáváme k celé situaci určitou apatii. Máme ale ideální příležitost zavést 

do našich životů nové návyky, které očistí naše tělo a duši. Pokud jste to samozřejmě ješte neudělali. Očista se 

prostě s jarem pojí.  I naši předkové drželi v tomto období pravidelné velikonoční půsty od Popeleční středy 

do večera  na Zelený čtvrtek.  Nemusíte ale nutně držet půst, stačí udělat jenom úplně obyčejnou věc, zařadit 

do svého života více rostlinné stravy. Mně to moc vyhovuje hlavně teď, na jaře. Mám sice ráda kefír a sýry 

a občas si je dám, protože mým cílem není se trápit, ale cítit se dobře. Ale jenom to, že na měsíc nebo dva vyřadím 

maso, dělá hrozně moc! A také jsem si začátkem tohoto měsíce začala každé ráno dávat studenou sprchu. Nejprve 

vás čeká velké sebepřekonání než do sprchy vlezte,  ale ten pocit potom za to stojí. Nejenom že mě to hned ráno 

nakopne, ale to teplo, které přijde, když vylezete, je neskutečné! Nejsem žádný super případ, mám okolo sebe 

mnoho lidí, kteří tohle dělají mnohem delší dobu, a koupou se v zimě v zamrzlém rybníku, za což je velice 
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obdivuji. Každý si najděte tu svoji cestu! Hlavně, aby vám to vyhovovalo a něco vám to přinášelo.  Ať do své 

očisty půjdete, nebo ne, přeji hodně síly a zdraví!                                                                                             M-O-A 

 

Ela a Toník Ulichovi: Slaný dort   Matylda Svobodová: Srdíčko z luštěnin 

 

Distanční Bylo – Nebylo 

 

Z únorové výtvarky 
Domácí tvorba se nám utěšeně rozrůstá, nic nevzdáváme a opravdu se činíme. Mnozí výtvarníci doma navíc 

s rodiči nebo sami kutí a vylepšují. Tentokrát máme mezi fotografiemi ukázku domácího osvětlení nad postýlku 

od maminky a Esterky Dvořákových (za nemalého přispění tatínka), anebo předělanou skříň na botník či polici 

na cokoliv od Evy Šrytrové.  

 

Ester Dvořáková: Červánkový svítící mráček 

 

Období, kdy jsme nuceni předělávat a přetvářet k obrazu svému nás nemilosrdně stále pronásleduje a lapá 

do svých osidel, a to pak člověk a ostatní kolem něho koukají, čeho je schopen.  

Karnevalové období máme vesele za sebou a naši výtvarníci zašátrali ve vodách české i světové architektury 

a několik masek škrabošek-brýlí vytvořili. Kromě místních krás - kostela v Semonicích, pomníku Babičky 

v Ratibořicích anebo orloje na Staroměstském náměstí, rotundy svatého Jiří na Řípu se někteří vydali do Paříže, 

za sochou Svobody do New Yorku nebo k Bílému domu do Washingtonu. Omrkněte, jak jim sluší.  

K blížícímu se jaru jsme si zakreslili barevnými fixami a to krátkými čárkami, abychom dobře vyjádřili hebkost 

ptačího peří. Ptačí hlavičky, někde i s vyfocenými předlohami jsou toho důkazem.  

(Najdete v rubrice Viděli jsme…domácí galerii, poznámka redakce)  
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Eva Šrytrová:  

      Předělání skříně na botník 

 

Eliška Páslerová: 

Houpačka pro křečka 

 

 

Mnohé žákyně šijí „ostošest“ a to nejen v ruce, ale i na šicím stroji a někteří 

se ohánějí i v kuchyni a připravují dobroty jako dárky pro své blízké.  

Všem přeji, aby jim radost z tvoření, i když zatím stále jen na dálku, i nadále vydržela a všechno šlo dobře 

od ruky. Kdepak, my se nedáme.                                                                                                                              RU 

 

Alžběta Chrásková:  Eliška Páslerová: Polštář 

Šaty na léto (smokování) 

 

 

              Viktorie Košťálová a Matylda Svobodová: Šitá zelenina                       Ester Dvořáková: Vajíčko- Ptáček 
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Přikládám opět odkazy, pokud třeba ani výtvarníky 

nejste, ale v duchu byste si přeci jenom chtěli „pohrát“, 

pokoukat nebo poslechnout: ZAJÍMAVÉ  

https://www.youtube.com/watch?v=mhmzxMwXUKs&ab_c

hannel=N%C3%A1rodn%C3%ADgaleriePraha  (pojďte s 

námi na výstavu Mikuláše Medka do Valdštejnské jízdárny 

s komentovanou prohlídkou odborníka)  

POUČNÉ 

https://www.youtube.com/c/TheDrawingDatabaseMarcLeon

eNKUsota/videos (jak nakreslit draperii, nos, ucho, oko, 

lidskou postavu, perspektivu) 

JASNOZŘIVÉ -  https://grafickekresleni.cz/korejsky-

umelec-vdechuje-bustam-a-obrazum-novy-zivot/  

Antonín Ulich:Hoonigan 1965                       (ztuhlé sochy nebo portréty ze známých obrazů se mění v živé osoby) 

MLSNÉ - https://www.mamincinyrecepty.cz/slane-dorty/dort-pro-tonicka (recepty na slané dorty pro jakoukoliv 

příležitost) 

TVOŘIVÉ - https://www.brudiy.com/en/blog/posts/swallows-mobile/  

(máte-li volný koutek, kam byste si zavěsili jarní mobil - pohyblivý objekt - s přilétajícími vlaštovkami) 

PŘÍJEMNÉ - https://www.youtube.com/watch?v=9ozbAEq-p4A&t=358s&ab_channel=BlakeGoggin (nestihli jste 

přečíst Tři mušketýry - krásné mluvené slovo třeba při tvorbě)   

VYŠÍVANÉ - https://cz.pinterest.com/pin/309129961924774972/ (holky, buďte frajerky a vyšijte si na jaro, anebo 

pro maminku ke květnovému svátku krásnou brož na sako, kabátek)                                                                     RU                       

 

     Zuzana Vosáhlová: Kůň                           Natálie Maranová: Krajina s řekou v popředí a Abstrakce 

   (malba)                          (lepení a strhávání papíru) 

 

Začíná nám březen, první jarní měsíc, který spolu tradičně přináší určitou symboliku. Vzduch začíná být cítit 

jarem, stromy pučí a příroda se začíná po zimě probouzet. Někdo si pod tímto obdobím představí nový začátek, 

obrodu přírody, někdo zase začátek konce zimních radovánek. A velká část z nás také nejspíš hledá nějaký způsob, 

jak, stejně jako již řečená příroda, naše tělo i mysl restartovat do tohoto začátku, vstoupit do něj s čerstvou dávkou 

elánu a energie a vyčistit se od nezdravých a nepříznivých vlivů.  

Každý, kdo se o očistu každoročně snaží, má jistě své vlastní účinné a ověřené 

metody.  Někteří sportují a snaží se žít zdravěji, jiní podrobí své tělo detoxu 

a jiní se zaměřují spíše na hygienu duševní. Já osobně svým způsobem čistím 

i své tělo, i když v mém případě to není ani moc projev vlastní vůle, jako spíše 

fakt, že mám prostě větší chuť na lehká zdravá jídla než na ta těžká a tučná. 

Ale myslím, že důležitější je, a zvláště v této době, se soustředit na to, 

abychom byli v pořádku hlavně duševně.  

Vstupujeme do nového začátku, a to se vším všudy. Můžeme si tedy dovolit 

alespoň se pokusit na chvíli zapomenout na uplynulé strasti a radovat se 

z toho, jak je krásně zjara.  

Karolína Mílová: Ptáčci 

https://www.youtube.com/watch?v=mhmzxMwXUKs&ab_channel=N%C3%A1rodn%C3%ADgaleriePraha
https://www.youtube.com/watch?v=mhmzxMwXUKs&ab_channel=N%C3%A1rodn%C3%ADgaleriePraha
https://www.youtube.com/c/TheDrawingDatabaseMarcLeoneNKUsota/videos
https://www.youtube.com/c/TheDrawingDatabaseMarcLeoneNKUsota/videos
https://grafickekresleni.cz/korejsky-umelec-vdechuje-bustam-a-obrazum-novy-zivot/
https://grafickekresleni.cz/korejsky-umelec-vdechuje-bustam-a-obrazum-novy-zivot/
https://www.mamincinyrecepty.cz/slane-dorty/dort-pro-tonicka
https://www.brudiy.com/en/blog/posts/swallows-mobile/
https://www.youtube.com/watch?v=9ozbAEq-p4A&t=358s&ab_channel=BlakeGoggin
https://cz.pinterest.com/pin/309129961924774972/
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A pokud na zvednutí nálady a pohody radovánky nestačí, je radno si najít nějaký produktivní, případně i ryze jarní 

koníček. Přitom nezáleží na tom, zda se dáme do zahradničení či začneme aktivně běhat, i když pobyt na čerstvém 

vzduchu samozřejmě přináší benefity. Hlavně si hlavu zaplnit něčím hezkým a příjemným, aby na to zlé jednoduše 

zbylo méně místa.                      Terka 

 

Lenka Nýčová (papír masche) 

 

 

Ema Přibylová: Rodokmen naší rodiny             Ester Dvořáková: Ptáček z proutí 

 

První online setkání souboru Popcorn 
V pátek 19. 2. měl soubor Popcorn svoje první setkaní online na Zoomu, doteď jsme komunikovali zdlouhavě 

přes emaily. Potřebovali jsme si povídat o připravované animované pohádce, která by měla být součástí 

poděkování všem, kteří pomáhají v boji proti koronaviru. Rozhodli jsme se, že loutkami v ní budou předměty 

z domácnosti. Online setkání bylo od 14:00 do 15:00, ale nešlo se všem úplně na začátku připojit, tak jsme se 

nakonec rozhodli, že budeme mít ještě jednu hodinu. Nakonec jsme spolu byli online od 14:00 do 16:00. 

Nad na devět dílů rozděleným scénářem jsme si řekli důležité informace. Každý z nás bude animovat jeden díl, 

zachováme výběr postav, víme, čím jedna část skončí a kde bude další pokračovat. Teď jen nafotíme a pošleme si, 

co kdo doma k dispozici má a příští pátek se znovu na Zoomu potkáme a dořešíme co a jak. A jak se setkání 

na dálku líbilo Vendy a Adamovi?                                                                                                                                        

„Online setkání bylo super! Mohli jsme se zase vidět a domluvit se, ale nastaly i nějaké technické problémy 

s připojením a někomu nefungoval mikrofon nebo kamera…Setkání proběhlo celkem zmateně, na začátku byly 

problémy s připojením, mikrofony a odkazem na hodinu. Celkově bylo příjemné po dlouhé době vidět své 

spolužáky alespoň skrz počítače a telefony.“                                                                                                          Viki 

                   obrázkový scénář pro animaci (Viktorie Ulrychová) 

Dvě hlavní postavy a množství dalších (Magdaléna Škodová)   

Víc z připravovaného animovaného seriálu neprozradíme. 
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Určitě jste už viděli „Masopust z obýváku“.  
Sestříhaná domácí videa a scénky, které se všem moc povedly. Já jsem se dívala s mamkou a s taťkou.  Velice 

jsme se nasmáli. Mamce se nejvíc líbil obří medvěd, jak na něho štěkali psi a na konci mu málem spadla hlava. 

Překvapilo ji, když našla mezi archivními fotkami mě, jak tančím s medvědem. Já jsem konečně po roce viděla 

svého kamaráda a jeho mladšího bratra. U dalšího kamaráda jsem si říkala: je to on, není to on?  Nakonec jsem 

byla příjemně překvapená, když jsem si v titulcích přečetla, že to je opravdu on. Taťkovi se líbilo vše. Na některá 

videa jsem se koukala opakovaně. A ještě pořád si zpívám Skákej, medvěde…. No prostě to bylo super. Jarka to 

dobře sestříhala a vtipně poskládala. A jestli jste to ještě neviděli, tak se určitě koukněte! Kromě legrace zde 

najdete i inspiraci pro mlsné jazýčky. Odkaz je na stránkách naší ZUŠky. 

www.zus-jaromer.cz                                                                                                                                                VeŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednesová dílna s Emou Zámečníkovou 
Jako každý rok, se i letos na dramaťáku věnujeme interpretaci textu. A k naším přípravám na přehlídku 

samozřejmě patří i přednesová dílna pod vedením Emy Zámečníkové. Ovšem dnešní doba příliš nepřeje osobním 

setkáním, a tak musela i dílna poprvé proběhnout online. V sobotu 20. února jsme se tedy uvelebili doma u svých 

počítačů a sešli se na zoomu. Každý vždy nejprve přečetl text, který si k recitaci vybral, a poté jsme rozebírali, zda 

a proč je či není výběr dobrý, na co si dát pozor a tak podobně. Také vždy proběhlo hlasování, kde se každý 

anonymně vyjádřil, zda by si daný text také vybral, nebo ho doporučil někomu jinému, nebo zda by ho úplně 

odložil. To pro mě byla skvělá 

zpětná vazba. Dílna mi dala 

nejen mnoho dobrých tipů, jak 

teď dál pracovat, ale také mnoho 

inspirace pro příště. I když jsme 

spolu byli jen skrz obrazovky, 

panovala celou dobu moc 

příjemná atmosféra a musím moc 

poděkovat všem, kteří pro nás 

toto setkání přichystali. 

Především děkuji úžasné lektorce 

Emě Zámečníkové, která nám 

dala spoustu skvělých rad 

i milých slov a ta radost, se 

kterou to vše dělala, se přenesla 

dokonce i přes ty obrazovky.  

Děkuju!                                     Pá 
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Představujeme… 

Anketu Evropský strom roku, která hledá stromy s nejsilnějším příběhem 

 
 

 

Jabloň u Lidmanů v Machovské Lhotě byla mezi finalisty.  

Hlasování probíhalo od 1. do 28. února, toho se už 

nezúčastníte.  

Výsledky budou ohlášeny 17. března v Bruselu.  

 

 

Podívejte se na kandidáty a jejich příběhy a zúčastněte 

se hlasování příště! 

https://www.treeoftheyear.org/ 

 

 

Praporky do větru, inspiraci ze ZUŠ Choceň od výtvarnice a loutkářky Hanky Voříškové 
Praporky jsou inspirované tibetskými modlitebními praporky, věší se na větrná místa, čím výše, tím lépe. Vítr 

následně šíří dobrou vůli dále do světa. 

 

„Dnes jsem vyvěsila na balkón našeho Panského domu Choceňské praporky, díla svých žáků a jejich rodičů 

a přátel, naplněná prosbami i projevy vděčnosti. Vítr prý bude jejich dobrou vůli šířit vzhůru a dále do světa. 

A napadlo mě, že by se podobné praporky třeba mohly objevit i za hranicemi Chocně. Že bychom si jejich 

prostřednictvím mohli podat ruce. Větru zdar!                                                    Hanka Voříšková a žáci výtvarníci“ 

 

Jako modlitební praporek se označuje různě velký kus látky 

či jiného materiálu obdélníkového tvaru, který je zavěšován 

na větrná místa, a to především v himálajských oblastech. 

Většinou jsou různě barevné praporky zavěšovány ve větším 

množství a obsahují nápisy a vyobrazení a bývají na nich 

umístěné modlitby. 

 

 

 

 

 

 

 

rozměr hotového praporku je 20 x 24 cm 

 

přidejte na všech stranách aspoň 1 cm na zahnutí okraje 

 

na horním okraji přidejte 4 cm na ušití tunýlku, kterým se 

protáhne šňůra  

Pokud své praporky pověsíte 

do jaroměřského větru, budeme moc rádi, 

když nám pošlete fotografie na: 

info@zus-jaromer.cz 

https://www.treeoftheyear.org/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pikist.com%2Ffree-photo-vvnzi%2Fcs&psig=AOvVaw2ohFUc_RCEvG1EgCA6QNno&ust=1614626744425000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiB68-nje8CFQAAAAAdAAAAABAD
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Hippokratova armáda, píseň, která děkuje 
Igor Orozovič, člen činohry Národního divadla, napsal píseň, která vzdává hold všem lékařům a sestrám v první 

linii boje proti pandemii koronaviru. V klipu účinkuje na čtyřicet herců a všechny peníze z prodeje singlu půjdou 

na účet veřejné sbírky Konta Bariéry, která pomáhá zdravotníkům, podívejte se: 

https://www.youtube.com/watch?v=hwiI3yhhTe4 

 

Přišel jsem…Hippokratés 

z Kósu  

(460 př. n. l. – asi 370 př. n. l) 

Hippokratés byl nejslavnější lékař starověku, považovaný za zakladatele 

lékařské vědy. Kolem roku 400 př. n. l. založil na Kósu lékařskou školu 

a lékařství se věnovali i jeho dva synové a další příslušníci rodiny 

v několika generacích. Vyučoval také filozofii, a jejím spojením 

s medicínou utvářel nový způsob myšlení a názory na postavení člověka 

jako součásti přírody. Zastával názor, že na celkový stav člověka a jeho 

nemoci, mají rozhodující vliv okolní prostředí a životospráva. Nemoc není 

boží trest, ale má přirozené příčiny. Podstatou léčby pak bylo využití 

léčivých sil přírody, bylin a samotného pacientova těla. Podle průběhu 

nemoci pak volil různou intenzitu lékařských zákroků 
Hippokratovská medicína byla důsledně celostním oborem. Snažil se 

o vymezení duševních poruch, lidský mozek považoval za interpreta vědomí. Jako první se také začal zajímat 

o rodinnou anamnézu a životní prostředí pacienta. V medicíně rozeznával tři základní úkony: diagnóza, prognóza 

a terapie.  

Hippokratés popsal plicní a kostní tuberkulózu, záškrt a jiná onemocnění. Je považován za zakladatele praxe 

klinického vyšetřování, zavedl metodu poslechu, vyslovil zásadu zaměnitelnosti nemocí. Zkoušel operace 

močového měchýře, ledvin, břicha, očí, amputace končetin. Je mu přisuzována nejstarší vrstva sbírky lékařských 

textů Corpus Hippocraticum, které položily základy moderní medicíny. Ve svých spisech shrnul nebo vylepšil 

všechny dříve používané praktiky a znalosti medicíny. Zabýval se také etickou stránkou lékařství a bývá mu 

přisuzováno autorství Hippokratovy přísahy – souboru etických pravidel pro jednání lékaře.                     Wikipedie 

 

„Život je krátký, umění dlouhé, příležitost prchavá, zkušenost klamná, úsudek obtížný.“ 

„Pomáhat – nebo alespoň neškodit.“     (Hippokratés) 

 

 

Viděli jsme…domácí galerii: masky 

 

   Brýle se světovou architekturou    Brýle Atomium v Belgii              Maska vlastního domu 

https://www.youtube.com/watch?v=hwiI3yhhTe4
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99stv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3za_(medic%C3%ADna)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Progn%C3%B3za
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9%C4%8Dba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tuberkul%C3%B3za
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%A1krt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Amputace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Corpus_Hippocraticum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Etika
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fnicolaou.rice.edu%2Fhippokrates.html&psig=AOvVaw3-w2fVP3OJGwoVUf2i4rxq&ust=1614629294204000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj03ouxje8CFQAAAAAdAAAAABAD
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                   Ratibořice                             Kostel v Semonicích  

Orloj na Staroměstském  

              náměstí  

            Bílý dům      Jaroměřské náměstí             Paříž 

 

 

 

 

                  Škrabošky 

Lenka Nýčová: Maska s rotundou      Sebastian Lebedinský: Město 

             sv. Jiří na Řípu 

 

autoři masek:  

Natálie Maranová, Ester Dvořáková, Ema Přibylová, Ela Ulichová, 

Helena Přibylová, Zuzana Balcarová, Tereza Navrátilová, Jeroným Žárský,           Viktorie Košťálová: Zřícenina 

Vincent Balcar a Klaudie Schröfelová     
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a ptačí hlavy 

 

 

                                Nela Voltrová                                                                            Ema Přibylová 

 

 

                                Helena Přibylová            Marie Kovářová: Pěnkava obecná 

 

 

Kristýna Palusková: Chocholouš                   Ela Ulichová 
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                               Sára Voltrová 

 

Viktorie Košťálová 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Viola Kovářová                                 Ester Dvořáková: Sýkorka 

 

Dramaťák na doma 
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„Sotva ráno vstane ptáček, hned si píská na zobáček“  

(dramatická a hudební přípravka) 

 

„Otloukej se píšťaličko, nebudeš-li se otloukati, budu na tě žalovati…“ 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Píšťalky se dají vyrobit z vrbového nebo bezového proutku, možná, že to umí tatínek nebo dědeček, kdyby ne, 

návod najdete tady: https://ceskykutil.cz/clanek-16478-video-jak-se-dela-pistalka 

z mrkve a okurky, když maminka dovolí:   

https://www.youtube.com/watch?v=ksk6j_f-e5k&feature=emb_rel_end 

z plastové trubky:https://www.youtube.com/watch?v=n_ioNwqnlDU&feature=emb_logo 

 

 

 

 

Maňáskové příběhy 

 
Jak vyrobit maňáska, rychle a snadno: 

návod z Divadla Alfa Plzeň 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WqM2t7Cnk_U

&t=225s 

 

 

 

 

 

https://ceskykutil.cz/clanek-16478-video-jak-se-dela-pistalka
https://www.youtube.com/watch?v=ksk6j_f-e5k&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=n_ioNwqnlDU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WqM2t7Cnk_U&t=225s
https://www.youtube.com/watch?v=WqM2t7Cnk_U&t=225s
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Cecílie Sedláčková: Výměna                      Amelie Farbarová: Kočka a miska 

 Anna Vejvodová: Svačina    Filip Rezek: Pěstitel 

Kryštof Petiška: Zpátky do školy        Sebastian Lebedinský: Cestovatel 

 

                       Karolína Pilná: Do toho!        Veronika Štursová: Hokejista       



 

15 

 

…zvítězíme!  

Vítězství je termín, který označuje úspěch v boji. Vítězství lze dosáhnout nad nepřítelem ve vojenském konfliktu, 

nebo nad soupeřem ve sportovní soutěži nebo i v politickém či uměleckém zápolení. Opakem vítězství je prohra 

nebo porážka, pokud je porážka velmi výrazná, může se prohra označit termínem debakl.                         Wikipedie 

 

Aby už víc jak roční zápas se zákeřným virem skončil vítězstvím, si přejeme úplně každý! Věříme, že všichni, 

každý na své úrovni, pro to děláme maximum a jak nejlépe dokážeme! Neustále posíláme pozdravy a velká 

poděkování lékařům, sestrám a dobrovolníkům do nemocnic a zdravotnických zařízení. 

Jedno velké poděkování zdravotníkům 

plánujeme poslat společně! Už se na něm pracuje! Sledujte webové stránky zušky! 

Beata Švarcová: Ze dřevíček 

  Na doma 

Dva zahrádkáři:                  Kolik příkladů jsi nevypočítal?  

Víš, že když budeš hezky mluvit k rostlinám,               Jenom jeden. 

tak pěkně porostou?                 Z kolika? 

Jdu hned na záhony vynadat plevelu!               Z deseti. 

                   To vůbec není špatné! Takže devět jich máš správně? 
Rozhodla jsem se, že nebudu chodit spát naštvaná.               Ani ne. Ty jsem ani nezačal. 

Od pondělí jsem nespala! 

        Včera jsem si nechal udělat IQ test. 

Online hodiny jsou jako vyvolávání duchů:    A jak to dopadlo? 

Honzo, Honzo? Jsi mezi námi? Jestli ano, ozvi se!   No, negativní! 

 

Co to znamená, když uvidíte černou kočku přecházet vám přes cestu? No, že někam jde?! 

 

Pepíčku, jestli tu polévku nesníš, tak zavolám Polednici!  Dnes u mě zvonil soused, v půl třetí ráno! 

A ty si jako myslíš, že ona to bude jíst?              Naštěstí jsem ještě nespal, hrál jsem na bicí. 

 

Jít do synova pokoje je jako jít do Ikey:    Nikdy se nevzdávejte! 

Jdeš se jenom kouknout a vrátíš se s několika lžičkami,         I Beethovenovi lidi říkali, že by neměl skládat hudbu! 

třemi talíři a čtyřmi hrnečky.     A myslíte, že je poslouchal? 

 

Ráno jsem viděl sousedku, jak si povídala se svou kočkou.  

Jako by jí to zvíře mohlo rozumět!     Jak se říká starému sněhulákovi? 

Odpoledne jsme se tomu s mým psem dost nasmáli.   Louže. 

 

 
Zuzana Balcarová: Postavičky ze hry Brawl Stars 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asp%C4%9Bch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Boj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nep%C5%99%C3%ADtel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Por%C3%A1%C5%BEka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prohra
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Debakl&action=edit&redlink=1
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Máš doma LEGO? A už nevíš, za tu dobu co jsme 

doma, co bys z něho měl postavit a jak si s ním hrát? 

Národní galerie Praha má právě pro tebe projekt 

Uměnísihrát. Najdeš zde skvělé nápady a inspirace. 

Hrdinové ve městě stínů: Postav si svého superhrdinu 

z kostek LEGO. Najdi doma místo, kde by mohl bydlet. 

Použij lampičku nebo baterku, a hraj si s jeho stínem. 

Vymysli pro něj super dobrodružství! 

Vyvenči kostky LEGO: Vezmi si pár kostek LEGO s sebou 

ven! Hledej pro ně nečekaná místa v krajině i městě. Zaměř 

se na tvar i barvu a proměňuj jejich měřítko. Vytvářej 

animace. 

Matrix: Co takhle převést obraz do prostoru? Prohlédni si obraz Františka Kupky Barevné plány, Zimní 

vzpomínka ze sbírek Národní galerie. Pozoruj tvary a plány v malbě, zkus je převézt do prostoru z kostek LEGO. 

Mimikry: Mohou kostky LEGO splynout s předmětem? Vytvoř doma drobné stavby a umísti je tak, aby nebyly 

na první pohled vidět. Zahraj si hru „přihořívá–hoří“.     Koukni na: https://www.youtube.com/hashtag/umenisihrat 

https://www.ngprague.cz/ 

 

Maturuješ?                                                                                             
Plzeňské Divadlo Alfa právě pro tebe už v loni na jaře 

připravilo sedm dílů Knižního kvízu. Uhádnete názvy 

literárních děl a jejich autory? Proč je všechny musíš 

vidět? Je to chytrá zábava, a navíc si třeba zopakuješ, 

co potřebuješ. Tak koukni:                            

https://www.youtube.com/watch?v=qfv4xtj_guk 

 

Máte v lednici dlouho otevřenou marmeládu?  
Upečte si rychlý ovocný koláč! V míse smíchejte 150g 

hladké mouky, 150g polohrubé mouky, 1 vejce,  

špetku soli, půl kostky droždí, ½ prášku do pečiva, 100ml slunečnicového oleje, 200ml vlažné vody. Tekuté těsto 

rozetřete na pečící plech a potřete jakoukoliv marmeládou, přidejte čerstvé ovoce (plátky jablek, hrušek, 

banánu…co je potřeba zkonzumovat) a posypte drobenkou (100g másla, 100g cukru, 100g polohrubé mouky). 

Pečte v troubě při 180°C. 

 

Máte čas? Vyrobte si jarní dekoraci! Do vymyté skořápky od vajíčka z minulého 

receptu položte vatu dobře nasáklou vodou a vysejte semínka řeřichy a umístěte 

do stojánku na vajíčka. Do čtyř dnů bude řeřicha pěkná k dekoraci a ještě lepší 

do pomazánky! 

 

Vyrobte si jarní věnec na stůl nebo na dveře! Běžte 

na procházku a přineste si proutky z vrby nebo břízy. Stočte 

je do kruhu a převažte motouzem nebo drátkem. Věneček 

ozdobte zelenými listy, květinami nebo mašličkami. 

 

A nezapomeňte, veselá mysl je půl zdraví! 

Výzkumy ukázaly, že smích posiluje imunitu a krevní oběh, 

zmírňuje negativní účinky stresu, zlepšuje činnost mozku, 

a je i dobrou prevencí proti onemocnění srdce. Radí se alespoň 10 minut denně. 

Výsledkem je, že se cítíme vyrovnaně, plni elánu a energie. Navíc tento lék, který nám darovala příroda, má jediný 

vedlejší účinek, dobrou náladu! Nepodceňujte sílu smíchu a obdarovávejte jím sebe i své blízké! 

 

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 

 
7. číslo vychází v březnu 2021 s lidovým říkadlem: Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi…! 

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.youtube.com/hashtag/umenisihrat
https://www.ngprague.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=qfv4xtj_guk
mailto:info@zus-jaromer.cz
http://www.zus-jaromer.cz/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.blesk.cz%2Fgalerie%2Fweb%2F631637%2Fkdy-jsou-velikonoce-v-roce-2019-velky-patek-a-velikonocni-pondeli-jisti-prodlouzeny-vikend&psig=AOvVaw3fQvAmr5cg0vkJ05O2GMB-&ust=1614688789816000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICM5teOj-8CFQAAAAAdAAAAABAT

