Úvodník
Po dlouhých prázdninách se branka naší ZUŠky opět doširoka otevírá a na chodbách se pomaličku začínají
hemžit malí a mladí umělci. Před námi je spousta koncertů, vernisáží, přehlídek, soutěží, práce i zábavy. No
a o tom všem vás budou informovat, stejně jako šestnáct předchozích let, naše ZUŠkoviny! Tedy vlastně...
informovat vás budou, ale ne úplně stejně jako roky předešlé. Letos nebudete dostávat do ruky papírové výtisky,
ale ZUŠkoviny se každý měsíc objeví na školním webu v online podobě. A kdyby vám přeci jen chyběl ten
hezký pocit, že držíte náš měsíčník ve svých rukou, nějaký ten výtisk vždy najdete na chodbě ZUŠ, nebo
v Literární šatně. Všem přeji, skočte do nového školního roku s radostí, ať je to s loutkou, štětcem, nebo
hudebním nástrojem v ruce!
Vaše Pá

ZUŠ OPEN: „Otevřete si okna“ (výsledek happeningu, přečtěte si v Z notesu pana ředitele)

Z notesu pana ředitele
Další školní rok je tu, s ním i sedmnáctý ročník ZUŠkovin. Šestnáctkrát už bylo v prvním zářijovém notesu
vyhlášeno do světa, že naše zuška vstupuje do dalšího školního roku naplněná doslova k prasknutí a je tomu tak
i dnes. Očekávání jsme plní všichni – učitelé, rodiče a samozřejmě žáci, ale nikdo z nás nedohlédne ani za příští
minutu. Nadcházející rok může být opět jedním z těch, který je nabitý tvůrčí prací, naplněný radostmi i strastmi,
které naše snažení o hledání krásna v uměleckém vyjádření světa přináší. I bez křišťálové koule je ale také zřejmé,
že se budeme muset chovat co možná nejvíc hospodárně a šetrně. Jedním z nápadů, který s sebou přináší ale
i výhody, je přechod našich ZUŠkovin z „papírové“ verze na digitální. O této změně se více dočtete ve slově
šéfredaktorky Jarky Holasové.
První měsíc nebývá zaplněný akcemi, i když několik jich proběhne. Bude to tradiční „startovací“ koncert
kytarového oddělení s názvem „Strunami od sebe“ a koncert smyčcového orchestru Musica Sporcka v krásném
prostředí kostela Husova sboru v Jaroměři. O všech dalších akcích se dočtete na nástěnkách v zušce nebo
na webových stránkách. V notesu se vždy vracím i k akcím uplynulého měsíce, a tak teď na krátko skočím ještě
do června minulého školního roku. Po vlně třídních koncertů proběhly i dva velké Absolventské večery,
Předváděčka dramaťáku, osvěžujícím bylo vystoupení Brass Orchestra a rockové kapely Sudy v příjemném areálu
koupaliště Na Úpě, tradičním Koncert na zahradě. Nejen červnové akce měly společného jmenovatele. Na každou
z nich totiž dorazilo nebývalé množství diváků. A bylo znát, že sdílená radost z kumštu se tím násobila naprosto
jedinečně. Závěrečnou třešničkou na dortu školního roku jaroměřské zušky bylo, na poslední červnový pátek
přesunuté, vystoupení v rámci celorepublikového festivalu ZUŠ OPEN. S mottem „Otevřete si okna“ vyrazil Brass
Orchestra udělat trochu radosti nejprve pod okna Domu s pečovatelskou službou v Jaroměři a potom všichni žáci,
učitelé, rodiče i náhodní přihlížející v rozverném pochodu pokračovali na trávník Na Zavadilce, kde proběhl
vtipný happening k poctě všech tří oborů umění, kterými se na naší zušce zabýváme. U celé akce jsme měli také
dron, který naše taškařice nasnímal z ptačí perspektivy. Je to pohled, při kterém si člověk uvědomí, jak jsou
některé věci z hlediska našeho „přízemního“ vidění jiné. A tak s přáním dostatku sil a zdravého nadhledu z větší
výšky vzhůru do nového školního roku: To Vám přeje Váš Vlastimil Kovář

Brass Orchestra za pochodu

Informace z redakce
Milí, vážení přátelé naší ZUŠky a ZUŠkovin,
mám pro Vás důležitou zprávu! Týká se samozřejmě Našeho-Vašeho časopisu, který právě čtete. V letošním
školním roce 2022-23 vydáváme už 17. ročník! Zvážili jsme další formu existence našeho školního měsíčníku...
v úsporné době, kterou žijeme, a s velkou starostí, že se ZUŠkoviny staly (při současných dodacích termínech
tiskárny) spíš archivním materiálem než živým a aktuálním médiem, které včas zve a rychle informuje...a došli
jsme k takovémuto závěru. Zkrátka: ZUŠkoviny zachováme a každý začátek měsíce budou k Vaší dispozici
elektronicky na školním webu. Aktuální měsíční plakát, na který jste zvyklí ze ZUŠkovin, Vám vždy na začátku
měsíce přijde mailem společně s připomínkou a s odkazem, na kterém najdete nové číslo ZUŠkovin, s barevnými
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obrázky a dalšími odkazy. Několik čísel budeme tisknout ve škole - do školního archivu, na nástěnku na chodbě
ZUŠ, do Literární šatny, Vědecké knihovny v HK, kam se posílají k archivaci...
50,-Kč, které jste jako příspěvek na ZUŠkoviny společně se školným zaplatili, Vám bude na účet samozřejmě
vrácen. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné každoměsíční počtení a těšíme se i na Vaši aktivní účast
při tvorbě našeho měsíčníku! Uvítáme Vaše názory, připomínky, příspěvky, nápady a fotografie! Posílejte je
na info@zus-jaromer.cz s předmětem ZUŠkoviny anebo přímo redakci na jarka.holasova@seznam.cz, děkujeme
a těšíme se!
S přáním překrásného prvního školního měsíce a příjemného podzimu Vás všechny zdraví Jé

Bylo-nebylo
Ohlédnutí za červnem a prázdninami: Čtenář na jevišti na Výstavišti v Holešovicích
Soubor Možná už jo se 9. června brzy ráno sešel na nádraží v Jaroměři, bohužel bez jedné členky, která byla
na škole v přírodě, ale s kamarádkou Kájou Pilnou, která neúčinkovala ale pěkně nás doprovodila. Z nádraží jsme
se vydaly (samé holky jsme) na cestu vlakem do Prahy. Jely jsme se vším vybavením, které budeme potřebovat
na vystoupení, i s našim maskotem pro štěstí (gumové pískací kuře) „Toníčkem“. Koupily jsme si lístky a čekaly,
až přijede vlak. Nastoupily jsme do vlaku a našly rezervované kupé pro šest, seděla už v něm jedna cestující.
A když nás paní viděla a hlavně slyšela, velmi laskavě odešla jinam. Tak jsme si sedly všechny a už nikoho
nerušily! Cestu jsme si moc užily, Toníček musel zůstat v tašce, ale svačiny tam dlouho nevydržely. Vlak měl
nakonec 20 minut zpoždění ale přestup v Libni do Holešovic jsme vesele stihly a poklusem se vydaly na tramvaj.
Ta, za kterou jsme vyběhly a odjela, jela opačným směrem. Nakonec jsme našly správnou zastávku a ani ne za pět
minut jsme vystupovaly na Výstavišti. Přidaly jsme do kroku, a cestou rychle prohlédly alespoň malinko veletrh
Svět knihy a hlavně zjistily, kde mají trdelník. Stan, kde jsme měly vystupovat, jsme nakonec také včas našly.
Od začátku bylo jasné, že budeme mít problém s malým prostorem. Odložily jsme věci, běžely se převléknout
a vymýšlely, co všechno organizátorům přestavíme. Na řadě jsme byly jako třetí.
První hrál Čtenářský klub Bruntál a měl připravené scénické čtení knížky „Pozor, v knihovně je kocour!“
od K. Smolíkové. Další přišel divadelní kroužek ZŠ Vendryně s inscenací podle knihy „Zátopek“ od J. Nováka
a Jaromíra 99. A teď už jsme šly na jeviště my, četly a hrály jsme dvě pohádky od M. Drijverové, z knihy
„Nezbedníci“, jmenovala se Chlapeček a nožičky a druhá byla z knihy „Příšerné zlobilky“. Inscenace byla
povedená a my jsme si to moc užily. V programu pokračoval soubor ze ZŠ a ZUŠ LDO Autorská tvorba a ti si
připravili představení z Minutových grotesek Istvána Örkényho. Jako poslední hrál soubor INAMOKRAN
Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany s inscenací „Říše Agord“. To už jsme byly sbalené a natěšené
vrhnout se do velkých výstavních stanů, kde byly knihy, knihy a zase knihy. Každá si vybrala a pak jsme se šly
konečně na trdelník a na posledních pár minut na skvělé hřiště. Cesta zpět proběhla v pohodě, tedy opět se
zpožděním z Prahy Libně, ale to už bylo ticho, protože jsme si všechny četly. Na nádraží už na nás čekali rodiče
a my mohly začít vyprávět.
Honza
soubor Možná už jo na veletrhu Svět knihy

a při čekání na vlak

Červnová Předváděčka literárně dramatického oboru
Dramaťák svou Předváděčku uspořádal 22. června a zúčastnili se jí od nejmladších po nejstarší skoro všichni. Náš
soubor Popcorn nevystupoval, svoje absolventské představení měl už za sebou a do koncertního sálu by se
s inscenaci na jeviště stejně nevešel. Jeho zástupci ale vystoupili s přednesem. První začala Přípravka
s dramatizaci básničky o drakovi a následovaly další ročníky. Každý ročník byl něčím speciální. Měli jsme
možnost vidět spoustu skvěle zpracovaných pohádek a příběhů. A kromě toho jsme mohli vidět, a hlavně slyšet
recitátory, kteří ještě kvůli pandemii neměli svou přehlídku. Recitátoři dostali možnost interpretovat texty,
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na kterých pracovali v hodinách přednesu a já jim skládám velikou poklonu, protože měli tu odvahu tam jít
a sólově recitovat a na to každý nemá. Velké díky patří učitelce dramaťáku, Jarce Holasové, protože bez ní by to
nešlo.
Viki

Tenhle drak má sedm hlav (Přípravka)

Pohádka o drakovi (2. ročník)

Medvědiny (1. ročník a Přípravka)

O neposlušných (Možná už jo)

Wolkrův Prostějov
I letos se dva naše soubory zúčastnily národního kola přehlídky sólových recitátorů a divadel poezie v Prostějově.
Soubor Je to tajný! přivezl performanci „Jeden“ a soubor Convivium inscenaci „Viktorka“. Pavlína Tichá a Jan
Kosejk se navíc zúčastnili i jako sólový recitátoři. Kromě toho, že jsme odehráli naše představení, jsme si
samozřejmě nenechali ujít i všechna ostatní představení, přehlídky recitátorů, rozbory s porotou i večerní koncerty.
Celý festival proběhl ve skvělé náladě a myslím, že jsme si ho všichni užili naplno.

„Jeden“ v Bastionu IV
24. června se v Umělecké kolonii Bastion IV. konala vernisáž Letního salonu. Kdo si ale počkal až do desáté
hodiny večerní, mohl zhlédnout derniéru inscenace „Jeden“ souboru Je to tajný! I přesto, že se hrálo venku, počasí
nám nepřálo a rušily nás různé zvuky z okolí, jsme inscenaci, i podle pozitivních ohlasů z řad diváků, úspěšně
odehráli.
Mš

Bude-nebude
Z Výtvarky: Začínáme!
Před námi je dlouhá trať. Cesta poznávání, zkoumání
a zkoušení. Noví i stávající výtvarníci mají možnost se
vrhnout do dobrodružství z tvoření: lepení, stříhání,
modelování, malování a kreslení, vrstvení, rytí,
sešívání, háčkování, odlévání sádry a spousty dalšího.
A to nejen v ateliéru, ale i doma. Stejně jako hudebníci
„cvičíme“ - chystáme a vymýšlíme, pozorujeme svět
kolem sebe: lidi, zvířata a rostliny, živly, zapisujeme
či zakreslujeme pocity a nálady, improvizujeme anebo
se naopak snažíme předem jasně daný kontext přenést
do reality. Jsme nadšeni, když se daří, ale také
rozmrzelí, když ne. Znáte to. Pak přijde vhod chvíle
cestování časem a prostorem. Poznávání starověkých
civilizací, zvyky a obyčeje našich předků, návštěvy
galerií a muzeí, stejně jako filozofie moderních
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výtvarných směrů a umělců, ukázky architektonických skvostů, divů přírody, designérských kousků, poznatků
současné vědy a techniky. Letošní absolventy čekají možná i perné chvilky s přípravou závěrečných prací, které
budeme mít možnost ke konci roku vidět v sále či na chodbách školy. Držím všem palce, aby to naše (ale i Vaše)
hledání bylo podnětné a kvalitní a mohli jste si říct: „Stálo to za to!“
RU

Představujeme… Zelené okénko
Pravidelní čtenáři našeho měsíčníku si určitě všimli i našich ekologických snah. Nejen uměním je živ člověk!
A přírodní prostředí, chcete-li ekosystém, louky, pole, lesy, zahrady, voda, vzduch, zkrátka vše, co kolem máme,
je inspirací nejen pro umělce. Chraňme a braňme si ho, jiné k životu nemáme! A také proto s radostí
představujeme staronovou rubriku, kterou si už v loni vzal na starost redaktor Filip Rezek.
Jé

Vliv Rusko-ukrajinské války na životní prostředí
Válka vždy působí i ekologické škody. Způsobí jí všichni,
kdo se do ní zapojí. Tyto škody můžeme rozdělit
na samozřejmé (velká spotřeba zdrojů a materiálů),
předvídatelné (mnohdy mnohem menší) a nepředvídatelné
(často globální a dlouhodobé). Předvídatelné jsou například
ty škody, které vzniknou ve všech válkách i vojenských
testech a my s nimi musíme počítat. To je například zvukové
a světelné znečištění, poškození ekosystémů anebo umírání
fauny a flóry. Jako nepředvídatelné můžeme uvést havárie,
kontaminace, poškození hospodářství, polí a z toho pak
hladomory a zničení celé přírody. Rozsah poškození
životního prostředí zatím ukrajinské úřady neznají, protože obrovskou část všech chráněných oblastí ještě stále
okupuje ruská armáda, a ekologové proto skutečný rozměr odhadují. Předpokládají ale, že válka už teď má
katastrofální důsledky právě na přírodu na Ukrajině. Vzpamatovávání se ukrajinské přírody bude bezesporu trvat
několik desítek až stovek let. Vždyť samotný Černobyl bude radioaktivní ještě minimálně 24 000 let. Je možné, že
několik živočišných druhů dokonce z důvodu Rusko-ukrajinské války vyhyne anebo se jejich populace
několikanásobně zmenší. Třeba Černomořská biosférická rezervace na jižním pobřeží je útočištěm pro více než
120 000 migrujících ptáků, kteří tam tráví zimu. Hnízdí tam mnoho vzácných druhů, mimo jiné i orel mořský,
nebo pisila čáponohá. Rezervace je také domovem ohroženého hlodavce slepce písečného, delfína černomořského,
vzácných květin, bezpočtu měkkýšů a desítek druhů ryb.
Upozornění: Tento článek je subjektivní, neslouží k politické propagaci a je na vás, jak si ho vyložíte.
Fir

Přišlo jsem…Blýskání na časy
Představujeme nebo znovu připomínáme další, v minulých ročnících už známou, rubriku, ve které se snažíme
vzpomínat na dobu, kdy se ještě hojně četly knihy…
„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
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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 venku prší nebo podzimně přituhuje? 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…a napište nám třeba o tom.
Jé

Moje tipy na knížky, které si určitě musíte přečíst
Přes prázdniny jsem hodně četla, hlavně ve dnech, kdy bylo venku úmorné vedro. Některé knihy na mě opravdu
udělaly dojem, takže jsem se rozhodla, že si je určitě musíte přečíst. Můj první tip je velice napínavý detektivní
román od Robin Stevensové, který se odehrává v polovině třicátých let dvacátého století. Třináctiletá Hazel
Wongová z Hongkongu přijíždí do Anglie na prestižní dívčí školu Deepdean, kde se okamžitě skamarádí s Daisy
Wellsovou. Obě dívky spolu založí detektivní klub, ale ani jedna z dívek netuší, že hned jejich první případ bude
velká záhada. Když najde Hazel v tělocvičně mrtvou učitelku, začíná napínavá
honička. Ale jak dokázat, že učitelku někdo zabil, když tělo zmizelo a na první
pohled se vůbec nic nestalo? Druhá kniha „Velká knihovna z kostí a inkoustu“
od Rachel Cainové je skvělé fantasy. Odehrává se v průběhu 19. století, kdy
jsou knižní originály či papírové výtisky zakázané a za jejich vlastnění hrozí
trest smrti. Jess ale dostane příležitost stát se knihovníkem ve Velké knihovně.
Zde ale zjišťuje, že nic není takové, jak se zdá. Sama knihovna se totiž snaží
zničit všechno vědění, které nějak zpochybňuje práci knihovny. Pak se ale Jess
se skupinkou dalších knihovníků vzbouří a nebezpečná honička za pravdou
může začít. Podaří se Jessovi ubránit to, co je mu drahé nebo o všechno
přijde? A jelikož máme začátek školního roku, můj poslední tip je dějepisný.
Jde o celou řadu knih od Veroniky Válkové s názvem Kouzelný atlas putování
časem. Představím vám moji nejoblíbenější knihu série, která se jmenuje
Trojská válka: Poseidonův hněv. Společně s dvanáctiletou Bárou zažijete
obrovské dobrodružství, když za pomoci kouzelného atlasu Bára odcestuje
do Troji v období Trojské války a zjišťuje, jak probíhal život v téhle době. Pak
ale dostane speciální úkol. Pomocí lsti vylákat Acháje, aby je pak mohli
Trojané porazit. Ale podaří se jí to? To si už budete muset přečíst sami.
Příjemné chvilky při čtení vám přeje VeŠ

Čtení pomáhá
je nezávislý charitativní projekt, jehož cílem je přenést pozornost dětí od počítačových her a sociálních sítí zpět
ke knihám a zároveň pomáhat potřebným. Byl odstartován 8. dubna 2011. Původcem a donátorem tohoto projektu
je Martin Roman, úspěšný český manažer, podnikatel a filantrop. Jeho projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok
10 000 000 korun na dobročinné účely.
Zapojit se můžete podle svého věku do tří skupin: 1.-5. třída, 6.-9.
třída a střední škola. V každé kategorii je k dispozici minimálně 120
knih, které vybírá oborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem.
Vyberete si knihu a tu si přečte a následně vyplníte malý test.
Po úspěšném vyplnění testu získáváte kredit padesát korun, který
věnuje na jeden z nominovaných projektů.
Aktuální Charity jsou: Do lesa s lesníkem, Kniha pro ukrajinské děti,
19. Abilympiáda v Jedli, KEMP STRAKONICE pro osoby s tělesním
postižením 30. ročník, Lyžařské závody pro všechny, Nové postele
do DOMEČKU, Truhlářská dílna v Keni, Když chybí společník, Když
knihy chybí, Pomůžeš mi vstát?, Lépe slyšet a lépe žít, Srnčátka,
daňčata nebo muflončata a Pomoc pro lidi z Ukrajiny.
Všechny další informace najdete zde:
O projektu Čtení pomáhá | Čtení pomáhá - charitativní projekt pro
žáky základních a středních škol (ctenipomaha.cz)
Doufáme, že se do projektu zapojíte, přečtete si třeba napínavou knihu
a pomůžete tak správné věci. A jestli se opravdu zapojíte, dejte nám
o tom vědět!
Fir
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viděli jsme…

…Emanuel Frynta: „Had“ na Předváděčce Dramaťáku (soubor Naplno)…

…Múzy a soubor Popcorn…Brass Orchestra…a balónky a balónky a balónky na Zavadilce.
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…zvítězili jsme!
Přetiskujeme z loňského 3. čísla ZUŠkovin pro naše nové čtenáře:
„Veni, vidi, vici!“, řekl Gaius Julius Caesar po rychle vyhrané bitvě proti pontskému králi Farnakovi v roce 47
před naším letopočtem. V překladu „Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem!“ A v různých osobách a číslech nebo
časech jsou podle citátu pojmenovány i po sobě jdoucí rubriky v našich-vašich ZUŠkovinách. Proč, je jasné. Zní to
dobře, do našeho konceptu se to vrchovatě hodí, a jde o tak zvanou „klasiku“, která nepodléhá změnám času
a vkusu, jak řekl Jan Werich. Jen na to vítězství je třeba pohlížet s nadhledem. Encyklopedie říká, že vítězství
označuje úspěch v boji. Naše vítězsví jsou mírumilovná a vycházejí ze vzájemného radostného setkávání
s podobnými nadšenci pro hudbu, výtvarno a divadlo z okresu, kraje i republiky, a jsme za to rádi. Na poli
uměleckém to jinak ani nejde. Berte tuto rubriku jako informační, co se nám povedlo a kde naše výsledky viděli
a slyšeli…a líbilo se jim to.
V národním kole Wolkrova Prostějova získal Cenu Wolkrova Prostějova
a doporučení na Jiráskův Hronov soubor Convivium za inscenaci „Viktorka“, Karolína Novotná dostala Cenu
poroty za herecký výkon. Soubor Je to tajný! získal Cenu poroty WP za výtvarné řešení v inscenaci „Jeden“
a Jan Kosejk se stal Laureátem Wolkrova Prostějova v 2. kategorii. V národním kole Mladé scény v Ústí
nad Orlicí byla oceněna Karolína Novotná za herecký výkon a soubor Convivium dostal Cenu za inscenaci
„Viktorka“ s doporučením na Jiráskův Hronov. Inscenace „Viktorka“ byla programovou radou Jiráskova
Hronova přijata do hlavního programu a publiku i odborníkům. Gratuluji všem souborů a děkuji jim
za neobyčejnou práci! Jé
Jiráskův Hronov: Náruč plná trní a urážek – Novinky

Do šatny

Poskládejte si vlaštovku a pošlete nám
foto, uspořádejte závody: čí výtvor dál
doletí, venku, doma, v šatně, kdekoli!
Odměna vás nemine! info@zus-jaromer.cz
Neviděl jsi moji vlaštovku?
Neviděl, ale támhle na drátě jich máš
padesát.
Baví se dvě vlaštovky:
Bude pršet. Jak to poznáš?
Lidi na nás divně koukaj!
Paní učitelko, povídala mi naše Maruška,
že ji teď učíte půltóny. Jen ji hezky učte
celé tóny, my na to máme!
Paní učitelka se ptá dětí: Máte někdo rád hudbu?
Čtyři žáci se přihlásí. Výborně, vyneste ten klavír do pátého patra.
Kdo byl Mozart? Zuzanka: Hudební skladatel!
Byl to Čech, děti? Jirka: Né, paní učitelko, Čech je fotbalista!
Chodíš rád do školy? Jasně, chodím rád do školy
i ze školy! Jen to mezi tím mě nebaví!

Poznámka v žákovské knížce: Ruší hodinu
svým zpěvem. Učitelka hudební výchovy.
Zítra budu zkoušet Němcovou a Nerudu!
Ale ti dva k nám do třídy nechodí!

To nemůže být vážná hudba! Vždyť se mi to líbí!

Orchestr hraje vážnou hudbu, protože lidé se při poslechu
tváří, jako by je něco bolelo.

Kdo poslouchá hudbu se zavřenýma očima,
měl by vzdychat, aby bylo vidět, že nespí.

Soutěž: Kolik vlaštovek se jakkoli objevuje v tomto čísle ZUŠkovin? Konečné číslo přijďte povědět do učebny
LDO v přízemí zušky (mimo úterý) a sladká chvilka vás nemine! Těšíme se na vaše počty! redakce
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
1.číslo vychází 1. září 2022 s úsměvem: Proč je vlaštovka nejchytřejší pták?
Protože na začátku školního roku odlétá!
redakční rada: Pá (Pavlína Tichá), Mš (Michaela Zelená), RU (Radka Ulichová), Viki (Viktorie Ulrychová),
VeŠ (Veronika Štursová), Fir (Filip Rezek), -ALV- (Anna Leopolda Vejvodová), Honza (Barbora Honzíková),
VK (Vlastimil Kovář), foto: archiv ZUŠ, šéfredaktor: Jé (Jarka Holasová)
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