Úvodník
A je tu říjen. V jiných jazycích bychom řekli october, což je slovo odvozené od latinského „octo“, tedy
v překladu „osmý“. Osmým měsícem byl říjen až do roku 153 př. n. l., než jsme přešli z římského kalendáře
na gregoriánský. Český jazyk je ve vymýšlení názvů měsíců o něco kreativnější. Říjen je odvozen od slova říje.
Právě v tomto období se divoká zvěř nejusilovněji snaží nalézt vhodného partnera a dát život nové generaci.
A pokud jste někdy slyšeli, jaké zvuky v tomto období vydává například jelen, je vám jasný i původ tohoto
slova. Krom toho se v říjnu na oslavu ukončení zemědělských prací tradičně konala posvícení. A nás čekají
podzimní prázdniny. Tak si je pořádně užijte!
Pá

Posvícení, na Moravě hody, ve Slezsku krmáš, je původní vzpomínková slavnost na posvěcení kostela.
Výroční slavnost se také často označuje jako výroční pouť. Tento název se přenesl i na zábavu, která takovou
oslavu doprovázela. Časem se rozšířil i na kolotoče, houpačky a střelnice, které ale s poutí neměly žádnou
souvislost. Traduje se, že první posvícení slavil při svěcení chrámu v Jeruzalémě král Šalamoun. A protože
oslavy posvícení byly nejednotné a nepracovní dny podle místa v císařství různé, v roce 1786 císař Josef II.
nařídil slavit posvícení třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla. V roce 1918, při vzniku naší republiky,
ožila tradice svatováclavská, proto se zavedlo posvícení svatováclavské. V dnešní době se v obcích dohodnou,
kdy si posvícení udělají. Tak ho mohou mít každý rok v jiném datu.
Jé a Wikipedie

Posvícenské koláče
500g polohrubé mouky, špetka soli, 3 žloutky, 250g másla, ¼ l mléka, 25g droždí
Z droždí, cukru, vlažného mléka a trochy mouky zaděláme kvásek, který necháme vykynout. Do mísy prosejeme
zbylou mouku, nastrouháme máslo, přidáme sůl, žloutky a opatrně vlijeme kvásek. Zpracujeme ve vláčné těsto,
zakryjeme utěrkou a na teplém místě necháme vykynout. Můžeme několikrát znovu propracovat a znovu nechat
kynout. Z kousků těsta vyválíme kuličky, urovnáme na plech a prsty uděláme důlek, který naplníme nádivkou,
posypeme drobenkou a v předehřáté troubě pečeme
do zlatova, ještě teplé potřeme rumem a pocukrujeme.
Maková nádivka: 120g mletého máku, 3/8 l mléka, 40g cukru,
30g strouhaného perníku, skořice; mák uvařte s mlékem
a cukrem do zhoustnutí, přidejte strouhaný perník a skořici.
Ořechová nádivka: 70g mletých ořechů, 30g cukru, trochu
mléka, cukr pokropíme vodou a svaříme do pěny, přidáme
namleté ořechy, mléko, strouhanku a koření.
Tvarohová nádivka: 100g tvarohu, lžíce cukru, lžička
vanilkového pudinku, bílek, rum, rozinky, vše smícháme.

Z notesu pana ředitele
Jeden lístek za druhým dostává nové barvy, sem tam nějaký spadne a nám je nad měkoučké paprsky sluníčka
jasné, že podzim je tu. I z mého notesu odpadl první pomyslný lístek, který vybarvily tři parádní akce – kytarový
„zahřívací“ koncert s názvem „Strunami od sebe“
a dva velké koncerty smyčcového orchestru
MUSICA SPORCKA, který se spojil s orchestrem
ze ZUŠ Dvůr Králové nad Labem, a společně tak
odehrály dva nezapomenutelné podvečery, oba
v kostelích ČCSH – „U husitů“, tedy ve Dvoře
i v Jaroměři. Krátký report si můžete přečíst
na další stránce ZUŠkovin. Ani další dva obory naší
zušky se nepřipravují k zimnímu spánku. Právě
naopak. V dramaťáku, který je v letošním roce
rekordně plný, se kují spousty nových představení,
ožívají texty z přepestrého výběru knih, a i ti
nejmenší se seznamují se sílou slova, pohybu,
pohledu. Ve výtvarném oboru, který v tomto
školním roce také doslova přetéká plností, vznikají
nové obrazy pro výstavu v sále, také spousty
artefaktů pro podzimní výzdobu naší školy. Říjnový
lístek ještě pevně drží v notesu, ale i on se začíná
vybarvovat.
Hned první den měsíce si můžete v sokolovně
v Jezbinách poslechnout a zapařit v kotli
na koncertě rockové kapely SUDY, ve středu
19. přijďte ochutnat z plodů našich mladých umělců
na tradiční večer Naše úrodička, 24. v pondělí pak
na Podzimní školní koncert. Říjnový lístek se
mnohdy akcemi dobarví ještě v průběhu měsíce, tak
sledujte nástěnku a stránky školy. Přeji Vám
přepestrý podzim, bohatou úrodu všeho dobrého
a těším se s Vámi na shledanou.
Váš Vlastimil Kovář Koncert dvou smyčcových orchestrů (Husův sbor, Jaroměř)

Bylo-nebylo
Batolárium
V souboru Je to tajný! jsme zůstaly dvě. Naše dramaturgická volba
byla jasná, Jarka nám navrhla, jestli nechceme vyzkoušet divadlo
pro batolata. Tento divadelní žánr je v zahraničí hodně rozšířený, ale
u nás většina lidí ani netuší, že něco takového existuje. Pro základní
představu jsme se hned první víkend v září vydaly do Prahy
na tradiční festival VyšeHrátky v okolí Starého Purkrabství
na Vyšehradě. Čas, který jsme měly do začátku vvbraného
představení jsme strávily na hřbitově. Našly jsme hrob Karla Hynka
Máchy, Alfonse Muchy, Jana Nerudy nebo třeba Františka Hrubína.
Hrob Boženy Němcové jsme hledaly nejdéle a o pár uliček vedle
jsem našly i hrob jejího ctitele Václava Bolemíra Nebeského.
VyšeHrátky jsou interaktivní festival se zaměřením na loutkové
a autorské divadlo a hravě vzdělávací aktivity, který organizuje
Studio DAMÚZA o.p.s. ve spolupráci s NKP Vyšehrad.
Program se především zaměřuje na rodiče, kteří chtějí aktivně trávit
čas se svými dětmi. Viděly jsme baby-jógu, krásně vybavenou kuchyňku pro hraní a dětské vaření, hromady
kostek a kostiček a všude plno dětských kočárků. Na představení „Moment“ bylo vyprodáno, naši roli
pozorovatelů jsme předem domluvily s pořadateli, jelikož jsme s sebou žádné batole neměly. Herci v něm
nemluvili, omezili se na zvuky a pracovali s rekvizitami a loutkami, což zdatně měnili. Většina batolat vydržela
celou půlhodinu, aniž by je to přestalo bavit a začala se negativně projevovat. Na konci herci pozvali všechny děti
na jeviště ke společnému hraní. Na zpáteční cestě jsme se jednohlasně shodly, že divadlo pro nejmenší opravdu
zkusíme. Zatím jsme ve fázi přemýšlení, vymýšlení a vyrábění. O premiéře vás budeme určitě informovat.
Mš

Vyšehrátky (vysehratky.cz)
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Hudební víkend smyčcového souboru Musica Sporcka

Třetí zářijový víkend jsme si užili vrchovatě naplněný nejen hudbou. Již před devátou hodinou čekalo několik
ranních ptáčat před budovou ZUŠ ve Dvoře Králové, kde jsme měli sraz. V devět začínala společná zkouška dvou
těles, našeho souboru Musica Sporcka a dvoreckého orchestru Hravé smyčce. Bylo to nesmírně milé setkání nejen
členů, ale i několika bývalých žáků, kteří si s radostí přišli s námi zahrát.
V koncertním sále jsme připravili vše ke zkoušení. Pak nastala chvíle, kdy jsme řešili co nejpraktičtější rozmístění
– ačkoli existoval slušně propracovaný plán, poskládat vše na místě nebylo jednoduché, ne všichni se vešli
na pódium. Po delším ladění (bylo nás 26 smyčců) jsme konečně začali zkoušet. Oba orchestry byly výtečně
připraveny, jako by spolu zkoušely celý minulý rok. Bylo velmi příjemné pracovat s takto „nadupanou“ partou.
Vyzkoušeli jsme několikrát společné skladby v různých tempech, zvolili to nejlepší a podělili klavíristy
o doprovody (celkem jsme vystřídali čtyři). Po společné zkoušce se dvorečtí odebrali na oběd a přepisování
smyků. Jaroměř zkoušela svoje kusy, včetně toho, kde bude muset naši klavíristku-bubenici v neděli zastoupit
dvorecká houslistka-bubenice. Také dvorečtí měli svou zkoušku během oběda a smykování jaroměřských.
Všechno šlo hladce a rychle, takže žáci měli čas i na skutečný a velmi potřebný odpočinek i milé povídání
s ostatními. Poté přišel přesun všeho potřebného (třicet židlí, stojany, nástroje, klávesy, kombo, kabely, světýlka,
oblečení, kamera, stativ atd.) do Husova sboru. Naštěstí to je ve Dvoře od ZUŠky kousek. Stateční mládenci
překodrcali i vozík s židlemi přes dlážděné náměstí, aby se autem nemuselo jezdit vícekrát.
V Husově sboru nás mile přivítala paní farářka Anna Holínská. Poskytla nám celý prostor sboru včetně zázemí.
Vyzkoušeli jsme akustiku, vyladili kombo, převlékli se do koncertního a pak od 17:17... Skvělý koncert. Nejprve
hrála menší skupina Hravých smyčců, za nimi naše Musica Sporcka a následně všichni společně. Bylo to
velkolepé, jedinečné, koncert byl rozmanitý a vybrané skladby nádherné, barokní a filmová muzika. Posluchači
odcházeli nadšeni a s radostným vědomím, že si mohou stejnou krásu poslechnout i zítra, v Jaroměři.
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Práce po koncertě není nikdy málo, vše sbalit, odnést k autu nebo do školy, přemístit. Zapojili se všichni i s rodiči!
A bez říkání. To je krása pro učitele, když vidí spolupráci nejen při hraní, ale i všude kolem.
Neděle – sraz ve dvě. Opět někteří čekali dřív a dobrovolně přenesli vše potřebné tentokrát do Husova sboru
v Jaroměři. Tam nás přivítala paní farářka Alena Fabiánová. Menší město – menší prostor. Trochu jsme bojovali
s místem, ale povedlo se, vyzkoušeli jsme i skladby s panem ředitelem, který zastoupil chybějící klavíristku.
Koncert od 16:00 byl nabitý. Nabitý posluchači i naší hudbou a energií, pohodou a láskou, která z ní sálala.
Orchestr třiceti smyčců zněl velkolepě, někteří byli překvapeni bubny ukrytými za sloupem a zelení. Všichni
rodiče odcházeli hrdí na své děti.
Vážím si toho, že na oba koncerty přišlo mnoho aktivních muzikantů i z jiných oborů i jejich kladných reakcí.
Mezi mnohými poděkováními vyzdvihuji to od skvělé kolegyně muzikantky:
„Ve mně to pořád rezonuje. Kdyby to bylo na konci školního roku, tak si řeknu OK, tvrdá práce za 10 měsíců. Ale
toto ani ne měsíc po začátku školního roku? To je důkaz, že jsou ty děti prostě vedené k lásce k muzice, a nejen
cvičené opičky. Fakt klobouk dolů.“ Tímto bych ráda poděkovala každému hráči za přípravu, jeho rodičům
za podporu a učitelům za vedení. Byli jsme požádáni o další podobný projekt a mnoho dalších vystoupení nás
v letošním roce čeká. Těšíme se!
Za Musica Sporcka napsala vedoucí Jana Kovářová

Strunami od sebe
Jako každoročně rozjeli kytaristé školní rok koncertem Strunami
od sebe. Tentokrát se uskutečnil ve čtvrtek 8. září v 18 hodin, což je
termín vskutku odvážný. My se toho ale nebáli, oprášili jsme repertoár
z konce školního roku a otestovali svoje poprázdninové schopnosti
ve zmíněný čtvrtek. A jak to celé dopadlo? Spokojený Miloš Dvořáček,
spokojení kytaristé a troufnu si říci i spokojené publikum.
Takže na jedničku. A příští září jdeme zase do toho!
Hana Medková

Z výtvarky:
Podzimní krásy přírody a portréty královny Alžběty
Září uběhlo jako teče voda v řece a výtvarníci malovali, kreslili, vyrývali a tiskli linoryty plné hub. Zaposlouchali
se do básniček a pokoušeli se o návrhy k jejich budoucím ilustracím. Drželi tužku i štětec nejen v ruce, ale i v puse
nebo mezi prsty na nohou, dokonce tvořili oběma rukama najednou. Na paletách vznikaly pestré skvrny
podzimních barev objevující se na listnatých stromech, odstíny zemitých tónů ukazující se cestou za město
na rozoraných polích, anebo barvy oblohy proměňující se od zářivě čisté modré po uplakanou ocelově šedou. Déšť
i duha, mlha i vítr. Navíc u nás ve výtvarce cvičíme i doma. Tentokrát to byly kresby tužkou a černou fixou,
vznikaly šišky s jednotlivými lupínky jako díly skládačky nebo portréty nedávno zemřelé královny Alžběty II.
Aktuální a smutné téma, které nás v září zastihlo jsme nemohli nechat bez povšimnutí.
A podařilo se opravdu všem.
RU
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Posed a Inuité
Soubor Popcorn se letos poprvé zúčastní Posedu ve Svitavách (POdzimní SEtkání Divadelníků), který bude
22. 10. v divadle Trám. Jde o každoroční kamarádské setkávání divadelních souborů, o kterém jsme zatím jen
slyšeli vyprávět. Soubory se vždycky předem domluví na autorovi nebo předloze nebo tématu a podle toho vytvoří
svůj příspěvek do programu. Letošním tématem jsou Inuité. Popcorn se nejprve musel seznámit s kulturou Inuitů,
jejich pohádkami a příběhy. Také s jejich životním stylem a minulou i dnešní životní úrovní. Inuité žijí v mnohem
jiných podmínkách pro život než my. Museli jsme si rozmyslet, co máme s Inuity společného. Řekli jsme si,
že nejvíc nás s nimi pojí problém, který se týká celého lidstva, a to je globální oteplování. Dlouho jsme si o tomto
tématu povídali a potom jsme museli vybrat, který příběh by se hodil. Vybrali jsme příběh o Vládkyni moře, které
se přezdívá „Mísa masa“, a rozhodli se pro stínohru na meotaru. Na své inscenaci intenzivně pracujeme
a doufáme, že bude inspirací pro letošní tvorbu.
Viki

Není úrodička jako úrodička
Podzim už je tu, jak ten astronomický, tak i ten kalendářní. Dny se pomalu, ale jistě zkracují a na zahradách
dozrává úroda. Taky máte rádi ten pocit, když můžete sklízet plody své práce? Začíná to sladkými švestkami,
pokračuje voňavými jablky a končit může mohutnými dýněmi. O to chutnější jsou, když si je člověk vypěstuje
sám. Stejné je to s úrodičkou v naší ZUŠce. Taky zde sklízíme plody své práce. Ať té divadelní, výtvarné nebo
hudební. Pokud byste si chtěli plody naší práce také prohlédnout, neváhejte navštívit některý z podzimních
koncertů. A co víc! Abychom se nechlubili jen my žáci, nabízíme vám, abyste se zapojili do soutěžní přehlídky
vámi vypěstovaných plodů.
ALV

Přehlídka podzimních plodů

Rodiče, žáci, pěstitelé, zahrádkáři, ovocnáři…! Vyhlašujeme přehlídku vašich výpěstků!
Redakce měsíčníku ZUŠkoviny ve spolupráci s výtvarným oborem ZUŠ vyhlašuje soutěžní přehlídku vašich
výpěstků. Ode dneška do 14. října můžete nosit plody z vašich zahrádek a sadů nejlépe do učebny výtvarného
oboru v 1. poschodí a předat je paní učitelce R. Ulichové, kde bude vyplněn soutěžní formulář a vaše produkty
budou použity k výzdobě školy a koncertního sálu k potěšení návštěvníků podzimních koncertů příznačného názvu
Naše úrodička a Naše úroda. Neváhejte a pochlubte se! Nebudete litovat, čeká vás veřejné poděkování a těm nej
(větším, lepším, barevnějším, kreativnějším…) odměna a diplom!
Těšíme se na vaši účast!

Představujeme… Literární šatnu
Jistě už se vám někdy stalo, že jste do naší – vaší ZUŠky
dorazili dříve a měli jste do začátku vyučování spoustu
času nebo čekáte na rodiče či autobus a venku prší.
V takovém případě vám vřele doporučuji zavítat
do Literární šatny. Zde najdete dva regály plné knih, které
jsou v poličkách srovnané podle žánru. Na své si zde
přijdou všichni milovníci detektivek či čtenářky dívčích
románů. Nezapomněli jsme ani na nejmenší žáčky, pro ně
máme připravené knihy s krásnými obrázky nebo se
spoustou vtipů a hádanek. Knihy jsou v poličkách
uspořádány tak, aby na ně dosáhli ti čtenáři, pro které jsou
určené. Každý měsíc se také můžete těšit na nové číslo
časopisu Čtyřlístek, který máme předplacený. Knihy,
prosíme, neodnášejte, založte si podepsanou záložkou
a vraťte na regál, kde na vás kniha do příště počká. A kde tohle čtenářské doupě najdete? Cesta je tam jednoduchá.
Stačí projít přes šatnu úplně dozadu a už jste na místě.
Mnoho zábavy z příjemného čtení vám přeje VeŠ

Blýskání na časy
Dnešní tip na podzimní čtení možná znáte nebo jste už slyšeli, a ještě přečíst nestihli. Staré řecké báje a pověsti
od Eduarda Petišky si prostě musíte přečíst! Kniha obsahuje spoustu příběhů z řecké mytologie s mýtickými
hrdiny a bohy z Olympu, kterým vládne mocný Zeus (2. pád: bez Dia) a různými nestvůrami. Vždy se zde najde
zápletka, která se vyřeší buď trestem, nebo odměnou. Hrdinové jsou neohrožení, silní a stateční. Bohové jim
pomáhají anebo škodí, a také podvádějí a lžou a jsou namyšlení. Některé příběhy jsou na chápání spíše pro starší
čtenáře, ale najdou se tu i báje jednodušší. Je to výborná kniha pro přemýšlivé a pro ty, kteří se zajímají o antiku.
Určitě vám pomůže lépe pochopit tehdejší dobu, a to se v dějepise hodí.
Honza
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Málokterá česká kniha pro mládež se dočkala tolika vydání jako Staré řecké
báje a pověsti Eduarda Petišky. A to nejen proto, že patří mezi doporučenou
četbu. Nesmrtelné antické myologii v ní autor ponechal vnitřní dramatiku,
a tak čtenář nevnímá, že se seznamuje se základy evropské kultury, bez nichž
lze jen těžko porozumět dřívějšímu i současnému umění.
Eduard Petiška v začátcích komunistické totality nevěřil, že se mu podaří vydat
knihu pro dospělé. Staré řecké báje a pověsti pojal, jak později řekl, jako
„román o životě v Čechách“, o českých zoufalstvích a nadějích, tedy jako
klíčový román, kde jednotliví bozi představovali politiky a postoje. Vyprávěl
o tísni i radost, věrnosti i zradách, o marnosti i možném naplnění času, jaký je
člověku na jeho životní pouti, zdánlivě krátké, ve skutečnosti plné možností,
přisouzen. V tomto pojetí antické látky spočívá i její mezinárodní úspěch, není
jen převyprávěním antických mýtů, je to jednolitá zpráva o lidském životě
a charakteru srozumitelná ve všech jazycích. U nás se řadí k nejprodávanějším
a nejpůjčovanějším knihám vůbec. Školní četbou se stala dokonce i ve Francii.
Jé a Wikipedie

Zelené okénko
Eko-hypermarket v Jaroměři
Určitě chodíte nakupovat do jaroměřského hypermarketu Tesco, ale
věděli jste, že naše Tesco je první ekologicky šetrný hypermarket
v kontinentální Evropě a že vytváří nulovou uhlíkovou stopu? Jeho
spotřeba energie je nejméně o patnáct procent nižší, než mají moderní
energeticky úsporné prodejny. Jde o dřevostavbu zaizolovanou
přírodními izolacemi, využívající dešťovou vodu a obnovitelné zdroje
pro výrobu tepla i elektrické energie.
Jaroměřské Tesco se poprvé otevřelo 10. února 2011. Investice do jeho
stavby, jsou o necelých 30 % vyšší než u srovnatelného standardního
objektu, se mají vrátit do 14 let.
Energetickou soběstačnost budovy zajišťují dvě kogenerační jednotky,
které vytváří dostatek energie pro veškerý provoz hypermarketu. Jako
palivo je v nich využit čistý řepkový olej, ze kterého jednotky vyrábějí
nejen elektrickou energii, ale také teplo pro vytápění a chlad
pro chlazení objektu. Mezi další technologie, které hypermarket
využívá, patří systém solárních kolektorů a světlíků, které umožňují
přirozené osvětlení prodejní plochy. Osvětlení plochy je stmívatelné,
reaguje na zisky denního světla a automaticky upravuje intenzitu
umělého osvětlení tak, aby bylo dosaženo určené hladiny osvětlenosti.
Hypermarket využívá i dešťovou vodu, která je zachytávána
v akumulační nádrži a následně použita na splachování WC, mytí
podlah, zalévání zeleně. V dnešní době již existuje hodně takových
staveb i od jiných prodejních řetězců (Kaufland, Penny). Tesco se chce stát do roku 2050 celosvětovou společností
s nulovou uhlíkovou stopou.
Fik (z podkladů Tesco ČR a.s.)

Přišli jsme…
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viděli jsme…

…hrátky na VyšeHrátkách…

…linoryty hub ve výtvarném oboru…
Božena Němcová se s Václavem
Bolemírem
Nebeským,
českým
obrozeneckým básníkem, seznámila
na prvním Českém bále na Žofíně
v únoru 1842, když poprvé pobývala
v Praze a stal se jejím velmi blízkým
přítelem…
V jednom televizním investikativním
dokumentu bylo řečeno, že aspoň
po smrti jsou spolu, a že na sebe
jejich reliéfní podobizny hledí… No
tak nehledí, portréty možná koukají
na stejné místo, jelikož jsou hroby
umístěny ve dvou, na sebe kolmých
řadách. Žádná romantika se tedy
nekoná.
Mš
…hrob Boženy Němcové
a Václava Bolemíra Nebeského
na Vyšehradském hřbitově.

Hrobka Slavín je součástí Vyšehradského hřbitova. Koncem
80. let 19. století vznikla myšlenka založení pantheonu,
společného místa posledního odpočinku vynikajících českých
osobností. Monumentální hrobku podle projektu architekta
Antonína Wiehla, financoval Petr Matěj Fischer, tehdejší
smíchovský starosta, a věnoval ji do užívání vlasteneckému
spolku Svatobor. Slavín byl zbudován v letech 1889-1893
a odpočívají zde básníci, spisovatelé, herci, malíři, sochaři,
operní pěvci, architekti, režiséři, klavíristé, houslisté…
motto Slavína: „Ač zemřeli, ještě mluví.“

…zvítězíme?
Soutěžní otázka: Našli bychom mezi významnými Čechy pohřbenými na Slavíně i Josefa Gočára?
Své čitelně podepsané odpovědi vhazujte do poštovní schránky ZUŠkovin v přízemí ZUŠ vedle učebny LDO nebo
zasílejte na info@zus-jaromer.cz do 25. října! Sladká odměna za správnou odpověď vás nemine! Těšíme se!
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Do šatny
Josef Ludvík Gočár (1880-1945)
byl významný český architekt, jeho díla
z kubistického a funkcionalistického období
patří k vrcholům české moderní architektury.
Je oceňován za svůj podíl na urbanistických
koncepcích zejména Hradce Králové,
Pardubic a Humpolce. Pokud se vám zdá
jméno povědomé a nemůžete si vzpomenout
odkud, napovím… Městské muzeum
v Jaroměři! Právě to sídlí od roku 1947
ve Wenkeově obchodním domě, který byl
postaven v letech 1909-1911 a je jednou
z prvních realizací právě Josefa Gočára.
Více příště!
Jé

Vytvořte si podzimní vázy a lampičky z dýně
Velmi krásné dekorace k výzdobě svých domovů vyrobíte
jednoduše z různobarevných dýní, které nás zaujmou i svými
všemožnými nevšedními tvary. Pohled na ně určitě vyvolá dobrou
náladu a potěší oko tvůrce
i návštěvy. Důležité je dýni
dobře
vydlabat
a třeba
i ornamenty velmi opatrně
vyřezat.
Do vydlabaného
středu umístěte sklenici nebo
prázdnou čistou plechovku
nebo
aranžovací
hmotu.
Podzimní květy a plody, nechť
vám jsou inspirací! Někdy stačí
dýni obmotat větvičkami jeřabin, hlohu nebo šípku a skvěle vypadající
dekorace je hotova. Nezapomeňte své výtvory vyfotit a pošlete nám je
na infor@zus-jaromer.cz!
Běží takhle pes po poušti a šeptá:
Jestli hned nenajdu patník, tak se asi počůrám!

Víte, jak se jmenuje western ze školního prostředí?
Sedm nedostatečných.

Letí vrabec přes silnici a srazí se s cyklistou,
leží a nehýbe se. Cyklista ho opatrně vezme domů,
koupí mu klec, dá mu do ní vodu a chleba. Po hodině se vrabec
probere: Kde to jsem? Mříže, voda, chleba…že já toho
chlápka na kole zabil?
Jeník přijde domů celý mokrý a maminka se ptá:
Co jsi dělal, že jsi tak mokrý?
Hráli jsme si s klukama na psy a já byl strom.

Jdou dvě rajčata po silnici a jedno říká:
Hlavně tě nesmí přejet auto.
Projede auto… Jasně! Tak, pojď, kečupe!
Víš, jak v někom probudit zvědavost? Ne?
Zítra ti to povím!
Terezko, moc zlobíš! Jen si vzpomeň na Karkulku,
co se jí stalo, když neposlouchala!
A ty si, babi, vzpomeň, koho vlk sežral první…

Učil ses vůbec? Ano.
A proč máš v domácím úkolu tolik chyb?
Protože chybami se člověk učí!

Ve školní jídelně: Kam se cpeš? Běž na konec fronty!
To nejde, tam už někdo je!

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 3. října 2022 s pranostikami: Divoké husy na odletu – konec babímu létu.
Po teplém září, zle se říjen tváří.
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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