
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Úvodník 

Čas letí a máme tu březnové číslo ZUŠkovin! Zima brzy skončí a čekají nás první jarní dny. Budeme ze sebe 

shazovat čepice a kabáty, všechno, co nás tížilo, všechnu pochmurnou náladu. Čeká nás více světla, více tepla. 

A co jistě bude zajímat všechny žáky naší umělecké školy, ať už se našli v jakémkoliv oboru, jaro přináší 

obrovské množství inspirace. Všechno ožívá, příroda se vybarvuje a v korunách stromů to začíná švitořit. Tak 

snad i vy za sebou necháte všechna trápení a bude vám celé jaro jen do zpěvu, do malování a třeba 

i do recitování!                                                                                                                                                         Pá 

 

Masopustní průvod v Jaroměři (16. února 2023) 
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Z notesu pana ředitele 

V samém závěru nejkratšího měsíce roku otevírám notes, ještě s lehkým zasněním vzpomínám na uplynulé jarní 

prázdniny a s podivem koukám do sněhové vánice, která chce na poslední chvíli potěšit nejen zemědělce rčením – 

„únor bílý, pole sílí“. Ale zpátky k notesu. I v nejkratším měsíci se událo kolem zušky spousty zajímavých věcí. 

Kromě několika koncertů jeden krásný absolventský večer houslistky Magdaleny Kazmirowské, neobyčejný 

seminář s klarinetistou Jiřím Mrázem, každoroční, přesto neopakovatelné setkání se žáky ze ZŠ speciální 

a masopustní veselí, rozdávané nejen na jaroměřském rynku, ale také tradičně v Domově svatého Josefa v Žirči. 

O všech a mnohých dalších akcích si můžete přečíst na dalších stránkách ZUŠkovin. No a ani březnová stránka 

v notesu není prázdná. V hudebním oboru nás čeká několik koncertů a krajské kolo soutěže zuš v komorní hře 

zobcových fléten, které pořádá naše škola, dramaťáci vyjedou předvést výsledky své práce na krajské přehlídky 

Audimafor a Wolkrův Prostějov a výtvarníci budou v samém konci měsíce otevírat výstavu ilustrací ke zpěvníku 

„Brouček si notuje písničku“. Na všechny akce ZUŠky Vás srdečně zvu a těším se s Vámi na shledanou.  

Váš Vlastimil Kovář 

Bylo – Nebylo 

Klarinetový seminář  
V pondělí 6. února proběhl v sále naší školy klarinetový seminář pro mladé klarinetisty, ale i další zájemce o tento 

nástroj. Seminář vedl profesionální klarinetista Jiří Mráz, který je aktivním umělcem, působí také jako pedagog 

a jeho snahou je popularizovat 

a přiblížit klarinet a basklarinet 

žákům ZUŠ i širší veřejnosti. 

Klarinetový seminář proběhl 

v přátelské atmosféře. Po úvodním 

představení lektora, byli žáci 

rozděleni k jednotlivým hlasům 

klarinetového kvarteta a pod vedením 

Jiřího Mráze společně zahráli dvě 

skladby. Následovala ukázka soudobé 

hudby – Fantasie pro klarinet 

od Jörga Widmanna, kde lektor 

představil moderní techniky hry a žáci 

si mohli udělat představu, co vše je 

možné na klarinet zahrát. Lektor tyto 

techniky nejprve jednotlivě předvedl 

a vysvětlil a následně zahrál ve skladbě. 

V další části semináře již hrál každý žák sám svou vybranou skladbu. Pan učitel Mráz zhodnotil žákovu hru 

a věnoval se individuálním potřebám každého žáka. Obecně jsme řešili správné držení nástroje, postoj při hře 

na klarinet, prstovou techniku, nasazení tónů, dynamické možnosti nástroje a také výraz skladeb. Také nám 

připomněl, jak vystupovat v pozici hráče na hudební nástroj a zdůraznil, že pro vývoj a zlepšení hry na klarinet je 

třeba cvičit každý den a věnovat pozornost důležitým maličkostem, které jsou ve finále velmi podstatné 

pro celkový dojem z odehrané skladby. Během semináře nás lektor také seznámil s celou rodinou klarinetů 

a zahrál ukázku sólové skladby na basklarinet.  

Následně jsme se žáky hodnotili průběh semináře a to, co si odnesli z celého odpoledne. Všichni si zapamatovali, 

že je nutné hrát nejlépe každý den a také, že by měli poslouchat to, co hrají. Všem se líbila ukázka moderních 

technik. Z mého úhlu pohledu vidím motivaci k dalšímu vývoji dětí ve 

hře na klarinet a věřím, že se jim celé odpoledne líbilo. Děkuji panu 

Jiřímu Mrázovi, že nám věnoval svůj čas a předvedl své klarinetové 

umění. Také chci poděkovat panu řediteli Vlastimilu Kovářovi, že nám 

toto setkání umožnil a podpořil nás v dalším vývoji hry na klarinet. 

                       Iveta Krejslerová 

                                               lektor: Bc.A. Jiří Mráz, www.jirimraz.cz  

O klarinetovém semináři s Edou: „Nevěděl jsem, co to bude, ale 

nakonec jsem byl rád, že jsem tam byl. Dozvěděl jsem se spoustu 

nových věcí, třeba v dynamice, že to může být tak potichu, že nikdo 

neví, že hrajeme anebo že musím zabrat, abych víc fouknul, aby byl tón 

líp slyšet. Hráli jsme jako orchestr dohromady. Pan Mráz byl zábavný 

a hrál výborně. Na klarinet hraji rok, cvičím každý víkend, uvažuju, že 

bych měl trénovat každý den, doporučoval to pan Mráz…“                                      

http://www.jirimraz.cz/
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Tradiční návštěva aneb Odpoledne pro žáky ZŠ speciální 
Ve čtvrtek 9. února jsme v naší ZUŠce přivítali žáky ze Základní školy speciální. Setkáváme se takto už několik 

let a vždy se snažíme nejen představit naši školu, co se v ní děje, ale také žáky společně zapojit do práce ve všech 

třech oborech. Mohl jsem s nimi tak strávit jednu vyučovací hodinu v sále, kde byl nejprve připravený malý 

koncertík s představením hudebních nástrojů. Děcka si mohla některé písničky zazpívat a musím říci, že všichni 

zpívali výborně. Na část našeho hudebního setkání jsme pak použili boomwhackers – barevné plastové trubky, 

které jsou vyladěné podle jednotlivých tónů. Sestavili jsme pak z našich žáků hudební nauky a žáků ze ZŠ tři 

skupiny podle akordů a mohli jsme si společně nejen zazpívat, ale doprovodit se „bubnováním“. Všichni byli 

skvělí a já jen s údivem pozoroval, jak přesně reagují na mé dirigentské pokyny, kdy mají bubnovat, aby nám 

písnička fungovala ve správné harmonii. Všichni v sále včetně učitelů do toho šli „naplno“ a užili jsme si 

nebývalou radost ze společného muzicírování.                                                                                                        VK 

 

Hejno scénicky četlo… 

„Začínáš!“ Tlesk, tlesk, tlesk… otočka… 

Byl čtvrtek odpoledne a my, dramatický soubor Hejno pod vedením Jarky Holasové, jsme hráli pro žáky 

ze Základní školy speciální v Jaroměři představení scénického čtení s názvem „Ruka kompletní průvodce“ od 

Magdy Gargulákové. Bylo to to samé představení, které jsme nedávno odehráli v Praze ve Švandově divadle. 

Dětem z „Jakubáku“ se představení evidentně líbilo, to jsme poznali podle jejich smíchu. Nejvíc ze všeho je 

pobavil Kryštofův prostředníček z kapitoly „Gesta“. S knížkou jsme zažili hodně a doporučujeme ji i vám.  -ALV- 

 

Z výtvarky: Hnízda, vajíčka, dekorace s prvními jarními květinami, masky  

 

Ze zbytků a kousků starého papíru, tekutého lepidla a plastových misek, přidat můžete i seno nebo slámu, které 

budou vyčuhovat z vytvarovaného hnízda. Další jarní dekorace vznikají pod taktovkou mladších žáků. Ti starší je 

doplňují o vejce větších rozměrů, opět pouze papírových, anebo obalených do košilky ze sena či slámy. K tomu 

jednoduše vytvořené „misky/květináče“ z králičího pletiva vyplněné senem, slámou nebo mechem a dotvářející 

přirozený obal kolem rašících cibulovin. Vajíčka nebyla k zahození ani při kresbách nejmladších výtvarníků, kteří 

zkoušeli, jaké to je jednoduchý tvar vajíčka nakreslit, i se žloutkem uvnitř domalovat a usadit do odpovídajícího 

voskovkového pozadí. Poslední hodiny před letošním masopustním úterý se nesly v duchu vytváření masek, proto 

přikládáme i ukázku, jaké byly - veselé, pestrobarevné, papírové!  

 

Pestré geometrické obrazce teplých a studených barev, kontrastních a černobíle provedených opakujících se vzorů 
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vytvářely po několik týdnů nejstarší výtvarníci pod vedením budoucí paní učitelky, naší bývalé žákyně Gabriely 

Kašparové, která u nás pobývala nějaký pátek na praxi. 

A ještě jednu návštěvu jsme ve výtvarném ateliéru přivítali. Byla to parta mladých šikulů ze Základní školy 

speciální v Jaroměři, kteří se nenechali zahanbit a pochlubili se, jak dokáží využít ve své tvorbě také velké formáty 

a ti kreslili a vybarvovali silnými barevnými fixami.                                                                                               RU 

 

Masopustní úterý letos připadlo na jarní prázdniny, a proto se průvod maškar a muzikantů vydal do ulic už 

na tučný čtvrtek, tedy 16. února. Chvíli po poledni jsme se začali scházet v učebně dramaťáku. Myslím, že 

všechny, co nezažili tyhle přípravy, by překvapilo, kolik lidí, zvířat a věcí se vejde do tak malé místnosti. Kůň, 

prase, medvěd, řezník, smrtka, voják, houser, vodník, čert, 17 babic a spousta dalšího. Když byli všichni pořádně 

oblečení a měli červené tvářičky, seskupili jsme se na zahrádce zušky, kde jsme si ještě chvíli zatančili v kruhu, 

aby nám bylo tepleji. Pak už jen stačilo zvolat „Ať žije masopust!“ a mohli jsme vyrazit směrem na náměstí. Tam 

jsme dorazili s písní „My jsme se k vám přišli ptáti“ a stejnou písní jsme se pana starosty ptali smíme-li tu 

zazpivati, tancovati a zadupati. Pan starosta nám dal svolení, a tak mohlo začít již tradiční tancování s medvědem. 

Hospodář s hospodyní musí totiž o masopustu hodně tancovat, aby byla ten rok velká úroda. Většina hospodyněk 

však s sebou hospodáře neměla, a tak si musely mazurku zatancovat s medvědem. Nezapomnělo se ani na koně, 

kterého opět nikdo nekoupil, přestože předvedl, jak umí tančit. Potom, co muzikanti zahráli všechny lidové písně 

a děti z dramaťáku předvedly scénky, které si připravily, přesunuli se všichni ke stánkům s občerstvením a teplými 

nápoji. To pro účinkující zařídil spolek Pronáměstí a Johnova pekárna z Josefova. Moc děkujeme! Také děkujeme 

všem, kteří přispěli do jedné ze tří kasiček, které s průvodem putovaly. Letos se podařilo vybrat 8 181 korun! 

Finanční dar se již tradičně hned v sobotu přivezl i s masopustním programem do Domova svatého Josefa v Žirči 

klientům nemocným roztroušenou sklerózou. Částka se použije k dofinancování nového výtahu na odlehčovací 

službě v budově sv. Kláry.  Děkujeme a těšíme se zase příští rok!                                                                          Mš 

 

O masopustu po masopustu:  
Byla jsi na Masopustu poprvé? Ano byla jsem tam poprvé…Letošní masopust byl už můj čtvrtý. Třikrát to bylo 

„živě“ na náměstí. Jeden byl hodně mrazivý a další hodně deštivý. A nesmím zapomenout na Masopust z obýváku 

v době covidu. Tam jsme s Verčou také přispěly scénkou. Jak se ti líbil průvod? Je to nejhezčí část celého 

masopustu…Průvod masek se mi pokaždé moc líbí. Je to takové veselé a hravé. Nejraději mám medvěda a pak 

kobylu, která se umí proměnit ve velblouda. To je opravdu vtipné! A co předávání Ferule? Tenhle zvyk jsem 

neznala, ale připadalo mi to moc pěkné…Předávání Ferule panu starostovi je dobrá tradice. Celé to bylo moc 

hezké, krásné kostýmy, hudba…Měli jste to dobře připravené a nacvičené. Zvládli jste to i přesto, že nakonec 

hodně dětí onemocnělo a museli jste narychlo improvizovat… Nejvíce se mi líbila přeměna z koně na velblouda, 

to bylo geniální!... Scénky byly vtipné. Hodně se mi líbilo vyprávění malého řezníka s věncem buřtů kolem krku 

o tom, jak je v masně krásně. Prostor náměstí také účinkujícím ukázal, že musí mluvit opravdu nahlas, aby je 

diváci slyšeli. A hudební doprovod? Bylo to moc krásné, housle, kytara flétna, všechno bylo moc pěkné… Tak 

ten je vždycky výborný! Bez muziky by to ani nešlo. Tančila jsi s medvědem, jak se ti líbilo takové zapojení 

publika? Jak to říct, osobně tyto situace ráda nemám, ale asi to k masopustu patří, asi budu muset trénovat 

mazurku…Nejdřív jsem byla zaskočená, ale přece nezkazím legraci. Kdo může říct, že tančil mazurku 

s medvědem. Díky méďo!  

A co občerstvení a atmosféra náměstí? Bylo to moc pěkné a chutné, klobása, koblížky a koláčky. Atmosféra se 

mi moc líbila…Ano, nesmím zapomenout na stánky s výbornými koláči, koblížky a s čajem na zahřátí. Bylo to 

hezky strávené odpoledne.                                                                            dvou fandících maminek se ptala Honza 
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Přišli jsme…Jana Šimková a Pavel Šimek 

Vzpomenete si, kdy jste přišla poprvé 

do zušky? Chodila jsem do páté třídy a byla to 

lidová škola umění ve vile na Husovce. 

Chodila jsem k panu učiteli Voňkovi 

na kytaru. Absolvovala jsem první stupeň 

a pak, už na střední škole, jsem pokračovala 

jako samouk. A jak to bylo s kytarou dál? 

V sedmnácti jsem hrála v country kapele a pak 

na vysoké škole jsem v hraní samozřejmě 

pokračovala. Na pedagogické fakultě, kde 

jsem studovala učitelství pro první stupeň 

základní školy, jsme prošli hudební výukou, 

ale preferovala se spíš hra na klavír. Nyní 

učím hudební výchovy na prvním stupni ZŠ 

Na Ostrově a vedu zde přípravný pěvecký 

sbor. Podruhé jste přišla už do zušky jako 

rodič, a to hned dvakrát… Ano, chodily sem 

k vám naše dvě dcery. Starší sedm let zpívala, 

pak hrála na klarinet a saxofon. Teď studuje 

vysokou školu v Hradci Králové a zpívá ve sboru Kantyléna. Mladší dcera dokončuje studium houslí. Obě 

vyrůstaly s muzikou, do zušky chodit chtěly. A potřetí k nám přicházíte zastoupit ve výuce nemocného pana 

učitele Miloše Dvořáčka, jaké to je? Výpomoc je příjemným zpestřením, učím v pondělí a ve čtvrtek mám 

ještě přípravný kytarový orchestr. Ale vy máte ještě další hudební aktivity… S manželem (Pavel Šimek, pozn. 

redakce) hrajeme v seskupení Altán trio víc jak deset let a spolu pak máme DvaJaJa, kde se věnujeme vlastní 

autorské tvorbě. Nejbližší koncert bude 15. dubna v Divadle NaČerno. Míváme koncerty i jinde po republice 

a nahráli jsme desku „Domohraní“. 

Vždycky se ptám na krizi, kdy se chce s nástrojem skončit a utíkat… Vůbec nebyla. Kytara je hodně populární 

nástroj, když vás netěší klasika, hrajete písničky. Spíš hra na kytaru mě vytahovala ze starostí, hudba léčí. Když 

hrajete, musíte se soustředit jen na hraní a nezbývá čas myslet na blbosti. 

Kdy jste poprvé přišel do zušky? 

Já jsem chodil na lidovou školu umění tady 

v Jaroměři, k paní učitelce Bergerové, 

původně jsem flétnista. Pořád jsem ale 

čekal na výuku kytary, mockrát mně 

nabízeli housle, doteď mě mrzí, že mě 

tehdy nepřemluvili. Dochodil jsem flétnu 

a pak se vrhnul na kytaru, sám. Flétnu jsem 

pak zanedbával. Na kytaru mě naučili 

kamarádi a dodnes se pořád učím a pro rady 

se obracím na velké kytarové odborníky. 

Podruhé jste přicházel pravidelně 

s dcerami a teď u nás pomáháte s výukou 

kytary… 

Miloše Dvořáčka si nesmírně považuji, 

patří k naší kytarové špičce, když přišla 

nabídka suplovat jeho žáky, přijal jsem 

středy, kdy na gymnáziu mám poměrně 

krátkou výuku. Tady Janu (rozhovoru 

přítomná žákyně, pozn. redakce) učím dopoledne chemii a odpoledne v zušce kytaru. 

Pamatujete si nějakou krizi, kdy jste chtěl s muzikou skončit?  Určitě! Pohled na puberťáka, který jde 

v patnácti letech s flétnou do lidovky je hodně zvláštní…Vyměnil jsem ji tehdy za kytaru. Kytara byla znakem 

rebela! „Balil“ jste na ni holky? Nene, moje žena hrála na kytaru líp než já, já jsem ji psal básničky a pak jsem ji 

„utextoval“... Ve vašich hudebních skupinách jste autorem textů, na jaké nástroje hrajete? V kapele hraji 

kytaru, mandolínu, bubínek, irské flétny, foukací harmoniky…Muzika je pro učitele nutnost, když ji provozuje 

ve svém volném čase, větrá si hlavu, člověk musí být soustředěný na hudbu a na nic jiného. Zpěvem si zase 

regeneruje hlas. Měl byste pro nás nějaké životní motto?  

Chcete-li, aby poezie letěla, dejte jí křídla z not!                      Děkujeme za pěkný nápad a ať se daří! ptala se Jé  

      Dvajaja Jaroměř | Facebook 

https://www.facebook.com/DVAJAJA/
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…viděli jsme… 

…houslistky a klavíristy…        

…a děti z PHV C, jak vymetaly komín a zpívaly na Únorovém 

koncertu. 
 

Beseda a klavírní recitál Magdalény Hrudové 
V úterý 28. února jsme na klavírním semináři s dětmi přivítali 

klavíristku a pedagožku ostravské konzervatoře Magdalénu 

Hrudovou. Semináře, který byl tentokrát pojat jako předkoncertní 

beseda, se účastnili žáci i učitelé napříč hudebním oddělením 

a zavítalo k nám dokonce i několik hostů z řad veřejnosti. 

Magdaléna prostřednictvím poutavého vyprávění, videí 

promítaných na velké plátno a spousty přímých ukázek svého 

klavírního umění děti seznámila s programem večerního recitálu, 

který se od 19 hodin konal v Malém sále Městského divadla. Obě 

akce byly pro všechny zúčastněné velice přínosné a inspirativní. 

Děkujeme Magdaléně za její návštěvu a doufám, že to nebylo 

naposledy, kdy s naší zuškou spolupracovala!         Kateřina Jirková 
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…zvítězíme! 

Přispějte na rozvoj Ptačího parku Josefovské louky i vy! 
Stejně jako na celém světě vznikají i v naší republice ptačí rezervace. Jednu takovou 

rezervaci najdeme i u nás, v Jaroměři nebo spíš v Josefově. Na loukách mezi Metují 

a Starou Metují se rozkládá významná ornitologická oblast zvaná Ptačí park 

Josefovské louky. Na těchto loukách je unikátní více jak sto let starý systém, pomocí 

kterého je možné regulovat hladinu spodní vody. Tento systém umožňuje udržovat 

na loukách mokřady, které pomůžou k návratu mokřadních ptáků do dříve 

zaplavované oblasti v nivě Metuje.  

Na tomto území bylo zaznamenáno 186 druhů ptáků (lžičák pestrý, jespák bojovný, vodouš tmavý, bekasina 

otavní, čírka modrá, zahnízdil tu ledňáček říční a vodouš rudonohý). Žije tu přes 200 druhů brouků, ohrožené 

vážky a další hmyz, jakož i četní obojživelníci včetně čolků, ropuchy zelené a kuňky ohnivé. 

Původní dílo vzniklo v letech 1902–1912 mezi Krčínem (dnes součást Nového Města nad Metují) a Josefovem, 

aby závlahami zvýšilo výnos luk. V té době měl každý vesničan aspoň jedno zvíře, které potřebovalo čerstvou 

trávu a v zimě seno. Zavlažením luk zelený porost víc a rychleji rostl. Práci na zavlažovací soustavě zajišťovali 

dělníci z celého Rakousko-Uherska, včetně zeměměřičů a stavbyvedoucích z Itálie. Vybudovali tak jedinečný 

systém tvořený stavítky, hradítky, shybkami, sifony, mostky a miniakvadukty. Ten reguloval rozlévání a výšku 

spodní vody na loukách. Jedinečný projekt v rámci České republiky, soukromý ptačí park Josefovské louky, vznikl 

v roce 2006 v turisticky atraktivní oblasti poblíž Josefovské pevnosti v Jaroměře ve východních Čechách. Na jaře 

2015 zde vznikla první ornitologická pozorovatelna. Po obvodu parku byla vybudována naučná stezka. V srpnu 

2017 byla zahájena stavba Slavíkovského ptačníku – soustavy čtyř tůní a dvou prohlubní s ostrůvkem 

a poloostrovem. Louky se staly roku 2018 domovem také pro divoké koně. Pět mladých hřebečků, kteří pocházejí 

z pastevní rezervace v bývalém vojenském prostoru Milovice. Svou přítomností, hlavně okusováním keřů, 

rozdupáváním a hnojením, pomáhají koně udržovat 

prostředí nezbytné pro luční mokřadní druhy ptáků. 

V roce 2019 bylo vytvoření ptačího parku oceněno 

udělením ceny sympatie Adapterra Awards, kterou 

vyhlásila Nadace Partnerství. Od října 2020 obývají 

louky také pratuři, kteří pomáhají rozdupáváním 

podmáčených luk vytvářet vhodné podmínky 

pro mokřadní a luční ptáky. Ptačí park své území 

neustále rozšiřuje koupí dalších pozemků. Což 

samozřejmě není levná záležitost, avšak projekt má 

obrovskou podporu veřejnosti. Více informací najdete 

na stránkách České společnosti ornitologické.             Fir 

Ptačí park Josefovské louky | Darujme.cz  

 

                             Blýskání na časy 

„Faustův dům a díra do stropu“ je knížka Petra Stančíka. Doporučuji ji hlavně 

menším čtenářům, ale těm větším se jistě bude líbit taky. Mě zaujala hlavně 

hezkými obrázky Galiny Miklínové. Obsahuje pět pověstí, které souvisí s dírou 

do stropu na místě, kde stával (nebo teprve bude stát) Faustův dům. První pověst 

vypráví o strašné kletbě, kterou na knížete Břetislava II. uvrhla kněžka bohyně 

Morany. Ve druhé pověsti se dozvíte, jak to vlastně bylo s doktorem Faustem a proč 

ho ďábel odnesl do pekla stropem. Za jakých podmínek je možno vyrobit Kámen 

mudrců? Co se stane, když budeme chtít Kamenem mudrců zušlechtit zlato? 

Na tyto a další otázky vám odpoví kapitola třetí. Proč není dobré se zamilovat 

do stroje vám vysvětlí čtvrtá kapitola a v poslední kapitole se dozvíte, proč není 

radno si zahrávat s Golemem. Mnoho zábavy při čtení Vám přeje                       VeŠ 

                  Zachraň jídlo 

Další recepty, jak neplýtvat potravinami najdete také na stránkách tohoto obchodního řetězce: 

Polévka z bramborové kaše s trhaným vepřovým | Albert 
Vyzkoušejte a dejte vědět, jak doma neplýtváte, co se zbytky děláte…třeba slovem i obrazem. Příspěvky vhazujte 

do poštovní schránky v přízemí ZUŠky vedle učebny LDO anebo posílejte na info@zus-jaromer.cz.  

Rádi zveřejníme a sladce odměníme!  

https://www.darujme.cz/projekt/438
https://www.albert.cz/recepty/polevka-z-bramborove-kase-s-trhanym-veprovym?utm_source=65115-ALBERT&utm_medium=email&utm_term=12914668458&utm_content=ZACHR%C3%81N%C3%8DM%20ZBYTKY&utm_campaign=ALBERT_NEWSLETTER-A-20230112&r=63241315
mailto:info@zus-jaromer.cz
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Co se přihodilo po vystoupení malé klavíristky na Únorovém koncertu? Prohlédněte si obrázkový seriál, napište 

a pojmenujte celý příběh. Své nápady podepište a vhoďte do poštovní schránky ZUŠkoviny v přízemí Zušky. 

                                               Sladká odměna vás nemine! Těšíme se! 

Do šatny 

Jaro 

Jaro v Březnu začíná, 

ví to celá rodina.    

Ptáci si prozpěvují písničku  

a já vidím první jarní kytičku. 

Ve vzduchu to hezky voní, 

je tu jaro jako loni!     (Anička) 

 

 

Výzva pro všechny známé,  

kterým jsem dal k Vánocům  

knížku: Do knihovny jste ji 

měli vrátit do konce února! 

 

Dnes jsem dělal něco pro zdraví 

a pět minut běhal na pásu. 

Pak přišla ochranka a vyhnala 

mě od pokladny! 

 

Potkalo mě Štěstí!  

Řeklo uhni a šlo dál… 
 

Rébusy:     jméno skladatele          hudební divadelní představení  Přesmyčky: hudební nástroje 

 

 

 

 

   

 Svá řešení noste do hodin hudební nauky! 

 

   
V letištní hale posedává smutný chlap. Přisedne si k němu starší paní a soucitně se ptá, co se mu stalo. 

Ale, uletělo mi letadlo! No tak si to tak neberte, určitě vám poletí další! Ale já jsem pilot! 

 

Přejeme vám všem krásné jaro a ať vám nic neuletí! 
 

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 1. března 2023 s pranostikami: Březnové slunce má krátké ruce. 

a Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl. 

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), 

Anička (Anna Brejlová), VK (Vlastimil Kovář), foto: archiv ZUŠ, šéfredaktor: Jé (Jarka Holasová)  

mailto:info@zus-jaromer.cz
http://www.zus-jaromer.cz/

