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Hostíkův ZUP -

ZUŠ a DDM Hostinné

aneb zábavně umělecký průvodce



Uvnitř časopisu na Vás čeká:
 

ZUŠ
- Úvodní slovo

- Jak jsem se "ze dne na den" stala Káčou
(článek)

- Novoroční koncert
(plakát)

 

DDM
- Školní klub
- Fotografie

- Vybarvi si zimní obrázek
(omalovánka)

- Soutěžní křížovka
- Lednová křížovka
- Vítězové soutěží

- Pololetní prázdniny
(plakát)



Milí přátelé, 

před sebou máte 1. číslo časopisu nového roku 2022. Dovolte mi, abych se
ještě v krátkosti ohlédla za rokem loňským. 
Od ledna do června se nám podařilo natočit a sestříhat 3 velké koncerty
hudebního oboru a 6 třídních koncertů. Městský úřad zdobí obrázky našich
výtvarníků. Ve Františkánském klášteře jste mohli zhlédnout výstavu
absolventských prací žáků výtvarného oboru. 
Také v létě jsme se díky pedagogům DDM i některým zaměstnancům ZUŠ
aktivně věnovali dětem z Hostinného a okolí. Výtvarný tábor, pobytový na
Jizerce, Masterchef a tábor „cvrčků“ doplnily ještě 3 výukové kempy, zaměřené
především na procvičování matematiky, českého jazyka, ale také na sport a
tvořivé dílny. 
Ve školním klubu jsme v září přivítali 29 dětí a od října otevřely 20 zájmových
kroužků v Hostinném a 6 v Rudníku. Zvířátka a loupežníci čekali na děti z MŠ v
našem Pohádkovém parku. Správné chování na ulici, první pomoc a různé
dopravní situace jsme si s dětmi zopakovali za pomoci Městské policie. S
velkým úspěchem jsme přichystali polytechnické projekty pro žáky II. stupně
ZŠ K. Klíče, ZŠ Rudník a Lánov. Podzimní prázdniny jsme věnovali vláčkům a
malování triček „létajícími barvami“.
Říjen patřil v ZUŠ tradičním Podzimáčkům - dvěma koncertům našich
nejmladších žáčků v Národním domě. Bubeníci ještě stihli zahrát na vernisáži v
ZOO a od 17. listopadu jsme se opět přenesli do online světa. Na našich
stránkách www.zusaddmhostinne.cz v sekci Foto, video najdete odkazy na
naše další koncerty: Podzimní – 2 koncerty starších žáků, Vánoční koncert a
několik třídních koncertů z doby adventní.
A pokračujeme dál! Již za několik dnů se můžete těšit na NOVOROČNÍ
KONCERT a na přelomu ledna a února na KONCERT UČITELŮ.  
Na závěr mi dovolte popřát Vám všem v novém roce pevné zdraví, hodně
úspěchů v pracovním i osobním životě, dětem pak úspěšné zakončení I.
pololetí. 
A nezapomeňte – 4. února o pololetních prázdninách budeme společně
sportovat a hrát hry! 
                                                                                                                         Martina Zemková

http://www.zusaddmhostinne.cz/


Jak jsem se „ze dne na den“ stala Káčou

Byla středa 1. prosince, když za mnou do mé učebny přišla paní
ředitelka a sdělila mi, že po domluvě s paní starostkou se letos
nebude konat naše každoroční Čertovská stezka. 
„To je mi líto“, povídám, „snad to vyjde příští rok!“ V tu chvíli se na
mě ale „šibalsky“ usměje a odpoví, „ale mám nápad! Natočíme
pohádku Čert a Káča… Jak jsi na tom s časem?“ 😊 „Kdy“, ptám se.
A Martina odpoví: „No…, třeba zítra!“ 😊 A tak započala moje
kariéra herečky.
Ještě týž večer mi v mailu přistál scénář a po telefonu proběhla
první čtená zkouška s ostatními kolegy, kteří byli ještě v budově
ZUŠ. Ve čtvrtek ráno jsme se všichni „herci“ i celý štáb 😊 sešli v
dobré náladě. Nikdo totiž netušil, co se vlastně bude dít. Proběhlo
zkoušení kostýmů, líčení, příprava rekvizit a společně jsme se
přesunuli do Mázhausu, kde se mělo celé natáčení uskutečnit.
Když dorazila i kameramanka Dianka Dufková a Slávek Šmíd, co by
osvětlovač, mohlo se začít natáčet naostro. S tím ale přišla i
pořádná dávka trémy a mě začal přecházet smích… Text začal
vypadávat a já jsem si začala říkat: „Tohle za jedno dopoledne
nemůžeme natočit!“ Ale uvolněná atmosféra přispěla k tomu, že
jsme pohádku za jedno dopoledne nejen natočili, ale také jsme si
to nesmírně užili. 
                                                                                                   Iva Svobodová

foto: Diana Dufková





Školní klub „KLUBÍČKO“

Prosinec je krásný vánoční měsíc, proto se i Klubíčkem prolínala
sváteční atmosféra.
Nejdříve jsme si ozdobili dva stromečky - jeden do fialové barvy 
a druhý menší jsme situovali přírodními ozdobami a doplnili 
ho červenými mašlemi.
Pod stromečkem samozřejmě nechyběl ani hostinnský betlém.
Děti nakreslily vánoční a zimní obrázky, a tak máme plné nástěnky
úžasných výtvorů, na kterých jsou nejen přání pro Ježíška, ale také
tradiční zimní motivy se sněhuláky, čerty a dalšími radovánkami.
Celou atmosféru nám dotvářela světýlka na chodbě a zapálené
svíčičky.

Při příjemné a voňavé atmosféře v Klubíčku si děti vytvořily věnečky
z chvojí a rodičům či prarodičům milá přáníčka ozdobená korálky.
Nechybělo ani odpolední promítání vánoční pohádky - Anděl páně, 
která potěšila úplně všechny.

S vykročením do nového roku přejeme všem našim dětem a jejich
rodičům hlavně pevné zdraví a mnoho úspěchů jak v osobním, tak 
v pracovním a školním životě.
                                                                                               Váš tým DDM

A co pro vás chystáme v „Klubíčku“ v lednu?

-naučíme se motat bambule z vlny 
-turnaj v elektronickém basketu
-promítání animáčku





Vybarvi si zimní obrázek podle čísel:



Soutěžní křížovka

Jméno a příjmení:...............................................



Lednová křížovka:

Vítězové soutěží z čísla 3/21:

Jana Hyková, Veronika Skočdopolová, Matěj Jelínek,
Eva Kalvachová, Mikuláš Hartl, Tereza Topinková

GRATULUJEME!




