1.-2.r./1.st. VO

Drazí přátelé, malí i velcí, silní i tencí, zkrátka Vy všichni, co dýcháte pro umění
v jakékoliv jeho podobě.
Držíte v první číslo občasníku Základní umělecké školy ve Staňkově.
Možná si říkáte, co si ti výtvarníci zase vzpomněli. Důvod je prostinký. V současné
době navštěvuje výtvarný obor (včetně soukromých lekcí a výtvarných kurzů) 93 dětí
týdně. Devadesát tři dušiček nabitých nápady a chutí tvořit. Jsou skvělí a já jsem na ně
právem hrdá. Nejsou asi žádní novináři (kdo ví, co ukáže čas), jen lidičky s potřebou
podělit se o svou tvorbu.
Budeme moc rádi, přidají-li se k nám i žáci a učitelé dalších oborů. Rodiče a přátele
umění nevyjímaje.
Jak jste si jistě všimli, časopisu zatím chybí název a logo.
Vyhlašujeme tímto soutěž o jeho grafický návrh. Fantazii se meze nekladou a zúčastnit se může každý.

Toto je zkrátka časopis od nás, o nás a pro nás, kdy slovo „my“ znamená, jak jsem
uvedla v úvodu svého příspěvku, každého, komu není umělecká tvorba lhostejná.

Návrhy odevzdávejte prosím
v elektronické podobě na e-mail : glaserovaj@seznam.cz (do předmětu zprávy uveďte „soutěž logo“)
nebo na papíře v učebně výtvarného oboru (učebna č.6 v hlavní budově ZUŠ Staňkov)

Přeji všem krásné vánoční svátky plné rodinné pohody a úspěšný rok 2016. Veselé a šťastné chvíle, kdy
se smutek promění v poznání krásného.

Termín uzávěrky je 15. leden 2016 !!!

Tomuto časopisu přeji mnoho dalších čísel.

Stejné podmínky platí i pro příspěvky - žáci hudebního, literárně-dramatického a výtvarného oboru,
učitelé, rodiče, prarodiče, pomozte nám tvořit NÁŠ ČASOPIS :-).

Jaroslava Kaufnerová

Poděkování p. uč. Miriam Augustinové za pravopisnou kontrolu.

Výtvarný obor ZUŠ Staňkov

Pokud jsme i tak něco přehlédli, buďte k nám, prosím shovívaví..
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AKCE ZUŚ STAŇKOV PROSINEC/LEDEN

ADVENTNÍ ČAS
Adventní čas je doba, kdy nás pohladí kouzlo blížících se vánočních svátků. Doma
máme nazdobeno, pečeme s maminkou cukroví a těšíme se, co nám přinese Ježíšek.
Letos první adventní neděle připadla na 29. listopadu, na adventním věnci se rozhořela
první svíčka. A proč je právě adventní věnec jeden ze symbolů Vánoc? Adventní věnec je kruh, který nemá konec ani začátek, což je symbol opakování kola roku a života.
Dalším hodně známým symbolem je jmelí. Podle pověr přináší štěstí, ale jen tomu,
kdo je dostane darem. Čím více je na větvičce bílých kuliček, tím větší štěstí v novém
roce. Pusa pod zavěšeným jmelím přinese těm, co se mají rádi, lásku a štěstí.
A vánočka, ta je symbolem českých vánoc. Plete se s devíti pletenců a každý z nich má
svůj význam. Spodní čtyři pletence připomínají čtyři živly: slunce, vodu, zemi a
vzduch. Prostřední tři pletence symbolizují rozum, cit a vůli. Dva spletené pruhy navrchu znamenají vědu a lásku. Vánočka byla a dodnes je chloubou každé hospodyně.
U nás říkáme: „Ježíšek všechno vidí!“ To platí jak pro děti, tak pro rodiče a prarodiče.
Tak si ten předvánoční čas užijme
co nejlépe, aby Ježíšek viděl jen to
hezké a pod stromečkem pak na nás
čekalo mnoho krásného – dárečky,
spokojenost, radost a láska.
Andrea Chvalová, Osvračín, 10 let

JK
Martina Vebrová 10 let

Vendula Konopová 10 let

2

Začátek – Konec

Název akce

Místo konání

středa 9. 12. 2015 18.00–19.00

Česko zpívá koledy

Prostranství před ZUŠ

čtvrtek 10. 12. 2015 15.00–
15.30

Hrajeme seniorům

Jídelna ZŠ

úterý 15. 12. 2015 18.00–19.30

Koncert ZUŠ

Lidový dům - 1- LD
hudební

středa 16. 12. 2015 16.00–16.30

středa 16. 12. 2015 18.00–19.00
čtvrtek 17. 12. 2015 17.00–
18.00

třídní přehrávka J. Tesařové ZŠ Koloveč - 1 -Koloveč
Koloveč
třídní přehrávka žáků Jana
Votruby

Lidový dům - 1- LD
hudební

třídní přehrávka J. Tesařové Hlavní budova - 4 - LDO
Staňkov

čtvrtek 17. 12. 2015 17.00–
18.00

třídní přehrávka žáků Jana
Votruby

ZŠ Koloveč - 1 -Koloveč

úterý 22. 12. 2015 17.00–18.00

Třídní přehrávka M. Augustinové a A. Christovové

Hudebna v podkroví ZŠ

středa 23. 12. 2015 – neděle
3. 1. 2016

Vánoční prázdniny

čtvrtek 24. 12. 2015

Štědrý den

pátek 25. 12. 2015

1. svátek vánoční

sobota 26. 12. 2015

2. svátek vánoční

pátek 1. 1. 2016

Nový rok/Den obnovy samostatného českého státu

pátek 29. 1. 2016

Jednodenní pololetní prázdniny
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Člověk
Člověk je urážlivý, veselý i smutný zároveň,
mluví pravdu a je tu pro mě.
Člověka beru jen toho, kdo si mě váží a něco pro něj znamenám,

Georges-Pierre Seurat

má mě rád a bere mě takovou, jaká jsem!
Je to přítel, se kterým si můžu pohovořit a svěřit se mu,



francouzský malíř a teoretik ( 18591891)



sionismus, neoimpresionismus



Technika pointilismus (čisté barevné tóny nanášené v malých skvrnách, využití
optického zákonu simultánního kontrastu.
Míšení barev na paletě je nahrazeno optickým míšením na divákově sítnici)

prostě ten, koho potkávám každý den.
Každý jsme jiný, i jinak se chováme,
Dan Krásný 14 let

ale přesto spolu musíme nějak vyjít.
Když potřebuji, je tu pro mě,
to je ten, kdo mě má rád!
Člověk, jako ne úplně každý, má dobré srdce a talent pro život,
ale život si umí naplno užít…
Každý jsme nějak jedinečný a neopakovatelný,

proto jsme stvořeni pro život s láskou!
Dobrý člověk je ten,

„Seine at the Grande-Jatte“

kdo umí pomoci
a zároveň odpustit.
Tereza Bláhová 2013

VÝROČÍ
SLAVNÝCH
10
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ANTISTRESOVÉ OMALOVÁNKY jsou hitem
dnešní doby. Pojďme si zkusit, jestli to funguje:-).

zábava

Výběr barev je na Vás.
Nejlepší výtvory otiskneme v našem časopise a můžete vyhrát i
malou odměnu.
(Podmínky odevzdání na poslední straně.)

Veronika Bláhová 12 let

nůžky
fólie
vodovky
tužka
pastelky
voskovky
štětec
lepidlo
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Králík, který snídá pana Mrkvičku
Socha obřího růžového králíka v Plzni budí silné emoce. Negativní i pozitivní.
Králík, požírající drobné bledé lidské tělo bez hlavy, je bakalářskou prací Adama Trbuška,
studenta Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Za tmy třítunové soše svítí díky solárnímu napájení oči..
Plastika nazvaná Panoptikum je autorovou reakcí na současnou společnost a konzumní
způsob života.
"Cílem mé práce bylo vytvořit monument, pomník současnosti zobrazující stav společnosti
tak, jak jej vnímám. Satirické dílo, znázornění člověka uvězněného v systémovém mechanismu. Naprosto bezmocný, nemocný a oddaný. Každý svým dílem přispívá k živení tohoto monstra, a co hůř, nekrmíme ho ničím jiným než sami sebou a ještě ho s láskou opečováváme," popsal své dílo autor.
Někomu vadí velikost, téma i půlmilionová dotace města na instalaci tří uměleckých děl
mladých studentů.
Děsí děti, říkají.
Ale dětem paradoxně socha nevadí, pojmenovaly ji „Králíček a pan Mrkvička“.
Osobně si myslím, že naše děti vídají v televizi a na internetu daleko větší hrůzy.

Za zmínku určitě
stojí podobnost námětu s dílem „Saturn
požírající jedno ze
svých dětí“, jehož
autorem je španělský
malíř Francisco de
Goya. Olejomalba
vznikla v roce 1823.

(Pro své žáky jen připomínám
výtvarný projekt loňského roku
„Řecké mýty“: Saturn je římská
podoba řeckého titána Krona.)

Všechny tři skulptury má plzeňský obvod zapůjčeny na rok.
Co s nimi bude dál, ukáže čas
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Anežka Křížková na otevřených dveří v SSUPŠ Zámeček
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