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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
v průběhu uplynulého období, mezi vydáním našeho posledního
“Zušíku” se žáci naší školy úspěšně účastnili soutěží základních
uměleckých škol, které pravidelně po tříletém intervalu vyhlašuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Naše škola se v letošním
školním roce účastnila soutěže ve hře na cimbál, zobcovou a příčnou
flétnu, klarinet, saxofon, dále v sólovém zpěvu a také se žáci tanečního
oboru úspěšně zúčastnili přehlídky tanečního oboru.
Já bych velmi rád, všem soutěžím žákům, ať se již soutěže zúčastnili v
místním, okresním nebo krajském kole, poděkoval za reprezentaci školy
a popřál jim ke krásným oceněním, kterých dosáhli. Nejde o to, zda se
dostali na ty nejvyšší příčky hodnocení. Myslím, že tyto soutěže o tom
rozhodně nejsou, ale úspěchu, kterého žáci dosáhli je samozřejmě jejich
velká výdrž při překonávání obtíží při každodenním cvičení na nástroj,
dokonalá připravenost a chuť dosáhnout jistých úspěchů ve svém oboru.
Dalším kladným přínosem pro tyto mladé umělce je vzájemná inspirace u
žáků z jiných škol, kde mohou porovnávat a vyměňovat své zkušenosti,
notové materiály a připravovat se na další vystoupení, soutěže či
přehlídky.

Pobočka naší školy v Lidečku, pořádá pro
mateřské školy Náborové koncerty, které
se konají ve dnech 12., 26. a 27.4.2006 pro
MŠ Lidečko, Horní Lideč a Valašká
Polanka.

Velkou zásluhu na výsledcích svých žáků mají třídní učitelé, kteří je
velmi profesionálně připravují, předávají jim své umělecké zkušenosti a
jsou jim velkou oporou. Rád bych všem učitelům, jak hudebního tak i
tanečního oboru, kteří své žáky na soutěže připravovali, poděkoval za
jejich vysokou profesionální, pedagogickou i uměleckou práci. Velký dík
patří i korepetitorům, kteří žáky na soutěžích doprovázeli.

Učitelé se svými žáky se budou v krátkém
poutavém programu snažit seznámit děti s
hudebními nástroji, jejich zvukem a
použitím, což předvedou na krátkých
skladbičkách.

Rád bych Vás všechny ještě pozval na výstavu výtvarných prací žáků
výtvarného oboru, která je instalována v prostorách naší školy a i přes to,
že v letošním školním roce se žáci výtvarného oboru nezúčastnili
výtvarné soutěže, jsou jejich práce velmi zdařilé a budou naši školu
reprezentovat nejen na svých výstavách ve Vsetíně, ale i v dalších
místech naší republiky a na výtvarných soutěžích.

Přejeme dětem, aby se jim připravený
program líbil a třeba v některém z nástrojů
našly takové zalíbení, že v příštím roce se
stanou našimi žáky.
Učitelům přejeme , aby se jejich
vynaložené úsilí setkalo s úspěchem, které
jim děti z mateřských škol oplatí
spokojeností a úsměvem, což jim bude
velkou odměnou.
Dne 28.března 2006 se konalo Krajské kolo
soutěže ve hře na cimbál. Žák Štěpán
Mikulenčák ze třídy učitelky Kateřiny
Bazelové získal 1.místo s postupem do
ústředního kola, dále se stal Absolutním
vítězem soutěže a získal zvláštní ocenění za
mimořádný hudební projev.
Tímto Štěpánovi gratulujeme a přejeme mu
hodně štěstí do ústředního kola i hodně sil do
dalšího studia tohoto nástroje.

Na úplný závěr bych rád zmínil, že webové stránky naší školy byly za
uplynulý měsíc nově graficky zpracovány a na adrese
www.zus-vsetin.org se můžete informovat o našich připravovaných
akcích, úspěších žáků a získávat další zajímavé informace.
Přeji Vám krásný příchod jara, hřejivé sluníčko a těším se na setkání s
Vámi na našich připravovaných koncertech, vystoupeních a výstavách.
Roman K o n ů p k a
ředitel školy
P O Z V Á N K A
N A
O P E R U
Pro žáky hudebního oboru pořádáme zájezd na operu
W.A.Mozarta : Cosi fan tutte, která se koná 28.května 2006
v 17.00 hodin v divadle Antonína Dvořáka v Ostravě.
Odjezd v 15.00 hodin od ZUŠ Vsetín, předpokládaný návrat
21.00 - 21.30 .
Vstupné + cestovné : žáci 100.-, dospělí 150.- Kč.
Zájemci se hlaste u mne, na učebně č.37.
Bazelová Kateřina

Výsledky soutěží
Okresní kola:
9.2.2006 Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu
v Rožnově p.R. (uč. Z. Adamcová)
sólový zpěv:
V. kategorie
Janišová Lenka
1. místo s postupem do KK
VI. kategorie
Orságová Nicole 1. místo s postupem do KK
Zbranek Tomáš
1. místo s postupem do KK

Akce na měsíc duben
6.4.

Soutěž scénického tance do 15 let
Dům kultury Vsetín

8.4.

9.00

15.2.2006 Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje
Vsetín ( uč, D. Chvátalová, J. Kašpar)
zobcová flétna:
III. kategorie
Křupková Eva
2. místo
Macečková Veronika
3. místo
IV. kategorie
Vašků Alžběta
3. místo

Vystoupení pro nevidomé
a slabozraké
Restaurace Bečva

12.4.

15.00

Vyhodnocení nejlepších
Sportovců ve Vsetíně
MěÚ Vsetín - obřadní síň

příčná flétna:
II. kategorie
IX. kategorie

Hurtová Alžběta
Křupková Hana

1. místo s postupem
1. místo s postupem

27.4.

17.00

8. Žákovský koncert
Koncertní sál školy

klarinet:
II. kategorie
V. kategorie
VIII. kategorie

Slováček Jaroslav
Živocký Vojtěch
Hromada Aleš

1. místo s postupem
2. místo
2. místo

28.4.

Krajská přehlídka tanečního oboru
Uherský Brod
Akce na květen

saxofon:
II. kategorie

Zajíček Petr

2. místo

4.5.

17.00

Koncert pro maminky
Koncertní sál školy

11.5.

17.00

I. Absolventský koncert
Koncertní sál školy

16.5.

17.00

II. Absolventský koncert
Koncertní sál školy

18.5.

17.00

9. Žákovský koncert

9.3.2006

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na cimbál
Valašské Meziříčí (uč. K. Bazelová)
IV. kategorie
Mikulenčák Štěpán 1. místo s postupem
14.3.2006 Okresní přehlídka tanečního oboru
Vsetín (uč. J. Špačková, M. Píchal)
Přímý postup do krajského kola:
V. kategorie
Klauniáda (J. Špačková)
Escualo (M. Píchal)
Stíny
(M. Píchal)
Jeřabiny (J. Špačková)
Návrh na postup do krajského kola:
V. kategorie
Je tady vůbec někdo?
II. kategorie
Tajuplný les
III. kategorie
Jarní paleta
(Všechny taneční soubory jsou ze třídy uč. J. Špačkové)
Krajská kola:
7.3.2006

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje
Kroměříž (uč. D. Chvátalová, J. Kašpar)

příčná flétna:
II. kategorie
IX. kategorie

Hurtová Alžběta
Křupková Hana

3. místo
2. místo

klarinet :
2. kategorie

Slováček Jaroslav

2. místo

17.3.2006 Krajské kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu
Karolinka (uč. Z. Adamcová)
sólový zpěv:
IV. kategorie
VI. kategorie

Janišová Lenka
Orságová Nicole
Zbranek Tomáš

čestné uznání
2. místo
čestné uznání

Náborových koncertů se účastnilo 35 našich žáků
od 14 učitelů , 4 učitelé doprovázeli své žáky,
koncerty se konaly 3 dny , bylo celkem 6
koncertů, které trvaly 6 hodin.
Navštívili nás žáci sedmi škol ze Vsetína a okolí,
dohromady jsme našim programem uvítali 467
žáků.
I přesto, že v minulých letech naše koncerty
navštívilo více škol a žáků, jsme rádi, že si na
nás ve svém nabytém školním programu našli
chvíli a doufáme, že je koncerty potěšily. Těšíme
se na další setkání v příštím školním roce, ve
kterém Náborové koncerty jistě chybět nebudou.
K.B.

Základní umělecká škola Vsetín
Adresa : Podsedky 285
755 01 Vsetín
Tel : 571 411 725
E-mail: zus@vs.inext.cz
www. zus-vsetin.org

Občasník je vydáván pro potřeby školy.
Náklad 1000 výtisků.
šéfredaktorka : Bazelová Kateřina
tisk: Středisko služeb školám Zlínského kraje
- odloučené pracoviště Vsetín

