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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
školní rok se pomalu rozběhl a já bych touto cestou rád
popřál všem novým žáčkům, aby se jim na naší škole líbilo,
a všem žákům, aby dosahovali ve svém zvoleném oboru co
nejlepších výsledků.
Pro tento nový školní rok jsme pro výuku výtvarného oboru
vybudovali prostorný výtvarný ateliér a dovybavili učebnu
počítačové grafiky o další nový počítač s plným vybavením.
Třídu pro dramatickou výuku jsme zrekonstruovali a tím
získali větší prostor pro organizování výuky. V hudebním
oboru jsme dokoupili čtyři nové, moderní nástroje,
keyboardy, se kterými již žáci úspěšně pracují. Tímto novým
školním rokem jsme také zahájili výuku na odloučeném
pracovišti v Horní Lidči, kde probíhá výuka v hudebním i
výtvarném oboru.
Naše škola připravuje i pro tento školní rok 2007/2008
spoustu koncertů, akcí, vystoupení, benefičních koncertů a
výstav jak v našem okrese, tak i v rámci kraje i celé republiky.
Žáci z výtvarného oboru se představí již od 4. října do 30.
října svojí výstavou, kterou naše škola pořádá společně
s Městským úřadem Vsetín ve Výstavní síni Městského
úřadu, na kterou Vás tímto co nejsrdečněji zvu.

Setkání ZUŠ
Ve čtvrtek 20.9. se v tanečním sále naší školy
uskutečnila ukázková hodina výuky klasického
tance na špicích pro učitele a žáky Základní
umělecké školy ve Valašském Meziříčí. Toto setkání
se uskutečnilo na podnět meziříčské ZUŠ, kde chtějí
s výukou tance na špicích začít tento rok. Na naší
škole se tomuto specifickému oboru věnujeme již
sedm let a naši hosté se přijeli podívat, jak probíhá
výuka a poté si měli možnost vyzkoušet špice. Žáci
si mohli udělat představu nejen o tom, jak je tanec
na špicích krásný, ale také jak je náročný. Setkání
bylo pro naše hosty inspirativní a je možné, že
povede k další spolupráci.
Zájem o taneční obor je velký i mezi našimi žáky,
v letošním školním roce se tanci na špicích začali
věnovat další nováčci z řad nižších ročníků. Pokud
si i vy chcete udělat představu o tom, jak to v našich
hodinách vypadá, rádi vás přivítáme. Do našich hodin
se můžete přijít podívat v týdnu “otevřených dveří”
od 8. - 12.10.2007.
Za taneční obor Martin Píchal

Někteří žáci naší školy budou školu reprezentovat
v národních soutěží ZUŠ, které každoročně vyhlašuje
Ministerstvo školství, mládeže a sportu. V tomto školním
roce to bude soutěž ve hře na klavír, smyčcové nástroje,
kytaru a akordeon. Také je vyhlášena skladatelská soutěž,
které se z naší školy zúčastní dva žáci. Ve hře na hudební
nástroje proběhne místní, okresní a krajské kolo. Ti
nejlepší se poté představí i v kole ústředním. Výtvarný
obor se zúčastní krajské přehlídky, která se bude konat
25. – 26. 4.2008 v Galerii Slováckého muzea v Uherském
Hradišti.
Všem žákům přeji po celý školní rok mnoho studijních
úspěchů, lásku k umění a aby jim hudba, tanec, tvořivost
a divadlo byly tím nejkrásnějším průvodcem nejen po celý
tento školní rok.
Vám, rodičům, přeji také ve Vaší práci mnoho úspěchů,
dostatek podpory pro umělecké vzdělávání Vašich dětí
a těším se na setkání s Vámi na našich připravovaných
akcích.
							

					

Roman K o n ů p k a
ředitel školy

Nový školní rok v klavírním oddělení

HUDEBNÍ MENU
RESTAURACE U PIANA
Nápoje						

Kč

0,2 l
0,1 l
0,3 l
0,2 l
0,4 l

Čaj z lískových osminek			
Čaj s rumovými klávesami		
Čaj – legáto					
Limo – jahodová pomlka			
Mollová stupnice s jahod. příchutí

8,15,12,18,25,-

Kořalka ze čtvrtek				
Pivo ze starých strun 12%		
Pivo – rondo 14%				
Rulandské smyčcové			
Veltlínské houslové				

20,20,28,30,32,-

Alko
0,05 l
0,5 l
0,5 l
0,2 l
0,2 l

Polévky

Kromě klasických hodin klavíru se žáci od 4. ročníku
včetně povinně vyučují i klavírnímu doprovodu nebo
základům skladby.
Hře na klavír se ale neučí pouze žáci. Ve svém
oboru se nadále vzdělávají a zdokonalují i samotní
učitelé a to v metodickém centru na JAMU
v Brně, kam začali pravidelně docházet. Přínosné
budou jistě nejen nové metodické postupy, ale i nový
notový materiál, který tam získají a rozšíří repertoár
pro žáky naší školy.
Na závěr bych chtěla do nového školního roku jménem
celého klavírního oddělení popřát všem studentům i
učitelům hodně úspěchů a optimismu.

			

3 dcl Kyselica v durové stupnici		
4 dcl Česnečka na šesnáctince			
3 dcl Gulášovka v dvoučtvrťovém taktu

25,28,23,-

			

Karin Bardoňová
vedoucí klavírní sekce

VÝSTAVU VÝTVARNÉHO OBORU

Teplá jídla
350 g
250 g
300 g
100 g
250 g
350 g
400 g
250 g

V klavírním oddělení se nový školní rok rozjel
naplno. Toto oddělení navštěvuje 84 žáků, z toho je
60 na kmenové škole ve Vsetíně a 24 na pobočkách
v Lidečku, Valašské Polance a Horní Lidči. Studium
probíhá pod vedením čtyř aprobovaných kantorů,
jejichž cílem je, aby byly všechny hodiny pro studenty
co nejpřínosnější.

Svíčková na vřících pomlkách		
Hovězí steak na sextě			
Kuřecí akord				
Dětské notičky na másle			
Šturské brambory v oktávě		
Bedřich na smetaně			
Zapékané houslové klíče			
Dušené C					

70,45,55,30,50,60,55,40,-

Dobrou chuť vám přejí

Radek Sedláček s Darinou Čihánkovou
		

4. 10. - 30. 10. 2007

žáci hudebního oboru
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www.zus-vsetin.org
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