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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
začátkem školního roku 2008/2009 byl založen nový
Klub rodičů a přátel ZUŠ Vsetín pro obory hudební,
výtvarný a dramatický. V měsíci únoru byl tento
Klub zaregistrován a zahájil svoji činnost. Rád bych
touto formou poděkoval zakládajícím členům, kteří
velmi profesionálně a nezištně zabezpečili první kroky
při zakládání Klubu. Děkuji paní Černotové, paní
Olejníčkové a paní Surovcové. Děkuji také kolegyním
Filgasové a Lukešové za spolupráci při prvních
administrativních krocích.

Akce na březen a duben 2009
17. – 19.3.
Vystoupení pro mateřské školy na pobočkách:
Lačnov, Lidečko, Horní Lideč, Valašská Polanka
24.3. 17:00
Jarní koncert (koncertní sál školy)
26.3. 17:00
Žákovský koncert (koncertní sál školy)
6. - 30.4.
BAREVNÉ ČAROVÁNÍ
Výstava výtvarného oboru ve výstavní síní MěÚ
Vsetín
16.4. 18:00
Učitelský koncert (koncertní sál školy)
23.4. 17:00
Žákovský koncert (koncertní sál školy)
30.4.
17:00
Koncert pro maminky (koncertní sál školy)

Klub rodičů a přátel ZUŠ Vsetín pro obory hudební,
výtvarný a dramatický bude podporovat akce našich
žáků a dění naší školy. Byl bych rád, kdyby se počet
členů Klubu zvýšil a budeme moc rádi, když byste nám i
Vy, ostatní rodiče našich žáků pomohli vybudovat dobrý
základ nového Klubu rodičů a přátel ZUŠ. Zakládající
členové jsou rodiči žáků z hudebního oboru, a proto
bychom rádi přivítali i další členské zastoupení z oboru
výtvarného, dramatického a také zastoupení členů
z našich poboček v Horní Lidči, Lidečku, Valašské
Polance a Jablůnce. Taneční obor má svůj samostatný
Klub.
V případě Vašeho zájmu se stát členy našeho nového
Klubu, se osobně, se mnou spojte a já Vám rád sdělím
potřebné informace. Těším se na spolupráci s Vámi a
novému Klubu přeji hodně štěstí, srdíčkovou podporu
pro naše žáky a mnoho finančních prostředků, které jsou
potřebné pro financování aktivit našich žáků.
							
Roman K o n ů p k a
				
ředitel školy
Barevné čarování
Dne 6. 4. 2009 bude zahájena výstava prací žáků Základní
umělecké školy Vsetín na MěÚ s názvem “Barevné čarování”.
Objeví se zde téměř všechny výtvarné techniky se kterými
se můžete na naší škole setkat. Malby, kresby, počítačová
grafika, keramika a další. Tématicky bude výstava také pestrá. Studie podle reálných předloh, inspirace prostředím a
objekty, které děti obklopují v běžném životě i hraní si s fantazií, barvami a tvary. Práce svých žáků (těch nejmladších
předškoláků i těch téměř dospělých středoškoláků) představí
všichni učitelé, kteří působí na výtvarném oboru základní
umělecké školy: Miroslava Němcová, Jana Šuláková a za
počítačovou grafiku Radim Trčálek.
Miroslava Němcová

V měsíci únoru se konaly okresní soutěže základních
uměleckých škol vyhlášené Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy. Naše škola se zúčastnila soutěží
v těchto oborech: sólový zpěv, hra na dechové nástroje, hra
na cimbál a přehlídka tanečního oboru.
Výsledková listina

Výsledky přehlídky tanečního oboru
Přímý postup do krajského kola:
Mezi kapkami - IV. kat. - uč. Jaroslava Špačková
Stabat Mater - V. kat. - uč. Martin Píchal
Slunce je moje - V. kat. - uč. Jaroslava Špačková
Copelia - V. kat. - uč. Martin Píchal

Sólový zpěv:
Martinková Eliška - O. kat. - 1.místo s postupem do
krajského kola; absolutní vítězka okresní soutěže - uč. Petra
Slováková
Pavelková Alžběta - VI. kat. 1. místo s postupem do
krajského kola - uč. Petra Slováková

Návrh na postup:
Avinu malkeinu - V. kat. - uč. Jaroslava Špačková

Hra na dechové nástroje

Za poetický taneční projev
Krásné peří - II. kat. - uč. Jaroslava Špačková

Zobcová flétna:
Žůrková Eliška - O. kat. - 1.místo s postupem do
krajského kola - uč. Zdeňka Machačová
Fusková Ludmila - I. kat. - 2. místo - uč. Zdeňka
Machačová
Žurková Barbora - II. kat. - 2. místo - uč. Zdeňka
Machačová
Slováčková Andrea - III. kat. - 2. místo - uč. Jiří Kašpar
Maceček Tomáš - III. kat. - 2. místo - uč. Jiří Kašpar
Baletková Michaela - IV. kat. - 3. místo - uč. Zdeňka
Machačová
Srbová Kateřina - IV. kat. - 2. místo - uč. Zdeňka
Machačová
Macečková Veronika - V. kat. - 3. místo - uč. Jiří kašpar
Vašků Alžběta - VI. kat. - 2. místo - uč. Jiří Kašpar
Klarinet:
Olejníček Pavel - II. kat. - 2. místo - uč. Jiří Kašpar
Příčná flétna:
Srněnská Eliška - I. kat. - 2. místo - uč. Ivana Něničková
Ondráčková Amálie - II. kat. - 2. místo - uč. Ivana
Něničková
Žabčíková Andrea - IV. kat. - 2. místo - uč. Ivana
Něničková
Hurtová Alžběta - V. kat. - 2. místo - uč. Ivana Něničková

Zvláštní ocenění:
Za přesvědčivý a radostný taneční projev
Na širém moři - III. kat. - uč. Martin Píchal

Za pěkný taneční projev
Ohňový tanec - IV. kat. - uč. Martin Píchal
Za čisté taneční ztvárnění
Mar de leche - V. kat. - uč. Jaroslava Špačková
Za radostný projev a využití rekvizity
Tamburíny - V. kat. - uč. Jaroslava Špačková
Za celkové výtvarné vyznění choreografie
Air - V. kat. - uč. Martin Píchal
Všem soutěžícím i vyučujícím učitelům, kteří připravili své
žáky na soutěže, gratulujeme k dosaženým výsledkům a
těm, kteří pokračují dále v krajských kolech, přejeme hodně
úspěchů.
Prezentace prací žáků výtvarného oboru

Trubka:
Chovanec Ondřej - IV. kat. - 1. místo s postupem do
krajského kola - uč. Karel Kubka

S pracemi žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Vsetín
se můžeme setkat i v jiných prostorách, než jen v budově školy
samotné. Již delší dobu se výtvarné práce našich žáků objevují
na výstavní ploše v potravinách U Dědiců na Dolním náměstí.
Dále práce žáků pana učitele Radima Trčálka zdobí dětskou
knihovnu na sídlišti Trávníky. Nově se práce našich nadaných
žáčků objevily v prostorách Domova pro seniory na Ohradě.
Barevné obrázky ozdobí neútulné prostory a potěší dědečky a
babičky, kteří tyto prostory sdílejí. Paní učitelka Jana Šuláková
zde bude pravidelně výzdobu obměňovat, aby staříčkové měli
stále nové podněty.

Hra na cimbál:
Mikulenčák Štěpán - VII. kat. - 1. místo s postupem do
krajského kola - uč. Kateřina Bazelová

Výtvarné práce žáčků malých i těch odrostlejších těší tedy nejen
nás, co se pohybujeme v prostorách Základní umělecké školy,
ale i další obyvatele Vsetína.
Miroslava Němcová
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