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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
prázdniny a dovolené jsou nenávratně pryč a pozvolna se
rozjíždí nový školní rok. Ve školním roce 2009/2010 má
naše škola něco přes 860 žáků a výuku zabezpečuje 35
učitelů. V tomto školním roce jsme v hudebním oboru
zahájili výuku ve hře na elektrickou kytaru. I nadále
společně s našimi žáky jak na kmenové škole, tak na
odloučených pracovištích připravujeme mnoho koncertů,
vystoupení a výstav. Někteří žáci se i letos budou účastnit
vyhlášených soutěží a budou naši školu reprezentovat
v našem městě, obci, ale i v okrese, kraji a ti nejlepší
v celé republice.
Přeji všem našim žákům mnoho úspěchů ve studiu svého
zvoleného uměleckého oboru, hodně štěstí při soutěžích,
přehlídkách a vystoupeních, a také dostatek elánu při
nácviku skladeb, inspiraci při výtvarných činnostech
a při přípravě na taneční a dramatická vystoupení.

Vyučovací předměty výtvarného oboru

Rodičům našich žáků přeji, aby měli radost z úspěchů
svých dětí a dokázali je v jejich uměleckém cítění podpořit.
Se všemi se těším na setkání na našich připravovaných
koncertech, vystoupeních a akcích školy.
							
Roman K o n ů p k a

Výtvarný obor základních uměleckých škol má čtyři
primární vyučovací předměty. Většina rodičů však
netuší, co se pod těmito názvy skrývá. Tady je malý
nástin:
Plošná tvorba – zahrnuje kreslířské, malířské
a grafické reakce na skutečnost, na život nebo na niterný
svět žáků. V souvislosti s tématem žáci poznávají
výrazovou svébytnost linií, barev a tvarů ve vlastní
volné a užité tvorbě, v pozorování a v přepisu reality
nebo v kontaktu s výtvarným uměním.
Prostorová tvorba – učí žáky odlišnému způsobu
výtvarného myšlení. Vedle prostorového uplatnění linií,
barev a tvarů vystupuje do popředí role světla a stínu,
objemů, plastických kontrastů a materiálových kvalit.
Volnou Tvorbu doprovází studijní modelování, užitá
tvorba je nejčastěji zastoupena keramikou.
Objektová a akční tvorba – objektová tvorba
pomáhá žákům přiblížit se realitě – materiálu či
nalezenému předmětu. Akční tvorba se vztahuje
k jedinci a k jeho situaci ve světě, k vnímání sebe sama
nebo k prožívání kontaktů s druhými. Žáci se vyjadřují
gestem či pohybem, prožívají hudbu atd.
Výtvarná kultura – prostupuje celou výukou,
nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem,
člověkem a uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč
historií.

Prázdniny uběhly jako voda a zase máme nový školní rok.
Chtěla bych vám do něj popřát mnoho zdaru a trpělivosti,
protože jen pravidelným cvičením, svou ctižádostí a pílí dojdete
milí žáci, ke zdárnému výsledku.
Zvláště bych chtěla připomenout žákům, ale také oslovit
rodiče, jejichž dítě navštěvuje hodiny pěvecké hlasové výchovy
a zpěvu, že příprava na hodinu nespočívá v tom, že se naučíme
text písničky zpaměti a melodii, ale příprava zahrnuje také
technické nastudování skladby tzn. správné dýchání, posazení
tónu atd. Vy zasvěcení žáci určite budete vědět co mám na
mysli.
Píšu o tom proto, že rodiče mají většinou neurčité představy
o hodině zpěvu a nemají ani potuchy jak jejich dítě v hodině
pracuje a co to obnáší.
Proto až přijde vaše dítě za ZUŠ domů, ZEPTEJTE SE JEJ, co
nového se naučilo a jak se má připravovat na hodinu příští. A to
neplatí jen pro oddělení pěvecké.

Mgr. Miroslava Němcová
vedoucí výtvarného oboru

Slováková Petra
vedoucí pěveckého oddělení

				

ředitel školy

Výzva rodičům

Ohlédnutí v tanečním oddělení
A už je to zase tady! Přišla ta chvíle, kdy sbalíme
tašky, kufry a batohy, nasedneme do autobusu
a vyrazíme směr Kutná Hora. Každoročně se tu totiž
koná Královské Stříbření Kutné Hory.
Celé město se vrátí na dva dny o 600 let zpátky
do doby Václava IV. a ožije bohatým programem,
jarmarkem, hudbou a dobovými kostýmy. A my máme
možnost stát se jeho součástí v roli permoníků, šašků,
dvorních dam, trubaček a různých jiných postav.
I když nás po cestě potkaly menší dopravní potíže,
přesto jsme dorazili v pořádku.
Největší zážitky si asi domů odvezly nejmenší holky,
které se letos zúčastnily Stříbření poprvé:
* „Bylo to hrozně dobré. Líbilo se mi všechno.“
(Světlanka Galdová)
* „Mně se tam líbily trubačky a permoníci
a královna a tamburíny.“ (Emmička Marková)
* „Mně se tam moc líbí. Líbí se mi tam nejvíc
ohňostroj a nelíbí se mi tam nic. Jako, že se mi tam
líbí všechno.“ (Sylvinka Loucká)
My starší už jsme asi víc stáli o zážitky mezi
kamarády a o to, že můžeme spolu strávit celé tři dny,
což se nám za normálních okolností moc nepoštěstí:

Pracoviště Lidečko
S příchodem nového školního roku 2009/2010 jsme
se opět všichni setkali na pracovištích ZUŠ Vsetín.
Po slunečných prázdninách jsme se s radostí pustili
do práce.
V Lidečku jsme přivítali tři nové učitelky – p. uč.
Evu Peškovou, p. uč. Annu Rektoříkovou a p. uč.
Martinu Křupalovou. Svědčí o velkém zájmu žáků
o hudební obor.
I tento školní rok nás čekají poutavé koncerty,
vystoupení a třídní přehrávky, které probíhají dvakrát
do roka.
Přípravnou hudební výchovu, kterou navštěvuje 12
žáků, vyučuje p. uč. Anna Rektoříková, která učí také
zobcovou flétnu – 8 žáků.

* „Ve vlaku je hrozná sranda. Zpívali jsme si
vánoční koledy.“ Bětka Podešvová
Bez rozdílu věku se všichni neradi vracíme domů
a rádi vzpomínáme na chvíle strávené v Kutné Hoře.
Ale vždy uběhne jen 365 dní a Stříbření tu bude zas.
J. Trličiková – žákyně TO
Malým zastavením na konci loňského roku jsme
otevřeli nový školní rok. Žáci celého tanečního
oboru jsou v plné práci. Hned v prvním týdnu školy
vystoupily děti ze tříd J. Špačkové na Vsetínském
Záření a 3. října se na tanečním setkání v Kulturním
domě představily žákyně M. Píchala.
A hned znovu do práce. Že to není jen tak, se můžete
přijít podívat během listopadu, kdy v tanečním oboru
probíhají dny otevřených dveří. Tady uvidíte, co
všechno je třeba se naučit, než děti stanou na jevišti
s hotovým tanečním číslem. Co dřiny, silné vůle,
potu a leckdy i bolesti vyžaduje tanec. Ne každý to
dokáže, a proto přejeme dětem výdrž a lásku k tanci
i v tomto roce.
Jarmila Špačková
vedoucí tanečního oddělení

žák, učí také p. uč. Zdeňka Machačová. Pod jejím
vedením funguje také komorní soubor.
* Hudební nauku vyučuje p. uč. Lucie Balcarová.
* Hru na klavír navštěvuje celkem 11 žáků, na
keyboard 13 žáků, tyto nástroje vyučují p. uč. Eva
Pešková, p. uč. Martina Křupalová a p. uč. Lenka
Vlčková.
* Hru na housle – 5 žáků, vyučuje p. uč. Jana
Kutnarová, která vede také houslový soubor.
* Hru na kytaru – 5 žáků, vyučuje p. uč. Milan
Humplík.
Dětem i všem učitelům přeji hodně radosti,
vytrvalosti a úspěchů v tomto školním roce.
Lenka Vlčková
koordinátor pobočky

* Hru na zobcovou flétnu – 5 žáků a klarinet – 1
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