ZUŠÍK
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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,

Odloučená pracoviště ZUŠ Vsetín
ZUŠ má tři odloučená pracoviště, nejstarší bylo otevřeno
v Lidečku – v roce 2005, pak ve Valašské Polance – v roce
2006 a nejmladší v Horní Lidči od roku 2007. Všechna
pracoviště sídlí v ZŠ uvedených obcích. O některé třídy se
žáci a učitelé ZUŠ „dělí“ se žáky a učiteli základních škol,
jiné učebny patří jen pro výuku hudebního a výtvarného
oboru. Tyto třídy jsou velmi důležité, protože poskytují
jak žákům, tak učitelům určité zázemí, klid a prostor,
které potřebují pro svoji práci. To je taky umocněno velmi
dobrou spoluprací mezi učiteli a řediteli jednotlivých škol
i vedení obcí. Děkujeme.
V tomto školním roce byla Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy vyhlášena soutěž ve hře na klavír,
které se zúčastnili i naši žáci Aneta Juřičková a Jiří Fusek
(z odlouč. prac. Lidečko). Oba úspěšně postoupili ze
školního kola do okresního, které probíhalo v Rožnově pod
Radhoštěm a zde získali ve svých kategoriích 2. místa. Svůj
program zahráli velmi pěkně a my jim moc gratulujeme a
přejeme mnoho dalších úspěchů!
S příchodem jara se rozezněl nejen zpěv ptáků, ale i
hudba a zpěv našich žáků. O Velikonocích jste je mohli
slyšet při doprovodu sborových skladeb. V dubnu se
představíme těm nejmenším, dětem z MŠ a 1. a 2. třídy
základní školy. V květnu pak zahrajeme našim maminkám
a všem, kteří přijdou na naše závěrečné a třídní přehrávky.

stalo se již tradicí, že naše škola pořádá v měsíci
dubnu učitelský koncert. Nejinak tomu bude i letos.
Učitelé hudebního oboru si pro Vás připravili skladby
z oblasti vážné hudby, ale i z oblasti pop music.
Náročná práce učitelů vyžaduje nemalé úsilí v jejich
pedagogické práci, rozvíjení uměleckého talentu
žáků, v dalším odborném vzdělávání, ale také v jejich
umělecké sféře. Není jednoduché v dnešní uspěchané
době toto všechno zvládat a ještě mimo své učitelské
poslání se věnovat svým rodinám, přátelům a chvilkám
odpočinku. O to víc je ceněna, při tom velkém
pracovním nasazení, jejich umělecká práce, které
se pravidelně věnují. Být dobrým instrumentalistou
vyžaduje také každodenní přípravu a hodiny strávené
nácvikem přednesových skladeb. Velmi si vážím
práce všech, kteří se věnují své umělecké činnosti
a vystoupí na připravovaném učitelském koncertu.
Odměnou pro tyto učitele je zaplněný koncertní sál
a jistě také příkladná inspirace pro žáky hudebního
oboru. Srdečně Vás zvu na tento učitelský koncert,
který se koná ve čtvrtek, dne 17. dubna 2008 v 18:00
hodin v koncertním sále naší školy.
Měsíc květen bude významně patřit našim
absolventům, kteří se představí na svých
absolventských koncertech, které se konají 15.
a 20. května v koncertním sále naší školy. Žáci
tanečního oboru budou mít své absolventské
vystoupení v měsíci červnu tradičně v Domě kultury
a žáci výtvarného oboru budou vystavovat své
absolventské práce od měsíce května v prostorách
naší školy. Všem našim absolventům přeji hodně
štěstí na jejich závěrečných vystoupeních a mnoho
úspěchů v jejich dalším uměleckém rozvoji. Vám
všem přeji krásné sluníčkové jaro a těším se
na setkání s Vámi na našich připravovaných
koncertech a akcích naší školy.
							
Roman K o n ů p k a
				
ředitel školy
Všichni, nejen rodiče, jste srdečně zváni a vítáni. Těšíme
se na vás!
Žákům a učitelům za jejich přípravu a vystoupení
děkujeme a přejeme všem hodně radosti a vytrvalosti
při nácviku skladeb.						
Miloslava Smítková

II.A kategorie
1. místo akordeonové duo - Denisa Jurečková a Anna Adámková

Akce na měsíc DUBEN

II.B kategorie
1. místo akordeonové duo - Hana Galdová a Helena Galdová

04. – 10.04.
Benefiční a náborové koncerty pro žáky
		
základních škol Vsetín
				
08.04. 10:00 Koncert pro MŠ a I. stupeň ZŠ v Lidečku
09.04.

10:00

Všechny soutěžící jsou ze
a postoupily do krajského kola.

Koncert pro MŠ a I. stupeň ZŠ ve Valašské
Polance

17.04.

18:00

Učitelský koncert

24.04.

17:00

Žákovský koncert

30.04.

17:00

Koncert pro maminky

IV. kategorie
2. místo Aneta Juřičková - uč. Miloslava Smítková
		
V. kategorie
2. místo Barbora Matuštíková - uč. Tomáš Valůšek
VII. kategorie
2. místo Michal Opler - uč. Tomáš Valůšek
VIII. kategorie
1. místo Hanna Juříčková - uč. Tomáš Valůšek
* Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon
místo konání: Vsetín
III. kategorie
1. místo Anna Adámková

Základní umělecká škola Vsetín
adresa: Podsedky 285, 755 01 Vsetín
tel: 571 411 725
e-mail: zus@vs.inext.cz
www.zus-vsetin.org

Palové

IV. kategorie
1. místo Barbora Filová (housle) - uč. Jana Kutnarová
Žákyně Pavlína Srbová, Lucie Navrátilová a Veronika Škrabánková
postupují do krajského kola.
* Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru
místo konání: Rožnov pod Radhoštěm
0.b) kategorie
1. místo Lukáš Zlatanovič

soutěžích

* Jan Kyjovský ze třídy ředitele Romana Konůpky se umístil ve zlatém
pásmu, ve III. kategorii ústředního kola skladatelské soutěže žáků ZUŠ.

II. kategorie
2. místo Jiří Fusek - uč. Miloslava Smítková
2. místo Magdalena Černotová - uč. Tomáš Valůšek

Věry

III. kategorie
1. místo 2 housle + klavír - Lucie Navrátilová a Veronika Škrabánková
- uč. Jaromír Bazel

Na měsíc květen se připravují třídní přehrávky žáků hudebního
oboru, 2 absolventské koncerty žáků - čtvrtek 15. května a úterý
20. května 2008, také na pobočkách v Lidečku, Horní Lidči
a Valašské Polance se chystají třídní přehrávky. Ve Valašské
Polance se připravuje na 11. května koncert pro maminky
a slavnostní koncert 21.května.

* Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír
místo konání: Rožnov pod Radhoštěm

učitelky

0. kategorie
1. místo Pavlína Srbová (housle) - uč. Jaromír Bazel

Akce, u kterých není uvedeno místo koncertu, probíhají
v koncertním sále školy.

Výsledky a úspěchy našich žáků na národních
základních uměleckých škol

paní

* Okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje
místo konání: Valašské Meziříčí

Koncert pro MŠ a I. stupeň ZŠ v Lačnově

10.04. 10:00
		

třídy

I. kategorie
1. místo Šimon Pekárek
3. místo Kateřina Zbranková
II. kategorie
2. místo Vendula Frňková
I. kategorie
1. místo kytarové duo - Vendula Frňková a Kateřina Zbranková
Žáci Lukáš Zlatanovič, Šimon Pekárek a kytarové duo Vendula
Frňková a Kateřina Zbranková postupují do krajského kola.
Všechny soutěžící jsou ze třídy pana učitele Milana Humplíka
* Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon
místo konání: Rožnov pod Radhoštěm
III. kategorie
1. místo Anna Adámková
II.A kategorie
2. místo akordeonové duo - Denisa Jurečková a Anna Adámková
II.B kategorie
2. místo akordeonové duo - Hana Galdová a Helena Galdová
Soutěžící ze třídy paní učitelky Věry Palové.
Žákům, kteří se účastnili soutěží a všem učitelům, kteří své žáky
připravili, blahopřejeme k dosaženým úspěchům a zároveň děkujeme za
reprezentaci školy, našeho města a kraje.

Občasník je vydáván pro potřeby školy
Náklad 1000 výtisků
šéfredaktor: Radim Trčálek
tisk: Středisko služeb školám Zlínského kraje - odloučené pracoviště Vsetín

