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Jak jsem Vás již v minulém čísle informoval,
začátkem školního roku jsme dovybavili některé
třídy na kmenové škole, ale i na odloučených
pracovištích hudebními nástroji a výbavou tříd
pro dobré prostorové a pracovní podmínky. Mojí
prioritou však je, mimo jiné, neustále modernizovat
školu dle finančních možností a vytvářet tak
kvalitní podmínky pro výuku a odborný růst našich
žáků. Proto jsme ještě na konci kalendářního roku
dovybavili některé třídy a odloučená pracoviště
novými hudebními nástroji, učebními pomůckami a
moderním vybavením učeben. Tímto jsme vytvořili
velmi dobré podmínky pro kvalitní výuku.
Pro učebnu počítačové grafiky na kmenové škole
jsme zakoupili nové lavice a židle, do ateliéru
výtvarného oboru pak vkusné závěsy a vybudovali
vodovodní přívod s dvojdřezem. Pro taneční obor
jsme zakoupili šatníkové lavice a pro dramatický
obor dřevěnou tabuli.

Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
právě jsme uzavřeli I. pololetí školního roku a žáci
jsou seznamováni s jejich výsledky. Pro mnohé žáky
byl tento půlrok úspěšný, pro někoho méně úspěšný.
O úspěšnosti našich žáků za období prvního pololetí
svědčí fakt, že školu významně reprezentovali
na veřejnosti. Úspěšní žáci hudebního oboru se
představili na třídních přehrávkách, žákovských
koncertech, vystoupeních pro různé spolky a
organizace. Výtvarný obor na začátku školního
roku uspořádal velmi úspěšnou výstavu, taneční
obor připravuje své honosné tradiční vystoupení na
závěr druhého pololetí a dramatický obor exceloval
na vánočním koncertě v podání původního scénického
melodramu. Na odloučených pracovištích se konalo
v rámci předvánoční atmosféry spousta koncertů,
výstav výtvarného oboru a také tradiční taneční kolo
„Živý Betlém“ ve Valašské Polance. Vy, kteří jste se
těchto akcí zúčastnili jste jistě ocenili velikou snahu
všech našich žáků a kvalitní práci pedagogického
sboru naší školy.

Hudební obor na kmenové škole jsme dovybavili
smyčci pro houslovou a violoncellovou třídu.
Pro dechové oddělení a pěveckou třídu jsme pořídili
zrcadla, která jsou nezbytnou součástí výuky, novou
příčnou flétnu, paličky pro výuku cimbálů, stojan
a podnožky pro kytarovou třídu. Pro odloučená
pracoviště jsme zakoupili tři klarinety včetně
vybavení, CD a DVD přehrávače a didaktické
materiály pro výuku hudební nauky.
Pro zkvalitnění prostoru a modernizaci učeben
jsme zakoupili na kmenové škole koberce do třídy
dechového oddělení, pěvecké třídy a smyčcového
oddělení. Nový koberec byl zakoupen i pro učebnu
odloučeného pracoviště ve Valašské Polance a
také pro pedagogický tým učitelů do sborovny
na kmenové škole. Závěrem měsíce ledna jsme
na kmenové škole vymalovali prostory šaten, vstup
u hlavního vchodu do školy a schodiště do tanečního
oboru v suterénu.
Věřím, že žáci ocení naši snahu jim zabezpečit
co nejlepší a nejkvalitnější podmínky pro výuku a
jejich osobní umělecký rozvoj. Do druhého pololetí
přeji všem našim žákům hodně úspěchů, štěstí a
radosti.
Roman K o n ů p k a
   ředitel školy

Literárně dramatický obor vzrůstá

Akce na ÚNOR a BŘEZEN 2008
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19.2.

Školní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje

20.2.

Okresní kolo soutěže ve hře na klavír v Rožnově
pod Radhoštěm

22.2.

Školní kolo soutěže ve hře na kytaru

26.2.

Okresní kolo soutěže ve hře na akordeon - Vsetín

Od 3. září roku 2007 jsem se ujala vedení literárně dramatického oboru
na Základní umělecké škole Vsetín. Od té doby usiluji o to, aby tento
obor konečně našel podstatu svého názvu. Žákům literárně dramatického
oboru nabízím široký obzor dramatické činnosti, vycházející z tvořivé
improvizace a také herecké a divadelní zkušenosti, které jsem nasbírala
během své profesní praxe.

Žákovský koncert

Čemu všemu se můžete v hodinách literárně dramatického oboru
naučit? Výuka 1. a 2. ročníku obsahuje dva hlavní předměty. Prvním
z nich je dramatická průprava, kde směřuji žáky k samostatnému,
osobitému, přirozenému a kultivovanému projevu. Dalším předmětem
je práce v souboru. Zde žáci postupují od jednoduchých improvizací
až k inscenačnímu procesu. U vyšších ročníků se nabídka předmětů
dále rozšiřuje.

V měsíci březnu proběhnou krajská kola soutěže
ve hře na klavír v Kroměříži, krajská kola soutěže ve hře
na akordeon, okresní kolo soutěže ve hře na kytaru.
Pořádající škola je Rožnov pod Radhoštěm a okresní
kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje ve Valašském
Meziříčí.
Všem soutěžícím, kteří se zúčastní soutěží a dostanou
do dalších kol, přejeme hodně úspěchů a soutěžního štěstí.

Žáky vedu k odpovědnosti za společné dílo a tím i k všestrannému
zapojení do tvorby divadelního kusu. Proto se nám již v tomto školním
roce podařilo nastudovat scénický melodram Veselé vánoce, při jehož
vzniku se žáci naučili nejen cítit divadelního partnera, odbourat zábrany
při svém dramatickém projevu, ale vypořádali se i s nutnou dávkou
hereckých dovedností a dokonce i s doprovodem živého orchestru.
Inscenaci jsme úspěšně uvedli na vánočním koncertě školy.
Jelikož výuka zahrnuje i pohybovou a hudební průpravu, pracujeme
v současnosti na písničkové pohádce pro mateřské školy, kterou
představíme v Základní umělecké škole Vsetín v měsíci březnu.

Dále připravujeme od 11. – 14. března 2008 pohádku
pro mateřské školy s názvem „Jak si pejsek s kočičkou dělali
k svátku dort“ a na 27. března 2008 žákovský koncert.

V dubnu se literárně dramatický obor pokusí zapojit do programu
koncertů pro základní školy.

Smyčcové oddělení
Ve smyčcovém oddělení naší školy a jejich pobočkách se
ze smyčcových nástrojů vyučují housle a violoncello.
Výuka smyčcových nástrojů má ve Vsetíně dlouholetou tradici, a
smyčcové oddělení bylo jedno z prvních, které zde vzniklo, datuje
se někdy kolem roku 1895. Zájem o hru na smyčcové nástroje býval
vždy veliký a po menším útlumu zájmu v 90.letech 20.st. opět obliba
převážně o hry na housle stoupá. I přesto nové žáky s nadšením
pro tyto nástroje rádi přivítáme.
V letošním školním roce čeká žáky našeho oddělení soutěž ve hře
na smyčcové nástroje. Zatím se žáci připravují na školní kolo, které
se uskuteční 19. února 2008. Příprava na takovou soutěž je dost
náročná, žákům nestačí jen pouze talent, ale hlavně vůle a obrovská
příprava a moc času stráveného u nástroje. Úroveň na ostatních
školách jak v kraji, tak v celé republice je vysoká, proto se příprava
na soutěž nemůže podcenit, pokud žáci chtějí v konkurenci obstát.
Již v létech minulých se žáci z naší školy úspěšně soutěží zúčastnili,
o čemž, jste byli vždy informováni v Zušících i na webových stránkách
naší školy.
Dále nás čeká řada pravidelných koncertů, na kterých máte možnost
posoudit, jak se žákům smyčcového oddělení daří. Na koncertech se
žáci představí jako sólisté, ale také v komorních seskupeních, kde se
učí souhře a práci v kolektivu.

Literárně dramatický obor nyní navštěvuje 9 žáků a od února 2008 se
obor rozšíří o další skupinu, zájemce starší 14-ti let. Tentýž úspěch
v návštěvnosti má i estetická výchova, kterou naplňuje 30 dětiček.
Kristína Fusková
Odloučené pracoviště Lidečko
Dne 3. září 2007 zahájilo třetí školní rok své činnosti odloučené
pracoviště Lidečko, ZUŠ Vsetín.
Hudební obor v Lidečku navštěvuje 65 žáků a výtvarný obor 7 žáků.
Výtvarný obor vyučuje paní učitelka Irena Proislová a hudební obor pět
pedagogů (Lenka Vlčková - klávesové nástroje, Miloslava Smítková klavír a hudební nauku, Zdeňka Machačová - dechové nástroje, Jana
Kutnarová – housle, Milan Humplík – kytaru).
V letošním školním roce jste naše žáky mohli poprvé slyšet
při „Posezení s důchodci“, při doprovodu „Vánoční mše od Jana
Evangelisty Kypty“, na slavnostním „Vánočním koncertě“ (19.12.
2007 v KD Lidečko) a na třídních koncertech. Všechna vystoupení si
zaslouží pochvalu a velký dík žákům i učitelům.
V měsíci dubnu budou probíhat koncerty pro MŠ a 1. a 2. třídu ZŠ, při
kterých nejmenší posluchače seznamujeme s hudebním světem.
Všem žákům naší školy přejeme mnoho úspěchů a aby jim jejich
hudební nástroj přinášel radost a potěšení.

Do nového školního roku, který má již polovinu za sebou, přejeme
žákům hodně trpělivosti a chuti do cvičení.

Velké poděkování patří vedení obce Lidečko a řediteli ZUŠ
za pomoc a technické zabezpečení na všech koncertech a při výzdobě
tříd. Díky novým pedagogickým pomůckám se žáci mohou lépe a
hlavně názorněji vzdělávat v hudebním oboru.

Bazel Jaromír

Miloslava Smítková
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