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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
na prahu nového školního roku bych chtěl
popřát všem žákům naší školy hodně
úspěchů ve studiu, píli, vytrvalost a radost
z nových poznatků při studiu svého zvoleného uměleckého oboru.
Naše škola zahájila školní rok 2008/2009
poprvé v maximální kapacitní naplněnosti.
V tomto školním roce vzděláváme v hudebním, výtvarném, tanečním a dramatickém
oboru celkem 800 talentovaných žáků.
Mimo kmenovou školu ve Vsetíně organizujeme ještě výuku v obcích Lidečko, Valašská
Polanka, Horní Lideč a v obci Jablůnka, kde
byla výuka zahájena od 1. září 2008. Od
tohoto školního roku byla také rozšířena
výuka zpěvu a bicích nástrojů jak na
kmenové škole, tak na odloučených
pracovištích.

Odloučené pracoviště Jablůnka
Od září tohoto školního roku 2008/2009 zahájila ZUŠ
Vsetín výuku také na svém novém odloučeném pracovišti
v obci Jablůnka.
Ve spolupráci se ZŠ Jablůnka mají učitelé a žáci této
pobočky prostory k plnohodnotné výuce hudebního a
výtvarného oboru ve dvou třídách zdejší základní školy.
Přípravnou hudební výchovu, hudební nauku a hru na zobcovou flétnu vyučuje p. uč. Ivana Něničková, hru na keybord p. uč. Andrea Píchalová, hru na klavír p. uč. Michaela Jančálková, pěveckou hlasovou výchovu p. uč. Aneta
Chvílová a výtvarný obor vede p. uč. Radim Trčálek.
Děti tak mohou rozvíjet své hudební a výtvarné dovednosti pod vedením aprobovaných učitelů ZUŠ Vsetín.
Obohatí tak nejen sebe, ale i své kamarády, rodiče a místní spoluobčany při různých veřejných vystoupeních, do
kterých se žáci tohoto odloučeného pracoviště jistě během
roku zapojí.
Dětem i učitelům přeji pěkně prožitý celý školní rok.
Ivana Něničková
koordinátor pobočky

Od měsíce října bude naše škola vzdělávat
další nadané žáky v rámci své doplňkové
činnosti, v tzv. odborných výukových
kurzech. Tito žáci budou také vyučováni
aprobovanými učiteli dle platných učebních
plánů, a tudíž budou mít rovnocennou
výuku včetně všech povinných předmětů
jako žáci, kteří jsou zařazeni v kapacitním čísle naší školy. Jedná se zejména
o výuku předškoláků a žáků na elektronické
klávesové nástroje.
I v tomto novém školním roce pro Vás naši
učitelé se svými žáky připravují zajímavé
a poutavé koncerty, výstavy a vystoupení.
Věřím, že svým zájmem podpoříte své
děti v jejich zvoleném studiu a budeme se
společně vídat po celý školní rok na akcích
naší školy.
						
		
Roman K o n ů p k a
			

ředitel školy

Královské stříbření Kutné Hory

a taky souboje rytířů.

Každý rok se Kutná Hora vrací o 6 století zpět, aby
si připomněla historickou událost - návštěvu krále
Václava IV. a jeho ženy Žofie. K historické slavnosti – Královskému stříbření Kutné Hory patří bohatě
zdobený královský dvůr, středověká hudba, rytířské
turnaje, kejklíři, ale i středověké tance. A právě na
ty se společně připravujeme pod vedením p.uč. Jaroslavy Špačkové. Ačkoliv program trvá dva dny,
příprava trvá i několik měsíců. Je náročná, protože
se v průběhu školního roku připravujeme i na jiné
soutěže a přehlídky, ale každý rok se těšíme, jak si
oblékneme středověký kostým a vychutnáme si svou
malou chvilku slávy. Ocitneme se najednou o stovky
let dřív. Návštěvníci si jistě nedovedou Stříbření
představit bez malých permoníků, šašků, trubačů,
pážat, praporečníků i těch s gonfanony a samozřejmě
krásných měšťanek a šlechtičen. Všechny tyto role
s nadšením zastáváme.

3) Máš nějaký zajímavý zážitek?
Danka, 4.roč., II.st.:
Zážitek byl, jak jsme měly povidlový taneček
a všechny jsme od toho byly špinavé.

Celá atmosféra je krásná. Vše se totiž odehrává v historické části Kutné Hory. Setkáváme se tu s různými
postavami středověku, rychtářem, mincmistrem,
rytíři, zbrojnoši, ale taky žongléry a kejklíři. To
vše je podtrženo ruchem kutnohorského jarmarku
a středověkou hudbou.
Stříbření umožňuje všem věkovým skupinám našeho
tanečního oboru vyzkoušet si historické tance a zapojit se do učinkování v programu. A tak se spolu
s kamarádkami již teď těšíme na další ročník Stříbření,
na zajímavé zážitky, spoustu legrace, nová přátelství
a úžasnou atmosféru.
Posuďte sami, jak se děvčatům v Kutné Hoře líbí:
1) Účastníš se Stříbření v Kutné Hoře ráda?
Proč?
Monča, 2.roč., II.st.:
Ano, jezdím ráda. Na ty dva dny jsme odlišní a jakoby slavní. Chodit v krásných šatech je taky dobrý
pocit.
2) Co se ti tam nejvíc líbilo?
Terka, 7.roč., I.st.:
Nejvíce se mi líbí tance šašků, královna, ohňostroj
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4) Chceš tam jet znovu? Proč?
Růža, 2. roč., II.st.:
Určitě se do KH chci vrátit. Každým rokem mě čeká
nová role, tak je na co se těšit. Snad sen každé z nás
je dostat roli dvorní dámy. A brzy, možná v příštím
roce se jí stanu.
5) Na co se nejvíc těšíš?
Šárka, 3.roč., II.st.:
Vždy se tam těším pro tu zábavu a „Královskou
čokoládu“.
6) Jaké vystoupení sis již vyzkoušela?
Natálka, 4.roč., II.st.:
Elfík při Svatojánské noci, šašek, trubačka, gonfanony, praporečnice, tanečnice s tamburínou,
dívčení.
Pavlína Tomečková, 7.roč., II.st.

Pěvecká soutěž
V letošním školním roce se opět po třech
letech koná soutěž základních uměleckých
škol v sólovém a komorním zpěvu.
Soutěže se zúčastní i žáci našeho pěveckého
oddělení. Školní kolo se bude konat v měsíci
listopadu – přesný termín konání bude
uveden v žákovských knížkách soutěžících
žáků, dále pak v listopadovém čísle časopisu
ZUŠÍK.
Soutěžícím tímto přejeme mnoho elánu do
cvičení a hlavně štěstí v samotné soutěži.
Zuzana Kadlecová
učitelka pěvecké třídy
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