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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,

Vánoce na pobočce v Horní Lidči
Od zahájení školního roku jsme se ani nenadáli a na
pobočce ZUŠ v Horní Lidči nastává čas třídních přehrávek.
Jako každý rok v prosinci a v lednu všichni žáci od všech
učitelů zahrají a zazpívají před rodiči ukázku ze svého
studia. Pro ně i jejich učitele je to velmi krátká doba pro
zdařilé vystoupení na veřejnosti. Od vhodného výběru
repertoáru, přes průběžné studování až po nacvičování
s doprovodným nástrojem. Pro ilustraci se žáci učí na
klavír, keyboard, zobcovou flétnu, housle, kytaru, trubku
a bicí nástroje. Vedle instrumentálního zaměření probíhá
zdárně i pěvecká výuka.
V tuhle chvíli nastává adventní čas vrcholící s vánočními
svátky. Naše škola samozřejmě nemůže stát stranou
a tak učitelé souběžně s výukou nacvičují se svými žáky
repertoár směřující k nejkrásnějším svátkům v roce.
Tímto zveme Vás rodiče a všechny příznivce naší školy
podívat se na Vánoční koncert žáků dne 16.12.2011,
v 17.00 hod. do Kačabaru.
Karel Kubka
koordinátor pracoviště Horní Lideč

čas se nám od letních prázdnin rychle
posunul do zimního období a předvánoční
nálady. Venku je již zima, za chvíli
snad začne sněhová nadílka a dětmi tak
očekávané vánoční prázdniny. Abyste
nemuseli na své děti, které jsou ve výuce
na kmenové škole ve Vsetíně, čekat venku
před školou, můžete využít prostory
v přízemí školy kde mají žáci šatny, kde
je příjemně zatopeno a také je tu dost míst
k posezení. Pro zpříjemnění čekání jsem
pro vás, ale i pro vaše děti pořídil nový
nápojový a potravinářský automat od firmy
Delikomat s velkým výběrem sortimentu.
Tato firma nám bude zabezpečovat čerstvé
dodání výrobků, pravidelné a včasné
doplňování nápojů i potravin. Žáci, ale
i vy, rodiče našich žáků si zde můžete
vybrat z velké nabídky nealkoholických
nápojů, minerálních vod, různých druhů
obložených baget, cukrovinek, oplatků,
čokoládek i jiných drobných pamlsků
za velmi přijatelné ceny. Věřím, že tato
možnost občerstvení vám zpříjemní dobu
čekání na vaše děti a našim žákům tímto
zabezpečíme pitný režim a případně
i svačinku v době čekání na výuku.
Přeji žákům naší školy, ale i vám, rodičům
a všem příznivcům naší školy příjemné,
radostné a pohodové vánoční svátky
a srdečně přeji vám všem do nového
roku 2012 pevné zdraví, štěstí, mnoho
studijních a pracovních úspěchů po celý
nastávající rok.
Těším se na další úspěšnou spolupráci
s vámi v roce 2012.
		
			

Roman K o n ů p k a
ředitel školy

Poslání základních uměleckých škol

Co nás čeká na pracovišti v Lidečku

Učitelé základních uměleckých škol se snaží
v žácích vypěstovat schopnost vnímat krásu,
rozpoznávat krásné od ošklivého, milovat krásu
a nakonec ji také vytvářet. Nejde však přitom jen
o krásu uměleckého díla, nýbrž o krásu všeho,
co souvisí s lidským životem. O krásu krajiny,
lidské tváře a těla, o krásu lidských vztahů
a činů a o krásu prostředí, ve kterém děti žijí.
Právě umění žákům svou emocionální účinností
pomáhá, aby tuto krásu kolem sebe objevovali.
Často je teprve umělec, který zachytí prchavý
okamžik hry barev a stínů naučí to, co jejich
necvičené oči a uši v nepozornosti přešly. Učí je
milovat to, co ještě nikdy neviděly a neslyšely,
a také povzbuzuje jejich bujnou fantazii.
Během své učitelské dráhy se snažíme dát
svým žákům něco na životní cestu, vést je
k pochopení toho, oč krásnější a bohatší se může
stát jejich život, když budou mít lásku k umění.
Výsledky našeho snažení se ukáží často až po
letech vytrvalé a trpělivé práce.

I když tomu počasí venku ještě neodpovídá, pomalu,
ale jistě, se blíží ty nejkrásnější a nejočekávanější svátky
v celém roce - Vánoce, na které se těšíme. To jistě platí
pro všechny dětské zástupy, my dospělí jsme na tom
trochu hůře. Stále více jsme obklopováni ze všech stran
reklamou z televizí, rádií a reklamních letáků s širokou
nabídkou různých nepotřebných věcí, bez nichž se
„údajně“ nemůžeme obejít. Právě proto vážení rodičové,
tatínkové a maminky, ale i vy dědečkové a babičky, jste
srdečně zváni na Vánoční koncert vašich ratolestí, který se
uskuteční 12. 12. v Kulturním domě Lidečko. Zapomeňte
na komerční nátlak, přijďte mezi nás a nechte se vtáhnout
do té opravdové vánoční atmosféry. Můžete si s námi
zazpívat staročeské koledy a poslechnout si i překrásné
koledy z různých koutů světa. Žáci budou jistě rádi, když
je podpoříte potleskem a odměníte vaším úsměvem.
Žáci, kteří si nezahrají na vánočním koncertě, nemusí
být smutní. V měsíci lednu budou mít všichni příležitost
ukázat co umí, na třídních přehrávkách.
V únoru zahrajeme těm nejmenším, z mateřské školy
a 1. stupně základní školy. Pomocí pohádkového vyprávění
budeme dětem představovat různé hudební nástroje, na
které se mohou učit hrát. Někteří žáci se pilně připravují
na Národní soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje.
Popřejeme jim vytrvalost v jejich náročné přípravě. Na
pobočce výborně fungují soubory, houslový a dechový,
které vzájemně spolupracují. Minulý školní rok se
dechový soubor zúčastnil koncertu souborů ve Vsetíně.
I tento školní rok tomu nebude jinak a žáci se budou na
tento koncert opět připravovat.
V měsíci březnu se uskuteční Benefiční koncert, kde
zazní skladby různých žánrů. Na všechny naše hudební
akce jste srdečně zváni!
Lenka Vlčková
koordinátor pracoviště Lidečko

Věra Palová
učitelka hudebního oboru

Hudební tajenka
Milí žáci, a to nejen dechového oddělení,
nabízím Vám zábavu i procvičení učiva najednou.
Luštěte a zopakujte si při tom dechové nástroje
dřevěné a žesťové.
Poznámky ke správnému luštění:
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název menšího žesťového nástroje se 3 písty
název nejmenšího dřevěného dechového nástroje
název kovové flétny držené vodorovně na pravé straně hráče
název dřevěné nebo plastové flétny držené před hráčem
název ,,kruhovitého“ žesťového nástroje ( ?????? roh)
název dřevěného nástroje s tzv. hubičkou a 1 plátkem
název velkého a hluboce znějícího žesťového nástroje

Pokud přinesete do hodin hudební nauky správně vyřešenou celou křížovku v tomto výtisku, dostane každý z Vás
odměnu ve formě krásné 1.
Hodně štěstí s tužkou v ruce!									
Ivana Něničková
vedoucí dechového oddělení
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