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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
s přibližujícími se pololetními a pomalu nastávajícími jarními
prázdninami, které si žáci budou užívat v době od 25. února
do 3. března, se mnozí žáci připravují na Národní soutěž
základních uměleckých škol, které každoročně vyhlašuje
MŠMT. V letošním školním roce se konají soutěže ve hře
na akordeon, elektronické klávesové nástroje, komorní hra
s převahou dechových a smyčcových nástrojů, a literárně
dramatický obor.
Někteří žáci se již v měsíci lednu zúčastnili školních a
okresních kol, další se zúčastní okresních kol v měsíci únoru.
Ti nejlepší žáci, kteří uspějí v kolech okresních, postoupí
do krajských kol, které se připravují v období měsíců únor
– duben. Naše škola pořádá krajskou soutěž – Komorní
hra s převahou smyčcových nástrojů dne 04.04.2013 od
8:00 hodin v koncertním sále školy. Předpokládaný konec
soutěže s vyhlášením výsledků se očekává kolem 19:00
hodiny. Na toto krajské kolo soutěže Vás všechny srdečně
zvu, neboť i tyto soutěže jsou veřejnosti přístupné. Na tuto
soutěž připravujeme hodnotné umělecké ceny, které pro nás
tradičně vyrobí Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí.

Zprávičky z pobočky
Vánoce jsou za námi a po oslavě příchodu Nového roku jsme
se odpočatí i my tady v Lidečku vrhli s chutí a elánem do nové
práce.
I na letošní školní rok vyhlásilo MŠMT soutěže. Soutěžními
disciplínami jsou letos v hudebním oboru mj. komorní hra
s převahou dechových nástrojů a hra na elektronické klávesové
nástroje. V lednu proto proběhla školní kola, z nichž pojedou
vybraní žáci či vybrané soubory reprezentovat naši školu do
krajských kol, kde budou mít možnost porovnat své schopnosti
a dovednosti v konkurenci škol ostatních. Již nyní víme, že
v disciplíně komorních her bude naši pobočku zastupovat
klarinetové trio ze třídy p. uč. Machačové – držme jim tedy
pěstičky….Výsledky školního kola EKN budou známy
v nejbližších dnech.
Mimoto přichystali všichni učitelé na měsíc leden třídní
přehrávky, na kterých vystoupí vždy opravdu všichni žáci té
dané třídy. Hlavním smyslem těchto přehrávek je nejen aktivní
zapojení, ale také motivace, učení příkladem, sebehodnocení
a srovnávání. Navíc mají rodiče při této příležitosti možnost
informovat se na své dítě (děti) u svého pedagoga i na vše, co
je může zajímat v rámci výuky a vzdělávání na naší škole.
Na konci ledna a v polovině února čekají naše postupující
soutěžící okresní kola (komorní hra v Rožnově pod Radhoštěm
a EKN v Karolince) a při úspěchu v těchto kolech potom
případně kola krajská (únor – březen v Kroměříži).
Dále naše pobočka připravuje na měsíc březen již tradiční

Věřím, že žáci sklidí na soutěžích jako obvykle mnoho
úspěchů jak v okresních, tak i v krajských kolech soutěže
a přeji jim tímto hodně zdaru. Přeji také učitelům žáků,
kteří naši školu budou na soutěžích reprezentovat, aby s
výkony svých žáků byli maximálně spokojeni. O všech
úspěších našich žáků na těchto soutěžích budete pravidelně
informováni prostřednictvím našich webových stránek
školy, ve vitrínách u školy a v časopisu Jalovec.
Přeji Vám všem klidný závěr zimy a příjemný příchod
jarního sluníčka.
Těším se na setkání s Vámi na našich akcích, koncertech,
představeních, vystoupeních a výstavách, které pro Vás
společně s učiteli připravují žáci i ve druhém pololetí.
		
				

Roman K o n ů p k a
ředitel školy

Koncert pro MŠ, kde umožňujeme dětem předškolního věku
i mladšího školního věku přiblížit se co nejvíce hudbě a poznat
zblízka co nejvíce hudebních nástrojů, a také Benefiční koncert,
jehož výtěžek poputuje na pomoc nemocným dětem vsetínské
nemocnice.
Po dubnových třídních přehrávkách plánujeme Slavnostní
koncert, kterým pozvolna zakončíme právě probíhající školní
rok. Věřím, že právě na tomto (závěrečném) koncertě se nejvíce
ukáže, jaký pokrok žáci naší pobočky za rok udělali, a pomůže je
to nasměrovat správným směrem kupředu.
Bc. Anna Rektoříková
učitelka hudebního oboru

O zpěvu

Práce s našimi nejmenšími

Zpěvák má oproti instrumentalistům jednu velkou výhodu,
může totiž své pocity sdělovat pomocí textu. Záleží samozřejmě
jakou skladbu si k interpretaci vybere. Ti nejmenší mají v oblibě
veselé a živé písně, zatímco u starších žáků pozoruji bližší vztah
k písním romantickým až zádumčivým. Učím své žáky, aby
dodržovali předepsaný notový zápis, ale také je motivuji, aby se
snažili do skladby vcítit a prožívali její náladu.

Každým rokem od druhého pololetí jsou na naší kmenové škole
žáčci hudebního oboru (z PHV) zařazováni do skupinek dvou
nebo tří dětí a začínají se učit hrát na hudební nástroj, který si spolu
s rodiči vybrali. Děti jsou většinou hodně natěšené a nemohou se
dočkat chvíle, kdy se jim konečně podaří z hudebního nástroje
vyloudit nějaký tón, říkadlo či známou písničku. Naštěstí ještě
netuší, kolik úsilí budou muset vynaložit oni sami, také jejich
rodiče a v neposlední řadě jejich vyučující.

Když se ohlédnu zpátky, uskutečnili jsme již několik tematických
koncertů: pohádkový, májový a v neposlední řadě pásmo
vánočních písní. V pěveckém oddělení se učí žáci nejen sólovému
zpěvu, ale také mají možnost zpívat v komorních sestavách. Žáci
v nižších ročnících tvoří dueta a ti starší již dokáží interpretovat
náročnější skladby s doprovodem nebo a capella.
Nyní
se
připravujeme na
dětskou
operu
„O
dvanácti
měsíčkách“.
Velkou motivací
pro
žáky
je
známý pohádkový
příběh, ve kterém
se mohou vcítit do
pohádkové postavy a snadněji tak prožít zpívaný text. Důležitou
složkou je sbor, proto již nyní lákám všechny zájemce o sólový
či sborový zpěv. Budu se spolu se svými žáky na Vás těšit nejen
na koncertě, ale třeba zavítáte i do naší pěvecké třídy.

Citlivý pedagog není v této chvíli jen dobrým hudebníkem instrumentalistou, ale především výborným znalcem složité
psychologie dítěte. V této době je to právě on, kdo klade základy
pro všechno to, co v osobnosti dítěte rozhodne o jeho postoji
k hudbě a k práci s hudebním nástrojem. Učiteli, jako osobnosti,
připadá v tomto procesu důležitá vedoucí role. Myslím, že je to
role velmi odpovědná a náročná. Většinou první pedagog dává
dítěti základy vztahu k vyučování hudbě. Učitel musí mít nejen
odborné znalosti a dovednosti, ale také úctu k malému člověku,
jakým je dítě. A hlavní podmínkou úspěchu v práci s dětmi je
láska k práci s nimi. Takový kontakt je nezbytný pro získání
důvěry dítěte k “milovanému učiteli.” Díky tomu se pak většinou
nesetkáváme s jakýmkoliv psychickým odporem ze strany žáků.
Ba dokonce ani tehdy, když na ně klademe vysoké požadavky.
Dobrý start přeje

Věra Palová
vedoucí oddělení EKN a akordeonů

Letem světem aneb všude dobře, doma
nejlíp

MgA. Kristýna Káňová
vedoucí pěveckého oddělení Cestování je oblíbeným koníčkem mnoha lidí. Někdo rád poznává
krásy České republiky nebo sousedního Slovenska, jiný zase
dává přednost výletům do vzdálenějších, exotičtějších zemí.

Co čeká výtvarný obor
ve druhém pololetí?

I ve druhém pololetí školního roku, čeká výtvarný obor mnoho
akcí. Proběhly nebo ještě probíhají talentové přijímací zkoušky
na umělecké školy. Těm, kteří byli přijati, gratulujeme a těm,
kteří se ke zkouškám teprve chystají, držíme palce. V březnu
budou probíhat benefiční koncerty, na které žáci výtvarného
oboru vytvářejí mnoho krásných výrobků. Minulý rok měly
výtvory našich žáků velký ohlas. Doufáme, že tomu bude tak
i letos a výtěžkem z jejich prodeje podpoříme dětské oddělení
vsetínské nemocnice.
Další významnou událostí pro výtvarný obor bude výstava na
vsetínském zámku „Pojďme se setkat podruhé“. Proběhne
v měsících květnu a červnu. Bude nepochybně zajímavá
a inspirativní pro širokou veřejnost. Budeme se na Vás těšit
nejen na benefičních koncertech, ale i na výstavě VO na zámku,
která bude slavnostně zahájena 2. května 2013.

Na takový jedinečný hudební výlet se také vydají muzikanti
z poboček naší školy v Lidečku a ve Valašské Polance. Nepojedou
sice autem a ani nepoletí letadlem, ale za zpěvu písničky “Jak se
chodí do světa” navštíví spoustu zajímavých míst. Putování začne
na Valašsku, kde zazní lidové písničky zdejšího kraje a poté se
vydáme směrem na východ – uslyšíme např. Čínskou šeptanou.
Vydáme se také do Ameriky, kde nás uvítá argentinské tango
a trochu exotiky na nás čeká v Africe, jejíž návštěvu si zpestříme
zpěvem černošského spirituálu Banuwa. A nepochybujte, na
cestě na nás čeká ještě mnoho dalších zajímavých setkání.
A kdy se naše hudební cestování uskuteční? Nebude to až
o letních prázdninách, ale již 19. a 20. března, kdy se budou
konat koncerty pro mateřskou a základní školu v Lidečku a ve
Valašské Polance. Žáky tak seznámíme s hudebními nástroji, na
které se v naší ZUŠce můžou naučit hrát.

Na koncerty Vás zve a šťastný návrat z výletů a dovolených
přeje
Mgr. Lucie Koryčanská
Mgr. Miroslava Němcová
učitelka hudební nauky
vedoucí výtvarného oboru
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