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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
ani si to v každodenních starostech neuvědomíme, ale
skoro již třetinu školního roku máme za sebou. Nadešel
podzimní čas a s ním pozvolna přichází zima, mráz
a sníh. Věřím, že si zimní dny radostně prožijeme, a že si
naši žáci o vánočních prázdninách snad užijí i dostatek
sněhu. Dřív, než začnou vánoční prázdniny, mají naši žáci
plno práce. V těchto dnech připravují krásná adventní
vystoupení a také tradiční vánoční koncerty, na které Vás
všechny srdečně zvu.

Na pobočce v Horní Lidči nezní jen hudba
Pořád je nejkrásnější se na něco nebo na někoho těšit. Ať
je to třeba na letní prázdniny, které tak rychle utekly, na
příchod maminky ze zaměstnání, na vánoční svátky, ale i na
paní učitelku v hodině výtvarného oboru. To poslední mě
udivilo i dojalo zároveň. Stalo se tak nedávno, když jsem
u zamčených dveří do školy zahlédl netrpělivě postávat
viditelně nešťastnou dívenku. Na otázku koho hledá, vyhrkla
div ne v pláči: „Já jsem se tolik těšila na paní učitelku, my
spolu vždycky kreslíme. Zapomněla jsem, že máme dneska
kreslení“. Není to krásné, takhle se těšit do školy?
Tento malý příběh dokládá, že se vedení ZUŠ Vsetín po
roční odmlce podařilo opět zahájit vyučování výtvarného
oboru, a tím tak rozšířit komplexnost výuky na pobočce
v Horní Lidči.
Výtvarné i hudební umění se nádherně snoubí, proto
malí výtvarníci nezahálejí a jako první své práce chtějí
pod vedením učitelky Aleny Hrabinové vystavit na
vánočním koncertě a zpříjemnit tak kolegům hudebníkům
i posluchačům vánoční atmosféru. Žáci z hudebního oboru
rovněž pilují svá vystoupení pod vedením svých učitelů
a všichni se těší, až zazní první tóny ve vyzdobeném
“Kačabaru” ve čtvrtek 13. prosince v 16.30 hod. Tímto Vás
naši žáci zvou k poslechu nejen vánočních melodií, ale i ke
shlédnutí svých prvních výtvarných prací.
Karel Kubka
koordinátor pobočky Horní Lideč

Jak jste si mnozí jistě všimli, tak na kmenové škole
byl ukončen provoz potravinového automatu firmy
DELIKOMAT. Tato firma nám vypověděla smlouvu,
údajně pro malý zájem o tyto služby a nízké tržby.
Jsem přesvědčen, že naši žáci i Vy, rodiče našich žáků
a všichni, kteří zavítali do naší školy, jste si zde nějaký
mls, obloženou bagetku nebo nápoj určitě zakoupili.
Argumenty firmy, že na nádražích či v základních školách
mají tržby větší jsou zavádějící, neboť se naše škola
v žádném případě nemůže srovnávat s nádražím, kde za
celý den projde na stovky návštěvníků. Nemůžeme se
srovnávat ani se základní školou, kde jsou žáci přítomni
od rána až do pozdního odpoledne.
Tato situace, kdy našim žákům, Vám, ani ostatním
návštěvníkům naší školy nemůžeme nabídnout nějaké
občerstvení, mě velmi zarmoutila. A tak jsem začal
hledat jinou firmu, která by byla ochotna zabezpečit pro
Vás občerstvení. Netrvalo dlouho a podařilo se mi zdárně
najít firmu MIXA, která naší škole nabídne hned dva
automaty, a to ještě za nižší ceny sortimentu než firma
původní! První automat bude potravinový, kde naleznete
veliký sortiment nápojů, cukrovinek a obložených baget.
Druhý automat bude nápojový a zde si opět za „lidové
ceny“ můžete zakoupit teplý čaj, kávu, čokoládu, presso,
cappuccino, café laté a podobně. Věřím, že s touto
nabídkou budete plně spokojeni, a že obzvlášť v tento
zimní čas Vám jistě přijdou vhod teplé nápoje, které
Vám zpříjemní pobyt v naší škole.
Na závěr dnešního příspěvku bych Vám všem chtěl
popřát klidné, radostné a veselé Vánoce, dětem hodně
dárků pod stromečkem a pokud možno krásnou bílou
zimu. Všem přeji do nového roku 2013 především pevné
zdraví, štěstí, spokojenost, lásku a mnoho úspěchů ve
studiu, v zaměstnání i v osobním životě.
Těším se na setkání s Vámi na našich akcích, koncertech,
představeních, vystoupeních a výstavách v roce 2013.
		
				

Roman K o n ů p k a
ředitel školy

Rok pilných příprav
aneb soutěže v oddělení EKN
Letošní školní rok je v oddělení EKN a akordeonů opravdu velmi
náročný. Ve hře na EKN (keyboard) a taktéž ve hře na akordeon
totiž vyhlásilo MŠMT soutěže. Ty budou probíhat od školních kol,
přes okresní a krajské přehlídky a ti nejlepší žáci se předvedou na
celostátní soutěži.
Školní kolo se na naší Základní umělecké škole uskuteční v úterý
29. ledna 2013. Zde si zasoutěží více než 20 dětí. Ti, kteří obdrží
první místo, budou naší školu reprezentovat v okresním a snad
i v krajském kole a pevně věřím, že se jména našich žáků objeví
i na seznamu soutěže kola celostátního.
Připravit žáka na veřejná vystoupení či soutěž není vůbec
jednoduché. Příprava klade velké nároky jak na učitele, tak i na
žáka. Opravdový pedagog by měl v dítěti neustále podněcovat jeho
iniciativu, všímat si pozitivních rysů jeho hry a ty pak podpořit.
Tento přístup prohlubuje v žákovi víru ve vlastní síly, zvyšuje
jeho energii a pracovní nadšení. Jedním ze znaků pedagogického
talentu je umění slyšet žáka, naslouchat mu a vposlouchávat se do
jeho hry. A žák by měl zase určitě poslechnout dobře míněných
rad svého učitele a jeho slova uvést v čin.
Hodně tvořivé síly a móóóc štěstí!

Věra Palová
vedoucí oddělení EKN a akordeonů

Slyšte, slyšte (a to nejen o Vánocích)
Myšlenka na téma tohoto článku vznikla na základě představy
průběhu vyučovací hodiny hry na dechový nástroj. Co v hodinách
s dětmi dělám a s čím se potýkáme. A co vyšlo z těchto úvah? Řekla
bych: ,,Poslouchejme.“
Během získané praxe v oboru jsem se velmi často setkávala s údivem
ve tvářích začátečníků, když jsme se po dechových cvičeních, práci
s jazykem a rty, nácviku držení nástroje a vůbec celkovému seznámení
s nástrojem konečně dostali i k tomu ,,hraní“. Děti a možná i rodiče
byli natěšeni na první tóny a písničky. Dopředu se mnozí učili hmaty
a ejhle:
,,Zase to paní učitelka brzdí, něco se jí pořád nezdá.“ A mnozí se
ptali:,,Proč?“ A odpovědi se hned dočkali: ,,Poslouchej, jak tón zní,
vnímej dech, uvolni se. Zahraj ten tón ještě jednou a vnímej jeho
hlasitost, čistotu atd. ,,Ale vždyť ty hmaty jsou v pořádku, i rytmus je
v normě a stále to mám dokola opakovat?“ čtu dětem v očích.
A já říkám ano. Bez zapojení tohoto důležitého smyslu nelze hrát.
Je to celoživotní úděl muzikantů. Chce to pokoru, trpělivost, vůli
něčeho dosáhnout a ono to přijde, i když ne hned. Děti se začnou
poslouchat. Správné hmaty a přečtení notového zápisu je pouze část
práce. Základ, se kterým je potřeba dále pracovat. Ale to už zasahuji
do mnoha oblastí, které dělají hudbu hudbou, a ty Vám přiblížím
v dalších vydáních tohoto občasníku.
A proto hrajme (dechaři dýchejte) a poslouchejme se.
Ivana Něničková
vedoucí dechového oddělení

jak se k nim chová
člověk.”

Literárně dramatický obor hraje dětem
Než si popřejeme veselé Vánoce a rozejdeme se na vánoční
prázdniny, pozve literárně dramatický obor na naší školu
všechny děti z mateřských škol a žáky 1. - 3. tříd škol základních, kterým zpestří předvánoční čas hudební pohádkou O kocourkovi Modroočkovi.
“Kocourek Modroočko je malé kotě, které se teprve učí pořádnému
kočičímu životu. Jeho průvodcem je učený Bělovous Zrzunda
a krásná kočka Zelenoočka. Postupně zjišťuje, jak dovede být
ten opravdový kočičí život zajímavý, někdy trochu krutý, ale
především krásný. Ve svém příběhu, který si píše do deníku,
potkává křečka, krtka a různé kočičí kamarády. On i děti tak
poznají jejich zvyky, chování, místa, kde žijí, čím se živí a také
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Pohádku,
kterou
provází
písničky
Marka Ebena pro vás
připravili žáci druhého
stupně LDO
pod
vedením jejich učitelky
Kristíny
Fuskové
a představí ji dětem ve
dnech 17. - 19. prosince
2012, v dopoledních
hodinách. V lednu
se můžete těšit na
odpolední
reprízu
(termín
včas
upřesníme).
Ti z vás, kteří si nenechají ujít letošní Vánoční koncert na ZUŠ
- Vsetín (20.12.2012), nás uvidí ve dvou připravovaných číslech
s vánoční tématikou. S texty Ladislava Nezdařila, které podbarví
tóny cimbálu, vystoupí dívky 3. ročníku a verše Jiřího Žáčka
přednesou letošní prňáčci.
Doufám, že se s Vámi u těchto příležitostí setkáme a kdyby ne,
přejeme všem příjemné a zasněžené Vánoce a hodně zdraví
a uměleckých zážitků v novém roce!
Kristína Fusková
vedoucí literárně dramatického oboru

Občasník je vydáván pro potřeby školy
Náklad 1000 výtisků
šéfredaktor: Radim Trčálek
tisk: Základní umělecká škola Vsetín

