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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
čas zimních radovánek a veselí, sněhové nadílky,
Vánoc, dárků, vůně pečiva, dobrého jídla, pohody
a vzájemného setkávání se pomalu blíží a společně tak
budeme oslavovat nejkrásnější svátky roku.
Naše škola pro vás v předvánočním čase připravila
spoustu vánočních dárků, a to v podobě vánočních
koncertů, představení a výstav od našich žáků. Žáci
se představí na kmenové škole ve Vsetíně tradičním
vánočním koncertem, ale i výstavou žáků výtvarného
oboru, která je instalována v prostorách školy. Krásná
vánoční vystoupení také připravují žáci se svými
učiteli na našich pobočkách.
Na všechna tato vystoupení, koncerty a výstavy vás
co nejsrdečněji zvu a věřím, že se na některých akcích
společně setkáme.

Pobočka Horní Lideč
Jednou z poboček ZUŠ Vsetín je i Horní Lideč. Tato
pobočka se rok od roku stává mezi žáky stále oblíbenější,
snad je to i tím, že sídlíme přímo na základní škole a děti se
s hudbou setkávají jen tak obyčejně na chodbě, když čekají
na výuku. Prakticky zde žáci mají možnost se seznámit se
všemi hudebními nástroji.
V nadcházejícím měsíci prosinci nás čeká tradiční
slavnostní Vánoční koncert, který se bude konat 12. 12.
v 17:00 v kulturním centru “Kačabar” v Horní Lidči.
Přijďte si poslechnout klasickou i moderní hudbu, kterou
vám přednesou naši nejlepší studenti, a také si navodit
vánoční atmosféru.
A teď bych vám ráda představila trošku netradiční hudební
nástroj, a to cembalo, jehož hru jsem studovala a děti se často
ptají, co to vlastně je… Jde o strunný klávesový nástroj,
jakýsi předchůdce klavíru. Jeho charakteristickým znakem
je “drncavý” zvuk (jistě jej znáte ze zámků, či pohádek)
a obrácená barva kláves – čili celé tóny oděné do černé
barvy a půltóny do bílé. Na cembalu nelze dělat dynamiku
a velmi záleží na úhozu, který je tolik odlišný od hry na
klavír nebo varhany. Největšího rozmachu zažilo cembalo
v 16. – 18. století, později bylo nahrazeno klavírem. Snad
vám cembalovou hru budu mít příležitost někdy předvést.

Rád bych vám všem chtěl tímto popřát krásné vánoční
svátky, pohodu, hodně dárků pod stromečkem a do
nového roku 2014 především pevné zdraví, štěstí
a mnoho úspěchů po celý nový rok.
Těším se na setkání a na další úspěšnou spolupráci
s vámi v roce 2014.
		

		

Roman K o n ů p k a
ředitel školy

Bc. Silvie Zvonková
koordinátor pobočky Horní Lideč
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Setkání koordinátorů projektu Comenius

Oddělení dechových a bicích nástrojů

Výuka dechových a bicích nástrojů probíhá nejen na
První setkání koordinátorů projektu Comenius proběhlo
22. - 27. 10. 2013 a zúčastnila jsem se ho společně se svou kmenové škole ZUŠ Vsetín, ale i na pobočkách, které ZUŠ
kolegyní Annou Rektoříkovou, kterou na toto setkání provozuje. Žáci tohoto oddělení se pravidelně účastní soutěží
vyhlášených MŠMT, koncertů v ZUŠ i jiných vystoupení pro
nominoval ředitel školy.
Úterý jsme strávily cestováním a ve středu ráno jsme veřejnost. Dobrá spolupráce při nácviku repertoáru s kolegy
dorazily na místo do základní školy Campalto, která se a žáky jiných oddělení hudebního oboru je znát a věřím, že
nachází na okraji města Benátky. Na uvítanou nám školní tomu tak bude i nadále.
orchestr zahrál několik skladeb a také hymny všech
Děkuji všem, kteří spolupracují s naším oddělením, za
partnerských zemí. Po tomto vřelém uvítání se nám dostalo
ochotu
a vstřícnost.
prohlídky školy s průvodcem. Studenti nás provedli po
Ivana Něničková
škole a ukázali nám své třídy a odborné učebny. Odpoledne
vedoucí
oddělení
dechových
a bicích nástrojů
proběhlo projektové setkání a zástupci každé školy měli
prezentaci o sobě, i o své škole.
My jsme jako přídavek donesly
výkresy, které nám k projektu
Comenius vytvořili žáci našeho
výtvarného oboru. Práce sklidily
obrovský úspěch a byly jsme
požádány, zda můžeme obrázky
v Itálii ponechat. Zůstaly tam
a italské děti z nich udělaly
krásnou výstavu.
Ve čtvrtek ráno nás čekalo
vyučování ve třetí třídě.
Povídaly jsme dětem o České
republice a naučily je i jednu
českou písničku. Poté jsme
se všichni přesunuli do další
základní školy, kde se nám
rovněž
dostalo
zajímavé
prohlídky školy i muzea, které
bylo součástí. Následovala Itálie - školní orchestr
prohlídka centra Benátek, kde
projdou výběrem poroty, a to nejlepší bude
Přehlídka výtvarných
jsme navštívili hudební muzeum
vystaveno v rozsáhlém komplexu bývalého
a divadlo La Fenice. Na konci
oborů ZUŠ
augistiniánského kláštera. V měsíci září
2014 zde bude probíhat několika denní
dne jsme byli pozváni na koncert
Ani se tomu nechce věřit, ale už uběhly
do baziliky. Páteční ráno začalo tři roky a výtvarný obor znovu čeká Krajská porota a instalace prací, následovaná
věnovanými
výtvarné
projektovým setkáním, kde přehlídka výtvrarných oborů základních přednáškami
pedagogice.
Podle
typu
vybraných
prací
jsme pracovali rozděleni do 3 uměleckých škol. Tentokrát se uskuteční ve
vytváří
porota
tématické
okruhy,
do
kterých
skupin. Před polednem nás ještě Zlíně a pořádající školou je ZUŠ Štefánikova.
čekala prohlídka Mateřské školy Práce zde ohodnocené a postupující do jsou řazeny. Například z minulé přehlídky
a pak už následovala cesta na národního kola budou vystaveny ve zlínské konané v roce 2011 to jsou – Příroda,
letiště a let do Prahy. V brzkých galerii Alternativa v měsíci květnu 2014. Smysly, Písmo, Fotografie, Počítačová
ranních sobotních hodinách Výběr bude velmi obtížný, účastnit se grafika, Výtvarný jazyk, samozřejmě hlavní
jsme s kolegyní plné pozitivních mohou všechny ZUŠ Zlínského kraje, téma “Krabička” a další.
Na minulé přehlídce vsetínská ZUŠ
dojmů a nápadů ze zahájení které vyučují výtvarný obor. Hlavní téma
dosáhla
několika úspěchů, budeme se tedy
projektu dorazily domů.
přehlídky je „Velké maličkosti“, ale budou
snažit i tento školní rok.
zde práce i z jiných okruhů. Práce, které
Michaela Cahlová zde uspějí poputují na Národní přehlídku
Mgr. Miroslava Němcová
koordinátorka projektu VO ZUŠ do Šternberka. Zde znovu
vedoucí výtvarného oboru
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