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Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
letní prázdniny se přehouply do podzimního vánku
a mně nezbývá nic jiného než přivítat na naší škole
nové žáky, kteří v červnu řádně a úspěšně vykonali
talentovou přijímací zkoušku a byli přijati ke studiu
v některém z našich uměleckých oborů. Nejen těmto
našim novým žáčkům, ale všem našim studentům
přeji do nového školního roku 2014/2015 především
pevné zdraví, štěstí, mnoho studijních úspěchů ve
škole a tedy i v naší základní umělecké škole, kde
budou žáci rozvíjet své umělecké předpoklady.

Pěvecký sbor
V letošním školním roce bude opět pokračovat výuka
sborového zpěvu. Tuto výuku budou navštěvovat žáci jak
pěveckého, tak dechového a klavírního oddělení.
Náplní pěveckého sboru je učit žáky interpretaci
jednoduchých dvojhlasých lidových písní a vícehlasých
skladeb s nejrozmanitějším hudebním doprovodem
a nejrůznějších stylů, žánrů a epoch.
Žáci by si měli osvojit návyky kultivovaného sborového
zpěvu (dechová technika, tvorba tónu, artikulace),
používat hlas v celém svém rozsahu, nepřepínat ho
a důsledně dodržovat hlasovou hygienu. Dále by měli
uplatňovat smysl pro kultivovaný projev, hudební frázi
a kantilénu. Využívat a dbát na řadu dynamických změn
a pěstovat schopnost reagovat na gesta sbormistra.
Výuka sborového zpěvu by měla v dětech vypěstovat
postoj, že kolektivní činnost vede k podřizování se
celku a k hlubšímu vnímání vzájemné odpovědnosti.
Žáci sborového zpěvu se také budou účastnit různých
vystoupeních pořádaných školou. S přáním úspěšného
školního roku 2014/2015.
Petra Slováková
vedoucí pěveckého oddělení

V tomto školním roce nás čeká velké množství
práce, a to nejen naše učitele, ale i samotné žáky.
Hlavním cílem naší školy je, aby žáci získali základní
umělecké vzdělání a byli postupně obohacováni
o umělecké prožitky v jejich dalším životě. Ti
nejlepší žáci se přestaví na našich plánovaných
koncertech, vystoupeních a výstavách. Budeme
společně vytvářet i kulturní vystoupení nejen na
kmenové škole ve Vsetíně a v samotném městě,
ale i na našich pobočkách v Horní Lidči, Lidečku,
Valašské Polance a v Jablůnce.
I letos se naši žáci a učitelé zapojí v rámci Partnerství
škol do mezinárodního projektu Comenius. V říjnu
budeme reprezentovat naši školu v Severním Irsku,
v prosinci v Německu a v dubnu 2015 přivítáme
partnerské země z tohoto projektu na naší škole
a provedeme je krásami našeho města, ale i celého
našeho kraje. Také se našim zahraničním kolegům
představí žáci svými koncerty, vystoupeními
a výstavami. V měsíci červnu naše škola navštíví
Island, kde bude celý projekt slavnostně vyhodnocen
a ukončen.
Práce, která nás ve školním roce 2014/2015
čeká je opravdu náročná, ale věřím, že společně
s našimi učiteli a žáky zdárně zabezpečíme
všechny připravované akce a budeme příkladně
reprezentovat naši školu, naše město a náš kraj doma
i v zahraničí.
Děkuji Vám, rodičům našich žáků za podporu při
jejich studiu na naší škole, přeji Vám pěkné sluníčkové
podzimní dny a těším se na setkání s Vámi na našich
připravovaných akcích, koncertech, vystoupeních
a výstavách.

		

		

Roman K o n ů p k a
ředitel školy
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Hudba je jako barevný obrázek
Milí žáčci, mnozí jste zde na naši základní
uměleckou školu nastoupili letos v září poprvé
a jistě se těšíte, co všechno se tady o svém zvoleném
hudebním nástroji dozvíte a co všechno se naučíte.
V hodinách klavíru zvládnete již velmi brzy zahrát
několik jednoduchých písniček a skladbiček. Již
během prvního ročníku se budete umět zorientovat
na klaviatuře a v notách v houslovém i basovém
klíči. Při hře na klavír brzy zjistíte, že zvládáte
dělat více věcí najednou. Dokážete číst zároveň
noty na dvou notových osnovách, při čemž jedna
je v houslovém a druhá v basovém klíči, a toto
pak dovedete přenášet na klávesy ve správném
čase. Tento proces je rychlejší a dokonalejší,
čím déle a s jakou pílí se hře na nástroj věnujete.
Nejde však jen o vyťukávání nějakých tónů na
klávesách. Jde především o to, aby to, co svými

prsty na klavíru vytvoříte, znělo pro vás i vaše
posluchače hezky. Jednotlivé skladbičky často
v hodinách přirovnávám k obrázkům. Pokud je
skladba zahraná jen mechanicky, to znamená, že
sice správné tóny tam jsou, ale skladbička nezní
po hudební stránce, tak jak by měla, nezní hezky,
obrázek ještě není domalovaný. Ještě je potřeba
použít barvičky a domalovat jej. K tomu nám často
poslouží dynamika a další výrazové prostředky. Hra
na každý nástroj je práce krásná a tvůrčí, učí nás
přemýšlet, rozvíjí naši fantazii a měla by přinášet
radost a příjemný hudební prožitek. Přeji vám do
tohoto školního roku hodně trpělivosti u vašeho
hudebního nástroje, spoustu energie a chuti učit se
něčemu novému.
Mgr. Michaela Kovářová
vedoucí klavírního oddělení

Pobočka Jablůnka
Několik let probíhá v ZŠ Jablůnka výuka žáků na
hudební nástroj pod záštitou ZUŠ Vsetín. Učitelé
s žáky připravují během roku nyní již tradiční
adventní vystoupení, benefiční a závěrečný koncert.
Kromě těchto akcí jsou rodiče zváni na třídní
přehrávky spojené s třídní schůzkou, kde se rodiče
mohou informovat o prospěchu žáků, přípravě do
hodin apod.
Žáci jsou také nominováni do soutěží, které pořádá

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
V uplynulých letech byli vybraní žáci ve hře na
klavír a keyboard úspěšní v okresních i krajských
kolech. Doufám, že letos k nim přibudou i žáci
dechového oddělení.
Příjemný školní rok přeje všem
Ivana Něničková
koordinátorka pobočky Jablůnka

Oči dokořán
12. Národní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ bude přínosný. Vystoupí zde například přední český
výtvarník Petr Nikl a nestor výtvarného vzdělávání
ČR s podtématem „Velké maličkosti“
ak. soch. Věra Roeselová.
Budou probíhat
3. 10. 2014 – 25. 9. 2015
rozborové semináře věnované multimediální tvorbě
Na přelomu měsíce září a října proběhne instalace i představení vybraných projektů učiteli. Výstava,
a zahájení Národní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ která je obrovským zdrojem inspirace a metodického
ve Šternberku. Pomoc při instalaci přislíbili i učitelé materiálu bude otevřena do 25. 9. 2015.
VO ZUŠ Vsetín, kteří zde budou prezentovat tvorbu
svých žáků. Vystavené práce zde bude možné Výstava je přístupná veřejnosti: návštěvy je
zhlédnout až do 25. 9. 2015 v prostorách bývalého nutno domluvit předem na tel. 604 591 340 nebo
augustiniánského kláštera ve Šternberku. Vernisáž e-mailuhandke@seznam.cz.
výstavy oceněných prací (3. 10. 2014) bude doplněna
Mgr. Miroslava Němcová
rozborovým a vzdělávacím seminářem, který bude
vedoucí výtvarného oboru
probíhat do 5. 10. 2014. Program je pestrý a určitě
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Na co se můžete těšit s literárně dramatickým oborem?
Milí žáci, všechny vás vítám v novém školním roce,
do kterého vám přeji spoustu dobré nálady, úspěchů
a pozitivního přístupu k práci. Nesmím zapomenout také
na rodiče, kterým držím palce, aby měli po celý rok se
svými dětmi trpělivost, pevné nervy a nacházeli radost
v jejich úspěchu.
V loňském školním roce odvedli žáci LDO spoustu
úspěšné práce, jež byla oceněna nejen diváky, ale
i odbornou porotou v soutěžní přehlídce sólového projevu.
Naše práce nespočívala pouze v uměleckém přednesu, ale
hlavně v kolektivní inscenační tvorbě. Žáci jednotlivých
kolektivů (báječných kolektivů)
získavali po celý rok mnoho
nových zkušeností a dovedností
z dramatické tvorby, které následně
uplatnili v souborové práci. Minulý
rok tak vzniklo sedm představení,
které jsme veřejně prezentovali
při
různých
příležitostech.
Mezi naše diváky patřila nejen
široká veřejnost, ale také děti
z mateřských či základních škol
a poprvé i studenti ze škol středních.
Zúčastnili jsme se i krajské akce
ZUŠek na zlínské Malé scéně, což
bylo pro žáky značným přínosem.
Setkali se tak s velkým hracím
prostorem a jevištní technikou. Také jsme hráli pod širým
nebem při události Roku české hudby, kde žáci museli
bojovat s nepřízní větru a měli možnost vyzkoušet si práci
s mikroporty. To vše bereme jako užitečné zkušenosti pro
novou tvorbu.
Máme před sebou nový školní rok a spolu s ním spoustu
nové práce a cílů. Mělo by vzniknout osm až deset nových
představení, které budou k shlédnutí na konci dubna na
naší každoroční divadelní přehlídce. Kromě této přehlídky
budeme bavit opět děti z MŠ a ZŠ, a to hned několikrát
- velmi úspěšné loňské představení „Mach a Šebestová“
vystřídají letos pohádky „O perníkové chaloupce“

a „Mauglí“, které obnovujeme a upravujeme z loňské
tvorby a na jaře se dětičky mohou těšit na novou hudebně
divadelní pohádku „Vodnický rej“. Starší a zkušenější
žáci nastudují opět náročnější inscenace, které představí
svým vrstevníkům ze středních škol. V měsíci dubnu nás
navštíví účastníci evropského projektu Comenius, pro
které připravujeme představení ve stylu němé grotesky.
A jako každý rok, tak i letos nás budete mít možnost vidět
na nejrůznějších koncertech a akcích naší školy či města.
V blízké době se nám také nabízí vznik většího hudebně
divadelního představení, které by mělo být výsledkem

propojení všech oborů naší školy, mělo by obsahovat např.:
vlastní hudební podklad, živý orchestr, pěvecký sbor,
taneční choreografie a výtvarnou spolupráci. To vše by
mělo vznikat během letošního či příštího školního období,
dle provozu školy a technických prostředků. Premiéra se
tak plánuje na jaro r. 2015 nebo r. 2016.
Zájem o „dramaťák“ roste, proto vzniká i více náročnějších
inscenací, kterým se v letošním roce pokusím zajistit větší
hrací prostory a také kvalitnější osvícení v koncertním
sále.
Vzrůstá ale také počet žáčků přípravné dramatické
výchovy i estetické výchovy, která se
stala v poslední době velice oblíbenou.
Tato (dalo by se říct - umělecká školka)
připravuje děti na studium jednotlivých
oborů ZUŠ. Hravá výuka, která
odhaluje nadání malých žáčků, letos
přilákala spoustu nových dětí, což nás
nesmírně těší.
Vy nám držte palce, aby se nám naše
plány podařilo splnit! A my se těšíme
na vaši účast při našem vystupování!
Děkujeme !!!
Kristína Fusková
vedoucí literárně dramatického oboru
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S Comeniem opět do světa
Nastal nám nový školní rok a s ním se opět rozbíhá
dění kolem mezinárodního projektu Comenius,
díky kterému nejen učitelé ale i žáci ZUŠky úzce
spolupracují s partnery z Islandu, Severního Irska,
Německa, Polska, Itálie a Turecka. Projekt, do kterého
se nám podařilo dostat jako jediné umělecké škole
(z ostatních zemí jsou to základní a střední školy),
potrvá do konce školního roku 2014/2015. Do té
doby nás ale čeká ještě spousta práce, čekají nás také
další výjezdy do partnerských zemí. Na jaře příštího
roku přivítáme také všechny zahraniční partnery na
naší škole ve Vsetíně.
Zatím poslední výjezd do zahraničí se konal na
přelomu května/června letošního roku. Do polské
Łęczyci se podívala zástupkyně ředitele a vybraný
žák. Reprezentovali školu na partnerském gymnáziu,
které patří k nejlepším v Polsku. Přivezli s sebou videa
s nahrávkami školních songů, které naši žáci sami
komponovali či přetvořili a zazpívali. Tato tvorba byla
na profesionální úrovni a sklidila obrovský potlesk
a obdiv za práci, kterou učitelé a žáci dali dohromady.
Náš tým se vrátil pln dojmů a poznatků, našli nové
přátele a kontakty udržují i nadále.
Nyní již vrcholí přípravy na cestu do Severního Irska,
které proběhne v říjnu. Děti, které se učí anglicky, nyní
dostaly možnost začít si dopisovat s dětmi z Islandu
a Turecka. Není nic hezčího než vidět v dětských
očích nadšení a očekávání. Mohou navázat zajímavá
přátelství, přitom se učit anglicky, možná se některým
časem podaří osobní setkání s nimi. Žáčci v rámci
mezinárodního úkolu Comenia napsali dopisy, které
budeme předávat koordinátorům na setkání v Irsku.
Mnohé děti si na dopisech daly opravdu záležet,
krásně je ozdobily, přidaly obrázek či drobnost.
Některým zatím s psaním pomáhala maminka, o to
víc se mohou na odpověď těšit společně.
Ve škole se také stále více plní Comenius nástěnky,
děti o projektu rády diskutují a houževnatě plní
společné úkoly. Protože každá země přivítala své
zahraniční partnery koncertem, my jako Základní
umělecká škola si na tomto dáme obzvlášť záležet
a nic nenecháme náhodě. Již nyní se pečlivě vybírají
a trénují skladby pro mezinárodní koncert. Můžeme
ukázat světu, že i v té naší malé zemičce, na tom
našem líbezném Valašsku máme talentované děti, že

Základní umělecká škola Vsetín
adresa: Podsedky 285, 755 01 Vsetín
tel: 571 411 725
www.zus-vsetin.org
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umíme dělat krásnou hudbu a rádi ji světu ukážeme.
Jsme rádi, že rodiče děti podporují nejen v uměleckých
činnostech, ale i v práci na projektu. Není lehké
zorganizovat projektovou práci na škole, kde probíhá
výuka jinak než na základních a středních školách.
Proto si velmi vážíme toho, že se děti nebrání tomu,
aby dělaly i něco navíc, a dělají to srdcem.
Naše škola nyní žije nejen uměním, žije i Comeniem
a je to krásné. Dává všem možnost poznávat a učit se
něco nového, poznávat jiné lidi a kultury, motivuje
nás a posunuje kupředu. Je pro nás výzvou, můžeme
ukázat svoji výjimečnost i soudržnost. Může nám
pomoci prolomit ledy, získat sebevědomí a otevřít
svá srdce.
Hudba všechna srdce spojuje, proto hrajme a zpívejme,
sami i společně. Vždyť energie věnovaná umění se
neztrácí. Někdy to chvíli trvá, ale vždy se pozitivně
vrátí. A proto to za to stojí.
Jana Janštová
koordinátorka projektu Comenius
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