Zprávy z tanečního oddělení
Dne 3.2.2009 se v Masarykově divadle v Jičíně uskuteční regionální kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru ZUŠ. Soutěžit budeme společně se
školami z trutnovského okresu. Celkem je přihlášeno 28 choreografií, které jsou rozděleny do pěti kategorií podle věku dětí. Zúčastněných tanečnic a
tanečníků bude 206 z těchto ZUŠ: Jičín, Nová Paka, Dvůr Králové, Hostinné a Trutnov. Konkurence bude opravdu velká a program soutěže nabitý, ale velmi
zajímavý.
Jistě nám všem zkomplikuje toto naše konání chřipková epidemie, která se neúprosně blíží, ale i přesto se vše pokusíme zvládnout co nejlépe.
Vždyť není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! Od samého rána budou v divadle probíhat prostorové zkoušky na
jevišti a vlastní soutěž bude zahájena ve 12,30. Konec soutěže je odhadován na 17. hodinu. O výsledcích soutěže
bude rozhodovat 3-členná odborná porota, jenž rozhodne, které choreografie postoupí do krajského kola soutěžní
přehlídky.
Touto cestou bych také chtěla poděkovat jménem naší školy vedení KZMJ, panu řediteli Pavlu
Nožičkovi, Martinu Vondrákovi,p.P.Prokešovi, p.V.Kroulíkovi, p.K.Horákovi a všem dalším, kteří nám vyšli
vstříc a nezištně pomohli při zajištění a organizaci této akce. Celý den budeme mít divadlo k dispozici a všechny
dostupné prostory budou zařízeny jako šatny pro účinkující. V přízemí bude během dne otevřený bufet. Náš
taneční obor bude reprezentovat 58 tanečnic s 10 choreografiemi!
Přeji všem zúčastněným hodně úspěchů a pěkných zážitků.
Eva Černochová
Smyčcové a kytarové oddělení
Žáci kytarového oddělení p.uč Hany Botkové absolvovali třídní přehrávku 14.1.2009. Zahráli si zkouškový repertoár a p.učitelka při této
příležitosti informovala rodiče dětí o jejích výsledcích studia i o provozních záležitostech (např.: zápis omluvenek do žákovských sešitů). Žáci
p.uč.Františka Komárka měli třídní koncert v Porotním sále o den později – 15.1. Vystoupení se dětem povedla, o čemž svědčil potlesk rodičů.
Žáci violoncellové třídy p.uč Miloslavy Vrbové si zahráli na třídní besídce 15.1.2009. Vystoupení žáků mělo dobrou úroveň, ale pro příští
takovou hudební akci naší ,,malé“ třídy bychom s žáky s velkou radostí přivítali větší účast vás, rodičů, nebo rodinných příslušníků.
Skončilo první pololetí a to znamená, že všechny děti předvedly co se naučily nového na svůj hudební nástroj za pět měsíců návštěvy školy a
domácí přípravy. V úterý 20.1.2009 se konaly pololetní přehrávky dětí smyčcového a kytarového oddělení. Všechny malé i velké muzikanty moc chválím a
se mnou i ostatní učitelé. I přes velkou trému některých, hráli s velkým nasazením a zanícením. Všichni si zaslouží velké uznaní!
A nakonec pro vás mám tip na výlet. Jde o výstavu hudebních nástrojů v Českém muzeum hudby v Praze v Karmelitánské ulici. Bližší informace
na www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby .

Zároveň můžete shlédnout i výstavu malíře, ilustrátora a muzikanta Karla Franty – „Malovaná muzika“. Jeho kresby ovlivnily celou řadu časopisů pro děti,
spolupracoval např.s Františkem Nepilem, Jiřím Trnkou či Helenou Zmátlíkovou. Výstava trvá do začátku dubna.
Miloslava Vrbová

Pololetní přehrávky v Sobotce
Chci pochválit všechny děti (až na dvě, tři výjimky), jak hrály na pololetních přehrávkách. Moc se mi líbilo, jak se
slečny flétnistky nedaly přesvědčit, že stačí jedna skladba a trvaly na svém, že zahrají (a také zahrály) dvě, jak každý při příchodu i
odchodu pozdravil, někteří i poděkovali.
Znovu připomínám, že pevná tel. linka byla zrušena a nové tel. číslo do ZUŠ Sobotka je 733 332 943. Pokud budete mít
zájem, podívejte se na aktualizované stránky naší pobočky. Nacházejí se na stránkách města Sobotky- www.sobotka.cz, odkazy – o
městě, školy. Doufám, že se p. uč Badové, která je spravuje, brzy podaří přidat ještě nové fotky.
Petra Matoušková
Zprávy z oddělení elektronických klávesových nástrojů
Máme za sebou půl roku práce. Naučili jste se spoustu nových věcí, nové písničky, skladbičky, starší z vás hrají náročné skladby, někteří se
chystají na absolventskou přehrávku. Je toho moc, z čeho můžete mít radost, a dáváte si nová pololetní předsevzetí, že teď budete cvičit ještě víc a víc.
Poznáváte další tajemství svého nástroje a objevujete jeho možnosti. I váš hudební nástroj vás jistě zná. Už ví, jak tisknete klávesy, už si
pamatuje, které rejstříky máte nejraději, jestli hrajete rádi rychle nebo pomalu. A to je moc dobře. Za týden si prohlédnete vysvědčení. Doufám, že vás
potěší. Do dalšího pololetí vám přeji hodně radosti, trpělivosti při cvičení a mnoho nových objeví ve světě hudby.
Za oddělení EKN vám se svými kolegy držím palce. M. Stříbrná
Počínaje tímto měsícem, budu pro vás připravovat informace o keyboardech, které by stály za koupi. Dnes se podíváme na základní model pro
začátečníky, zejména pro ty, kteří nemohou za nástroj dát větší finanční obnos. Je to model Yamaha PSR E 413. Za cenu kolem 7000,-Kč nabízí všechny
základní funkce, které při výuce můžeme potřebovat. Jen si dejte pozor, někteří obchodníci jej neprodávají s napájecím zdrojem v základní výbavě. Ten je
určitě potřeba koupit a také se hodí sustain pedál.
Specifikace: 61 kláves rychlostní citlivost režimy klaviatury:
polyfonie: 32 hlasů
742 zvuků, 165 stylů, 100 arpeggio patternů
kompatibilita s GM a XG standardy
sekvencer, metronom, audio výstup, vstup pro sustain pedál
usb konektor
integrovaný ozvučovací systém

Pavel Krčmárik
Klavírní oddělení
Máme za sebou pololetní přehrávky :-) a já bych ráda, jako vedoucí oddělení, poděkovala všem kolegům a jejich žákům za poctivou a pečlivou
přípravu, kterou bylo znát z každého tónu, který z klavíru žáci a studenti vyloudili.
Milí malí a mladí klavíristé, nevěšte hlavu, pokud se vám nepovedlo zahrát vše podle svých představ. Vězte, že učitel ve vás nehledá dokonalost,
učitel vás jen vede klikatými cestičkami po říši hudby a snaží se odkrýt i utajené obrazy a zvuky, probouzí vaši zvědavost, rozvíjí vaše schopnosti a
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dovednosti, pobízí k cestě... A není pro něj větší odměna než slyšet svého svěřence, jak zúročí hodiny a hodiny práce a promlouvá hudbou k lidem. I když se
třeba u toho trošku zakoktá :-)
Přeji vám, ať vytrváte, když vás cvičení zlobí, ať se dokážete naplno radovat, když se vám to povede a ať nezapomínáte na to nejdůležitější:
Hudba dělá náš život krásnějším. A to v každé podobě!
K.Kalvodová
Beseda s hercem Františkem Peterkou
Ve středu 18.února se bude v 17,30 konat beseda s Krakonošem :-) – s hercem, který oblíbenou postavu českých podkrkonošských pohádek
ztvárnil. Naší škole je potěšením uvést toto přátelské setkání hudebním vystoupením. Přijďte si nás poslechnout do hudebního oddělení jičínské knihovny,
zpěv, klavír a zvuk flétny jistě potěší ucho všech, kteří si najdou čas.
K.Kalvodová
Třídní přehrávka klavírní třídy p.uč. K.Kalvodové
Středa 22.ledna 2009 byla dnem, kdy se u krásného, pořád ještě nového, klavírního křídla (klavír stárne pomaleji, než
my :-) ) sešli mí žáci a předvedli rodičům, prarodičům i sourozencům, co se nového naučili. Z prostorových důvodů jsem
nezařadila do programu komorní soubor Cantus firmus, takže jsme slyšeli pouze klavír, ale myslím, že to nikoho rozhodně
nenudilo. Doufám, že se ve stejně příjemné atmosféře sejdeme i v červnu, kdy se představí i soubor a všichni klavíristé si budou
moci užít atmosféry koncertního Porotního sálu. Rodičům ještě jednou děkuji za důvěru a také za podporu, kterou svým
potomkům umožňují věnovat se tak náročnému koníčku. Vám, milí moji svěřenci, děkuji za to, že jste tak skvělí. :-)
K.Kalvodová
Hlásání o zpívání!
Nový rok jsme odstartovali novoročními zpívánkami pro rodiče, aby mohli posoudit, co se jejich děti naučily nového a jaké dělají pokroky.
Myslím, že se vydařily a všichni odcházeli s hezkými pocity. Tento školní rok je pro nás zpěváky soutěžní. Školní kolo soutěže proběhlo v rámci pololetních
přehrávek. Do okresního kola, které se bude konat tentokrát v ZUŠ Hořice postoupilo 8sólistů a jeden komorní zpěv - trio. Přistupujeme k soutěži jako k
další pěvecké zkušenosti a k porovnání se s ostatními zpěváky z jiných škol. Mějte na paměti, že není důležité zvítězit,ale zúčastnit se!!! A k tomu si odnést
krásný pocit z výkonu!!! Takže, zlomte vaz a zpívejte pro radost svou a svých učitelů!!! Vy ostatní nám držte palce!!! Zdenka Svobodová a Jana Včeláková
Dechové oddělení také nezahálí
Již v minulém čísle jsme informovali o třídních besídkách učitelů dechového oddělení. V lednu se k nim připojilo i vystoupení žáků manželů
Jaroslavy a Františka Komárkových. Koncertík se konal v Porotním sále a kromě všech dětí našich tříd nám své umění předvedla naše bývala absolventka,
nyní studentka 4.ročníku pardubické konzervatoře, Nikola Holcová, která na lesní roh za doprovodu své bývalé paní učitelky Komárkové rodičům i ostatním
žákům zahrály 3.větu z Haydnova koncertu D-dur pro lesní roh a klavír a 1.větu z Concertina Jaroslava Křičky.
Dle potlesku rodičů se vystoupení všech dětí líbilo! Nejčastější skladbičkou pro začínající klarinetisty i
některé „hráče“ na zobcovou flétnu byla písnička O Krtkovi. A bylo to nakonec velmi zajímavé, poslouchat tuto
písničku v několika provedeních, vždy šlo o originál :-). Závěr byl ovšem mohutný, protože Pepa Kracík hrál na
soupravu bicích nástrojů tak dobře, až se okna „klepala“ :-)). Koncert trval hodinu a půl, ale bylo co poslouchat, neboť
pestrost koncertu byla veliká – od lesních rohů, přes zobcové flétny, klarinety, bicí saxofony až po kytary!
Dechové oddělení se také jako zpěváci připravuje na soutěž MŠMT. V minulém týdnu proběhlo školní kolo a
do okresního kola budou vybráni v úterý 27.1. postupující. Podle toho, jak jste, naši milí studenti, hráli, soudím, že
postoupí opravdu většina! Však okresní kolo se koná v naší škole již 24.února. Budeme vám držte palce!!!
Jaroslava Komárková

POZOR, POZOR!
3.února je z důvodu konání regionálního kola soutěžní přehlídky ZRUŠENA VÝUKA
v ZUŠ. Všichni žáci, kteří máte v úterý výuku, se odpoledne dostavte jako publikum do
Masarykova divadla v Jičíně a přijďte podpořit své spolužačky z tanečního oboru!
Soutěž bude ukončena kolem 17:00.

PŘEJEME
EJEME VŠE
NEJLEPŠÍ!

KDO SE V ÚNORU NARODIL?
 2.2.1969 p.uč.Vladimíra MATUŠKOVÁ

A CO NÁS V ÚNORU ČEKÁ?
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Masarykovo divadlo Jičín
ZUŠ Hořice
JARNÍ PRÁZDNINY
Porotní sál jičínského zámku

regionální soutěžní přehlídka MŠMT v tanečním oboru
okresní kolo soutěže MŠMT v sólovém a komorním zpěvu
okresní kolo soutěže MŠMT – dechové a bicí nástroje

Přejeme vám vše, aby vás nadcházející chřipková epidemie nezasáhla a pokud přece jen vás přemůže, tak se brzy
uzdravte! Základem je klid v posteli. Na nočním stolku by vám kromě teploměru neměl chybět horký čaj s citronem.
Citát:
„Role učitele nespočívá v obhajobě pracovního procesu a nepostradatelnosti pedagogického vedení, ale v jeho přesvědčování, že nejlepším učitelem je
vlastní sluch a cílem je postavit žáka na křižovatku, ze které on sám si jednou (třeba i vícekrát) vybere vlastní žánrovou cestu.“
Matušková Vladimíra (EKN)

TAK KRÁSNÝ ZBYTEK ZIMY
A UŽIJTE SI VE ZDRAVÍ JARNÍCH PRÁZDNIN!
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