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ÚVODEM…
Váţení rodiče, milí ţáci a přátelé školy!
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Zima ještě stále odolává a nechce předat
vládu jaru, ale jiţ brzy se nejkrásnějšího období v roce
určitě dočkáme. Vše se začne probouzet k ţivotu, tráva se zazelená a sluníčko
nás svými paprsky krásně zahřeje. V naší škole jsme ale na nějaký zimní spánek
čas neměli. Řada koncertů, soutěţí a příprav našich tradičních akcí nás neustále
motivuje k aktivní činnosti. O tom, jak se nám dařilo a co v dalším období
připravujeme, se dočtete v následujících řádcích našeho Občasníku, který opět
precizně připravil kolega Jiří Jablunka.
Nechci zdrţovat zajímavé čtení dlouhým úvodem, ale s jedním
problémem bych se rád podělil. Naše škola má kapacitu 190 ţáků, kterou jsme
v letošním školním roce naplnili do posledního místa a další adepty museli
odmítnout. Někteří ţáci, ale bohuţel i jejich rodiče, si však studium v ZUŠ pletou
s volnočasovými aktivitami. Děti nechodí do výuky pravidelně, nepřipravují se
doma dle pokynů svých pedagogů, a kdyţ narazí na nějaký problém a musí ho
řešit, tak je rodiče raději odhlásí. Studium v ZUŠ nepřináší výsledky ze dne na
den, právě specifika studia uměleckých oborů a systematičnost práce nás
posouvá dál. Kaţdá činnost, kterou učitel po svých ţácích poţaduje, je
promyšlená a má návaznost na jejich další růst. Bez aktivní spolupráce učitelţák-rodič se ale posouváme velmi pomalu.
Proto apeluji na rodiče, aby studium svých dětí v ZUŠ brali váţně, aby
to pro děti nebyl jen další „krouţek“ v jejich nabytém programu. Naše škola
nevychovává umělce, ale prostřednictvím uměleckých oborů se snaţíme
obohacovat a rozvíjet schopnosti kaţdého ţáka. Budu velmi potěšen, kdyţ se
budete více zajímat o dění ve škole, sledovat webové stránky, komunikovat
s pedagogy, navštívíte výuku svých dětí a případné problémy ihned
prokonzultujete.
Se svými připomínkami
a nápady se samozřejmě
můţete obracet i na mě.
Budu se na setkání s Vámi
těšit, ať uţ při řešení
nejrůznějších problémů,
tak i při koncertech
a výstavách naší školy.

Miroslav Nauč

„Hudba je sladká,
líbezná mluva,
každému srdci
srozumitelná.
Pro city, pro něž
by v žádné řeči
slov se nenašlo,
ona má výraz,
v ní každý
najde ohlasu.“

Božena
Němcová

ředitel školy

Aktuální informace
ze ţivota školy
a fotografie
naleznete
na našich
školních
webových
stránkách
www.zuszdounky.cz
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ROZHOVOR S...
p. uč. Alenou Cholastovou

 narozena 20. května 1987
v Kroměříži
 absolventka
ZUŠ Holešov a
Konzervatoře Evangelické
akademie v Kroměříži,
obor klasická kytara

Jiţ druhým školním rokem
se máte moţnost dvakrát týdně
potkat s paní učitelkou Alenou
Cholastovou, která převzala
kytarovou
třídu
po
své
spoluţačce a kamarádce p. uč.
D. Rosové.
Alena Cholastová pochází
z Přílep, kde navštěvovala 1.
stupeň ZŠ, pokračovala v Holešově. Tam také začala chodit
do ZUŠ. Po základní školní
docházce byla
přijata
na
konzervatoř, kterou absolvovala
v roce 2008. Od té doby se
věnuje pedagogické činnosti.
Kromě úterka a čtvrtku, kdy
vyučuje ve Zdounkách, začíná
kaţdý svůj týden v Koryčanech
a středa s pátkem patří výuce
v ZUŠ Bystřice pod Hostýnem.

 oblíbená hudba:
cimbálová, filmová;
poslouchám ráda od
všeho trochu

 Na naší základní umě-

 6 x NEJ:
barva: fialová, hnědá,
zelená
zvíře: pes, vodní želvy
film: historické velkofilmy
(Troja, Tristan a Isolda,
Alexandr Veliký...)
jídlo: jakékoliv masité
pití: kofola, bílé víno
předmět na ZŠ: přírodopis,
hudební výchova, zeměpis

„Ve Zdounkách se mi
líbí, jelikož práci s dětmi mám
ráda a je zde o kytaru velký
zájem. V pedagogickém sboru
jsou zkušení pedagogové a fajn
kolegové.“

lecké škole vyučujete druhým
školním rokem. Jak se Vám
tady líbí?

 Vyučujete

celkem
na
třech pracovištích. Jak byste
srovnala ţáky z těchto škol?
„Nesrovnávám žáky z různých škol, kde vyučuji, nedělám
rozdíly
ani
v
systému

Nejmladší děti z PHV
Velký třesk v ZUŠ
nastává vţdy úderem 2.
pololetí,
kdy
ţáci
přípravné hudební výchovy začínají hrát na
svůj zvolený hudební
nástroj. Letos vedla
kytara a klavír, ale
objektivu našeho fotoaparátu neunikli ti, kteří
si
vybrali
zobcovou
flétnu (Nela a František
Ţůrkovi z Chvalnova,
Jakub Pospíšil z Nětčic)
a jeden ze tří jistě
nadějných
klávesistů
(Michal
Šamánek
ze
Zdounek).
Ať se daří nejen jim,
ale i ostatním! 

vyučování, způsob výuky mám všude stejný. Ale
každý žák je jiný, někdo postupuje hráčsky
pomaleji a někdo umí zadanou látku z hodiny na
hodinu. Proto s každým žákem pracuji individuálně.
V Koryčanech vyučuji jen jeden den v týdnu. Kromě
žáka v přípravce učím jen samé dívky. Výuka s nimi
mě baví, jelikož mají k hudbě kladný přístup.
V Bystřici pod Hostýnem, kde vyučuji již pátým
rokem, jsme nedávno uspořádali „kytarové
odpoledne“, kde vystupovali všichni mí žáci
a navzájem si své výkony hodnotili. Bylo to
příjemné odpoledne a velmi mě překvapili
„začínající“ kytaristé, jak zodpovědně přistoupili k
přípravě na koncert. Přála bych si, abychom i zde
ve Zdounkách pořádali takové setkávání kytaristů
a hráli si navzájem pro radost…“

 Čeho byste chtěla se žáky dosáhnout, co
se Vám na nich na jednu stranu líbí, čeho si
ceníte a v čem by se měli podle Vás zlepšovat?
„Především bych si přála, aby byli, lidově
řečeno, více zapáleni do hry na kytaru a chtěli se
naučit toho co nejvíce. V budoucnu bych chtěla se
svými žáky vystupovat na přehlídkách kytarových
souborů,
nebo
založit
kytarový
orchestr.
Na některých žácích si cením upřímnosti, když se
spolu týden nevidíme a pak příjdou do hodiny
a pronesou větu: „Celý týden jsem nedržel kytaru
v ruce“. Zlepšovat by se měli v každodenním
cvičení. Cvičit každý den 30 minut je efektivnější
než 3 hodiny jednou týdně v den před výukou.“

Kytarová třída
p. uč. A. Cholastové
a ţáci Andrea Savčáková,
Lukáš Mozga (vlevo)
a David Šauer

 Jaké máte plány do budoucna?
„Plány jsou zbytečné, většinou se mým
plánům do cesty přihodí něco neočekávaného
a podle toho se pak odvíjí moje další životní
cesta.“
Děkujeme za rozhovor 
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Hra na housle a houslový soubor

Oddělení klávesových
nástrojů
Výuka hudební nauky – 2. ročník

- únorová nauka o hudebních nástrojích:
představení klarinetu a skupinová práce

…a vzorné čekání na výuku 

ROZHOVOR S... p. uč. Michalou Skácelovou
 narozena
25. října 1985 v KM
 absolventka
SOŠ Bojkovice (sociální
činnost –sociální
vychovatelství), PdF
Univerzity Palackého
Olomouc (učitelství Vv
a speciální pedagogika)

Kaţdou středu je od září k vidění v učebně výtvarného oboru
nová paní učitelka. Mgr. Michala Skácelová bydlí
v Morkovicích a kromě naší školy vyučuje v ZUŠ Kroměříţ
a na její pobočce v Morkovicích. O tom, jak se jí u nás
vyučuje, se můţete dozvědět níţe…

 sourozenci – 1 bratr
 zájmy – kresba, poslech
hudby (vážná, relaxační,
irská, lidová, jazz), fotografování, sport (cyklistika, turistika, plavání, lyžování)
 oblíbené směry ve
výtvarném umění a malíři:
secese-G. Klimt;
impresionismus- Monet,
E. Degas;
pop art- R. Lichtenstein,
Andy Warhol, Y. Klein;
land art-Christo, Ivan Kafka,
D. Oppenheim, Zorka
Ságlová
 5 x NEJ: barva:
oranžová, modrá, tyrkysová,
červená; zvíře: pes;
jídlo: žemlovka, pstruh na
másle, palačinka se
špenátem; pití: meruňkový
džus, zelený čaj, vídeňská
káva, bílé víno; předmět
na ZŠ: zeměpis, literatura

 Učíte 1. rokem, a to celkem na
třech místech. Jak byste srovnala
své ţáky v jednotlivých třídách a
jak se vám s nimi pracuje?

„Je pro mě velice složité
srovnávat děti jako vůbec. Vnímám
žáka jako individualitu, která je
proměnlivá.
Na
těchto
třech
základních uměleckých školách učím
stovku
dětí, takže
práce
je
různorodá, náročná a díky dětem
velmi pestrá.“

 Jak se Vám líbí v naší škole,
co Vaši ţáci v hodinách výtvarného
oboru v ZUŠ Zdounky. Co byste
chtěla se ţáky zlepšit?
„Na Základní umělecké škole ve
Zdounkách se mi líbí vstřícnost a
ochota všech pracovníků školy. Velmi
si cením přátelského a rovnocenného
kolegiálního přijetí. V hodinách
výtvarného oboru na této škole
projevují žáci zájem o nabízené
výtvarné činnosti. Kreativita, nadšení

a trpělivost se odráží v zadaném tématu či
technice, která dětem vyhovuje. Zlepšit
bych chtěla samozřejmě prostory pro
výtvarný obor. V současné době se vyučuje
v prostorách učebny hudební nauky.
Prostorové dispozice částečně omezují
výuku, která by měla být více spontánní a
inspirativní. Nicméně si ale uvědomuji
finanční složitost třídu výtvarného oboru
osamostatnit.“
Děkujeme za rozhovor



příště: okénko z naší pobočky v Koryčanech
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KALENDÁŘ
zapište si…

Krajské kolo soutěţe ZUŠ
- dechové orchestry
pátek 19. března 2010, Hulín

Hudební besídka ţáků
ze tříd p. uč. J. Jablunky,
J. Horvátha a J. Hradečného

čtvrtek 25. března 2010
1630 hodin, sál ZUŠ

Velikonoční prázdniny
čtvrtek 1. dubna
a pátek 2. dubna 2010

Hraje celá rodina
neděle 25. dubna 2010
KD Zdounky

Okresní kolo Národní soutěţe ZUŠ
v komorní hře s převahou
dechových nástrojů

KROMĚŘÍŢ, 17.-18.2.2010
Ţesťové kvarteto

1. místo s postupem
Aneta Náplavová, Lucia Tyčiaková, Petr Vlček –
trubka; Lukáš Lehkoživ – tenor

1. místo s postupem
Drahomír Šušlík, Jakub Liška, Ondřej Liška tenor; Martin Liška - tuba

3. místo

Markéta Skopalová, Kateřina Procházková

Krajské kolo Národní soutěţe ZUŠ
v komorní hře s převahou
dechových nástrojů

ZLÍN-MALENOVICE, 2.3.2010

Festival mládeţnických
dechových orchestrů
neděle 16. května 2010
KD Zdounky

Absolventský koncert
květen 2010
Letos máme 14 absolventů;
a b s o l v e n t i H O:
L. Číhalová, M. Mrhálková,
I. Spáčilová – housle
D. Halma, P. Domanská,
E. Ševčíková, Z. Štěrbová - klavír
V. Navrátilová - akordeon
D. Šušlík - tenor
M. Liška – tuba
J. Janováčová – kytara

Ţesťové kvarteto

3. místo
Aneta Náplavová, Lucia Tyčiaková, Petr Vlček –
trubka; Lukáš Lehkoživ – tenor

Ţesťové kvarteto

2. místo
Drahomír Šušlík, Jakub Liška, Ondřej Liška tenor; Martin Liška – tuba
Blahopřejeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy!

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA HUDBY

Víte, že...
o …Mozart si dokázal zapamatovat dlouhé
skladby po jednom poslechu?

a b s o l v e n t k y V O:
V. Mozgová, D. Pelcová,
D. Šnejdarová

o …italský tenorista Luciano
Pavarotti pracoval jako učitel na základní
škole nebo jako pošťák?



o …velkým koníčkem zpěváka Dana Bárty je
fotografování váţek?

Postupové zkoušky
Zápis do ZUŠ
Výchovné koncerty
Výstavy výtvarného oboru
červen 2010

Ukončení školního roku
2009/2010
středa 30. června 2010

 Pan Novák je na koncertě,
zády k publiku hraje klavírista.
Sousedka se ptá: "To je
Beethoven?"
"Nevím, musím počkat, aţ se
obrátí!"



Ţesťové kvarteto

Flétnové duo

Z hudebních
vtípků

o … americký jazzový trumpetista Dizzy
Gillespie (na obrázku) hrál na trubky
ohnuté směrem nahoru? Při nehodě
v roce 1953 se mu jedna takto ohnula.
Gillespie si však zvuk „poškozeného"
nástroje tak oblíbil,
ţe od té doby hrál
pouze na takto
upravené trubky.
(trumpetisté
-nezkoušejte to!)

 "Můj manţel mě ještě po deseti
letech dokáţe chytit za ruce..."
"Doopravdy?" závidí kolegyně.
"Jo, vţdycky kdyţ chci hrát na
klavír..."


 Stěhováci táhnou klavír do
sedmého patra a uţ
nemůţou. Jeden povídá:
"Odpočnem si, uţ toho mám
dost. A já se jdu podívat, jak je
to ještě daleko." Za chvíli se
vrátí a povídá: "Tak mám dvě
zprávy, dobrou a špatnou. Ta
dobrá je, ţe uţ je to jen jedno
patro. Ta špatná je, ţe jsme si
spletli věţák."


 Víte, jak dělá enharmonická
ovečka? „Ais, ais…“


 Učitelka hudební výchovy se ptá
Honzíka: "Honzo, jaké znáš bicí
nástroje?" "Řemen mého otce."


 Klavírista se ptá po koncertě
přítele. "Co říkáš na ten
potlesk?"
"Senzace, kde jsi sehnal tolik
příbuzných?"


 Proč je netopýr v mikrovlnce?
Poslouchá hudbu.
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redakční a grafická úprava:
Jiří Jablunka
bezplatná tiskovina
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