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- představujeme se
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ZUŠ

úvodní slovo,
 plánujeme,

výsledky ankety,
představujeme se
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DDM

léto v DDM - pokračování,
Zvířátka a loupežníci,

dopravní výchova,
školní klub,

připravujeme na říjen
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další...
hudební osmisměrka,

vybarvi si draka,
hádanky,

výsledky soutěže
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Milí přátelé, 

máme za sebou první měsíc nového školního roku. 
Co nám přinesl? 
V ZUŠ jsme měli nábor do tanečního a výtvarného
oboru. Několik dětí se ještě přihlásilo na hudební
nástroje (momentálně už je plno a další zájemce 
o hudební obor vedeme jako náhradníky). 

Flétnový soubor FLAUTO DOLCE účinkoval na vítání
občánků v Nemojově, Duo V jste mohli slyšet na
vernisáži ve Františkánském klášteře. 

V DDM opět obnovil svou činnost školní klub, Nové děti
se stále hlásí a v tuto chvíli už máme jen 15 volných míst.
Stále je ještě možnost přihlásit se do zájmových
kroužků, některé z nich už jsou však plně obsazeny.

Pro naše nejmenší jsme na začátku září uspořádali
Pohádkový park a pro žáky 4. a 5. tříd dopravní výchovu.
Polytechnické dny patřily žákům 5. a 6. tříd. Děti se pod
vedením pedagogů DDM věnovaly optice, magnetickým
a polytechnickým stavebnicím, díky odstředivé síle si
mohly ozdobit tričko tzv. létajícími barvami. Pokud byste
měli čas a zájem, můžete využít také naší nabídky o
podzimních prázdninách (viz plakát uvnitř časopisu). 

Martina Zemková



V říjnu plánujeme:

  pátek 8. 10. (17:00) – Absolventský večer žáků výtvarného
oboru a pěvecké vystoupení Ivy Svobodové a Barbory
Půlpánové 
(Františkánský klášter)

  pátek 15. 10. (18:00) – Podzimáček (koncert malých
muzikantů do 10 let v sále Národního domu)

  úterý 19. 10. (18:00) – Podzimáček II (koncert malých
muzikantů do 10 let v sále Národního domu)

  středa 27. 10. a pátek 29. 10. – Projektové dny v DDM
(zábavná fyzika, veselá technika, merkur)

  pondělí 25. a úterý 26. 10. (14:00-16:00) – turnaj
v Airhockey (herna DDM)

  říjen ve školním klubu DDM – výroba draka, koláže,
dlabání dýní

Upozorňujeme návštěvníky našich akcí, že musí dodržovat aktuální nařízení vlády –
doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, negativní 
RAT antigenní test starý nejvýše 72 h, prodělání COVID-19 v době ne delší 
než 180 dnů přede dnem konání akce, nebo doložit očkování proti COVID-19.
Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového
ventilu min. třídy FFP2. 



Vedl přechod na distanční výuku v ZUŠ u Vašeho dítěte k
některým z uvedených negativních důsledků? 
(Velké snížení objemu učiva.)

VÝSLEDKY DOTAZNÍKU K DISTANČNÍ VÝUCE PRO
RODIČE HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ HOSTINNÉ – 
zpracovala Ludmila Kroupová z UHK – 2. část

Máte pocit, že nároky pedagoga na Vaše dítě byly v distančním
vzdělávání přiměřené nebo Vás (případně provoz rodiny) příliš
zatěžovaly?





V Rockové škole v Praze jsem absolvovala několik stupňů kurzu
Populárního zpěvu, který byl zaměřen na techniku Complete Vocal
Technique. Se svými žáky se snažím tyto získané znalosti využívat 
v hodinách zpěvu v kombinaci s technikami klasického zpěvu. 

V naší pěvecké třídě jsou zpěváci od 5 – 20 let. Ke každému přistupuji
individuálně a dle jeho hlasových možností. Společně vybíráme
repertoár, který je danému zpěvákovi nejbližší. V letošním roce jsem
se stala také sbormistryní Pěveckého sboru na naší škole a mohu již
prozradit, že se můžete v našem podání těšit na převážně populární
repertoár.

Představujeme se….

Pěvecké oddělení

Ráda bych vám představila pěveckou třídu naší Základní umělecké
školy. Mé jméno je Iva Svobodová a jako učitelka zpěvu zde působím
od roku 2006. Vystudovala jsem Konzervatoř v Pardubicích, obor
Klasický zpěv. Později jsem se věnovala studiu staré hudby na
Masarykově univerzitě 
v Brně, ale srdcem mě to táhlo spíše k hudbě populární. 

Iva Svobodová, učitelka zpěvu, foto: Diana Dufková



Kromě sólových hodin se snažím se svou třídou pracovat také jako s
celkem. V minulých letech jsme se prezentovali mnoha hudebními
projekty: Tradice adventního času, Vánoční písně z různých zemí
světa. V plánu byl také projekt Disneyho melodie, který byl bohužel v
souvislosti s „covidovou dobou“ odložen na neurčito. Každoročně
jsme také zváni na vánoční rozsvěcení stromečku, vítání občánků a
na další slavnostní akce. 

Tradice adventního času 2019, Vojtěch Valeš, foto Diana Dufková





Léto v DDM
- pokračování - příměstský tábor a výukové kempy

Příměstský tábor "MASTERCHEF" – 12. - 16. 7. 2021
Již druhým rokem tento speciální tábor vedla paní Klaudie
Pecháčková. Pět chlapců a tři děvčata se po celý týden věnovali
vaření, pečení i přípravě studených pokrmů. Nechyběly ani hry a
trocha sportování. Tábor probíhal 
v prostorách Odborného učiliště a panu řediteli za zapůjčení školní
kuchyně a tělocvičny moc děkujeme. 

VÝUKOVÉ KEMPY
O letních prázdninách jsme zorganizovali také 3 výukové kempy, 
na kterých si celkem 78 dětí doplňovalo znalosti z českého jazyka 
a matematiky. Každé odpoledne se také sportovalo, tvořilo a hrály
různé hry. Vydali jsme se i na výlety a za hezkého počasí navštívili
naše nové koupaliště. 



Začátek školního roku jsme již tradičně zahájili pohádkou.
Tentokrát inspirováno příběhem:

Zvířátka a loupežníci
S veselou náladou mezi nás přišly děti
z mateřských školek a také z prvních
tříd. Už cestou do parku potkávaly
domácí zvířátka, která se zatoulala
paní hospodářce. Se zvířátky pak plnily
nejrůznější úkoly, což se všem
úspěšně dařilo. Nakonec s pomocí
kozlíka vyhnaly loupežníky z
chaloupky a s velikou radostí a
získaným pokladem se vrátily zpět k
hospodářce.

ÚSMĚVNÉ „PERLIČKY“ NAŠICH NEJMENŠÍCH:

Dotaz: „Která znáte zvířátka na statku? Co chová třeba vaše babička na vesnici?“
Odpovědi: „Naše babička má potkana… Naše morče a křečka… Náš děda má chameleona!“
Evidentně se nám venkov mění!

Další odpověď: „Na statku chováme čápa.“
Naše reakce: „No… čápa nemáme jako domácí zvířátko, ale určitě ho můžeme vidět v
hospodářství na poli nebo na louce. Jestlipak víte, co tam chytá? Co vylézá z děr?“
„Chytá myši!“
„Výborně! A co ještě žere? Co skáče na louce?“
„Klokan!“
Potom, co se paní učitelka z MŠ probrala z šoku, zeptala se nevěřícně dětí: „Kdo z vás,
děti, viděl čápa chytat klokana?“
Naštěstí se nikdo nepřihlásil.



Hádanka pro děti na začátku akce:
 „K nám teď, děti, chodí posledních 14 dnů zvířátko, které žere u dveří kočkám kočičí granule.
Když otevřu dveře a opatrně ho překročím, abych ho neporanila, lekne se a strčí čumáček
mezi dveře a futra a myslí si, že už ho nevidím. Nemňouká, neštěká, jenom funí a dupe… Kdo
to je?“
Odpověď několika dětí: „Slóóóón!“

Myslíte-li si také, že se na Starobuckém Debrném potuluje slon a žere kočkám granule,
přijďte ho najít. Přeji vám příjemnou zábavu!

Dopravní výchova

V následujícím týdnu 7. a 9. září jsme uskutečnili cvičení z dopravní výchovy, které
se skládalo ze čtyř stanovišť a bylo určeno žákům 4. a 5. tříd. Děti si mohly vyzkoušet
jízdu s koloběžkami na dopravním hřišti, základy poskytnutí první pomoci a dopravní
test, v němž si prověřily znalosti, jak se zachovat při řešení vzniklých situací 
na křižovatce, na přechodu atd. Na závěr si zahrály zábavnou hru – dopravní Dooble.

Perličky z Dopravní výchovy:

"Bacha schody!"
Podchod nebo nadchod

"Zákaz lidí"
"Konec lidí"
Konec stezky pro chodce



 Ahoj kluci a holky, 

čekáte na kroužek, na autobus, nebo se jen nudíte a jste žáky
alespoň třetí třídy?
Přijďte mezi nás do Klubíčka v DDM.                                          
U nás si můžete takové čekání zpříjemnit pohybem, tvořením
nebo naopak odpočinkem před následující aktivitou, 
a to vše ve veselém kolektivu kamarádů.

Těšíme se na vás!
Tým DDM

Vybarvi si dráčka



 Celý říjen bude v Klubíčku probíhat podzimní tvoření:

- výroba dráčka
- koláž 
- dlabání dýní

Měsíc říjen završíme turnajem v Airhockeyi
25. a 26. 10. mezi 14:00 - 16:00 hod. 
v naší herně v DDM.

Ty nevíš, co to je? Tak to přijď zjistit a zahrát si!!!
Bude to boj o medaile i o sladkou odměnu



 A co se v Klubíčku dělo v září?

Přicházely k nám děti po školním vyučování a začaly
jsme se všichni seznamovat.
Mezi úplnými nováčky se objevily i známé tváře z
minulého roku.
Při různých aktivitách se tak začaly tvořit nové party a
mezi některými dost možná nerozlučné kamarádství.





 Podzimní hádanky

Já jsem letec, a když mohu,
vyletím si na oblohu,
vysoko až do oblak….
Hádej, kdo jsem?

Běží lesem, hupky, dupky,
zásobí se před zimou,
žádnou šišku, ani houbu
její oči neminou.

Kdopak klepe na okno,
ale dovnitř nejde?

Obouváš je na nožičky,
můžeš s nimi do vodičky.
Kaluže jim nevadí,
nestudí a nechladí.
Kamarádí s deštíkem,
pláštěnkou a deštníkem. 

                                               

                                                řešení: drak, veverka, déšť, holínky



místo - Matěj Jelínek
místo - Ondřej Kracík
místo - Kateryna Juryk

Výsledky soutěže z minulého čísla:

1.
2.
3.


