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Přehled akcí na květen:

- 4. a 5. května - Přijímací zkoušky, (budova ZUŠ)

- 6. května – Vernisáž výtvarného oboru 
   (Františkánský klášter, 16:00)

- 6. května - Koncert učitelů, (Národní dům, 18:00)

- 10. května – Koncert rodin, (Národní dům, 18:00)

- 20. května – Chrámový koncert, (kostel, 17:00)

- 26. května – ZUŠ OPEN, (náměstí, Národní dům)

- 28. května - Dětský den, (park Hostinné)



Úvodní slovo

V měsíci dubnu jsme pro veřejnost připravili několik akcí
ZUŠ i DDM. Patřily mezi ně například Velikonoční koncert a
Karneval pro děti. Zazpívali jsme seniorům v Penzionu
Domov a také na setkání místních ukrajinských uprchlíků na
Gymnáziu.
 Jedinečným koncertem tohoto měsíce byl koncert 
„Zpíváme pro Ukrajinu“, který se konal 5. 4. 2022 
v Národním domě. Oslovili jsme organizaci Český červený
kříž a na základě našeho požadavku vznikla oficiální sbírka.
Vybraná částka byla po koncertě předána zástupci ČČK
a zaslána na jejich centrální účet.
Na koncertu vystoupili téměř všichni žáci pěveckého
oddělení, ale také dva hosté. Prvním z hostů byla Karolína
Víznerová, která na úvod zahrála ukrajinskou hymnu.
Následovalo vystoupení paní Mariny, zpěvačky z Charkova,
která nyní se svými dvěma dětmi našla zázemí u nás 
v Hostinném.
Následovala vystoupení našich zpěvaček a zpěváků. Od těch
nejmladších až po ty nejstarší. Koncert zakončil Pěvecký
sbor naší školy. Atmosféra koncertu byla velmi jedinečná 
a dojemná. 
Děkuji všem, kteří přišli podpořit dobrou věc a přispěli
finančním darem.Vybraná částka činila 11. 315 Kč + 20 Eur.

                                                                                                       Iva Svobodová



Zpíváme pro Ukrajinu



Úspěchy našich žáků

V pátek 11. 3. 2022 se v Hostinném konalo okresní kolo
soutěže dřevěných dechových nástrojů. Mezi soutěžícími
měla své zástupce i naše ZUŠka. Ve druhé kategorii
zobcových fléten soutěžil Jeremiáš Kaplan. Odnesl si
skvělé 1. místo a porota ho dokonce poslala do
krajského kola. To se konalo 7. 4. v Rychnově nad
Kněžnou, kde Jemík opět krásně zahrál. Za svůj výkon
získal 2. místo. Kromě diplomu a dárečku si odnesl také
velký zážitek, inspiraci a další motivaci k hraní. Velká
gratulace a díky patří nejen jemu, ale i paní učitelce
Štěpánce Hrubecké, která ho v obou kolech soutěže
doprovázela na klavír.
                                                                                        Veronika Zemková



Úspěchy našich bubeníků

Ke dni učitelů 28.3. jsme si s mým kolegou Matějem Hančem
nadělili dárek. Přesněji řečeno dali nám ho dva naši žáci –
bubeníci – Marek Valášek a Vítek Jedlička. Účastnili se totiž
Krajského kola ve hře na bicí nástroje v Hradci Králové. Soutěž
se konala v ZUŠ Střezina, kde mají široké vybavení pro studium
bicích násrojů a tak pořádali akci už po několikáté.
Oba naši bubeníci se po krátkém rozcvičení vrhli na soutěžení
ve svých kategoriích a to velice úspěšně. Marek naprosto s
přehledem předvedl sebejistý výkon, který porota právem
ocenila 1.místem. Vítek  vlastní úpravou skladby Lane Boy od
kapely Twenty One Pilots překvapil porotu naprosto zralým
výkonem a získal rovněž 1.místo.
Je třeba dodat, že jsme na soutěž odjížděli trochu se strachem,
protože bylo těžké odhadnout, jak hodně s výkony soutěžících
zatočilo dvouleté covidové období a jakou čekat konkurenci.
Viděli jsme supervýkony od všech účastníků a naši kluci se
rozhodně neztratili. Udělali nám obrovskou radost a patří jim
velký dík za poctivou a mnohahodinovou přípravu!
Na závěr bych chtěla poděkovat také organizátorům akce,
protože na soutěži vládla celou dobu pohodová atmosféra,
takže člověk měl pocit, že jede pouze na setkání bubeníků a o
stresu ze soutěžení nikdo nic neví. Věřím, že našim vítězům,
Markovi a Vítkovi, se celý výlet líbil stejně jako nám učitelům, a
že díky své účasti nabrali nové zkušenosti a rozšířili si bubenické
obzory. My jako učitelé jsme potkali další kolegy a viděli jejich
práci, což je pro nás velmi cenné, inspirující a motivující do
dalších bubenických hodin.
Takže ještě jednou velké díky a gratulujeme vítězům!!!
 
                                                                               Jana Kaplanová a Matěj Hanč





Dopoledne s Filharmonií Hradec Králové

V pátek 29. 4. 2022 jsme se zúčastnili výchovného
koncertu královéhradecké filharmonie „Hrajeme si s
orchestrem“. Průvodcem koncertu byl hudební
skladatel Lukáš Hurník. 
Na koncertě jsme se dozvěděli, že v orchestru hraje
až kolem stovky hráčů, kteří hrají až na třicet druhů
nástrojů. Už víme, že skladatel musí zařídit, aby nikdy
v orchestru neseděl žádný hráč zbytečně, ale také,
aby všichni nehráli najednou. Společně jsme tak
zjistili, co orchestru sluší a co ne.
Naši žáci byli z koncertu nadšeni a všichni jsme si to
společně moc užili.
Dozvěděli jsme se z úst paní ředitelky informace o
městě Hradec Králové a výlet jsme zakončili obědem
v Auparku 😊
                                                                                        Iva Svobodová







Školní klub „KLUBÍČKO“

Celý měsíc bylo v Klubíčku veselo. V polovině měsíce nás čekaly
Velikonoce.
Je to krásný svátek, kdy chlapci chodí za dívkami, aby je vyšlehali a
získali tak vajíčko, dobrotu či barevnou pentličku na pomlázku.
Proto i my jsme si celé DDM vyzdobili vrbovými proutky, které
se nám stihly krásně zazelenat. Na ně jsme rozvěsili veselá vajíčka 
a děti si pak sami vyráběly papírová vajíčka či motýlky, které nám
rozveselily naše prostory.
Po dlouhých velikonočních prázdninách to opět u nás ožilo veselým
křikem a kluci nám vyprávěli své zážitky z koledování-jak se jim
spolužačky schovávaly a co vše si vykoledovali. Do konce
nezapomněli ani na nás, abychom „neuschly“!!! (A to teda bolelo)
Venku se čím dál více hlásí jaro a je tepleji. Proto i my vyhlížíme, kdy
budeme moci využít zahradu, která je před budovou DDM.
Ještě jí čeká malá úprava terénu a zasetí trávy. Pak už se budeme 
po vyučování scházet venku. Zatím to nejde, ale i tak se snažíme
chodit dvakrát týdně do tělocvičny a rozhýbat tam naše těla 
po dlouhém sezení v lavici.
Hodně se věnujeme karetním vzdělávacím hrám, které děti velmi
zaujaly. Dozvědí se se zde zajímavé informace o rostlinách, zvířatech
či lidském těle.



A co pro Vás chystáme v „KLUBÍČKU“ v květnu a v červnu?

                               Čapí workshop

Čápi se nám už vrátili z teplých krajů na své dva komíny a my 
s pomocí dataprojektoru budeme sledovat jejich hnízda 
v Mladých Bukách a v Bohuslavicích.
Postupně se budeme dozvídat zajímavé informace o jejich životech
a nakonec si vytvoříme i vlastní hnízdo s čápaty.

          Holky a kluci přijďte mezi nás pozorovat čápy.

Příměstský velikonoční tábor

Velikonoční prázdniny jsme již tradičně nastartovali
příměstským táborem.
S veselou náladou jsme se ráno scházeli v naší malé tělocvičně
a s pomocí různých her jsme se zahřáli a poznali tak své
kamarády na celý den.



Po veselém dovádění jsme museli doplnit energii pomocí
svačinek, které dětem připravily maminky.
Pak už nás čekalo velikonoční tvoření. Než jsme si mohli zasadit
tradiční jarní osení, museli jsme si nejdříve ozdobit květináč
ubrouskovou metodou.
Poté přišlo na řadu slíbené sázení pšenice – bylo vidět, že jsou
všichni malí zahradníci. Od ruky jim to šlo úplně samo.
K Velikonocům patří samozřejmě vajíčka, která jsme využili v
podobě vyfouknutých vejdunků.
Vajíčka jsme si ozdobili dle svých představ a dovnitř jsme
mokrou vatičkou zasadili řeřichu, kterou pokud děti zalévaly,
udělala krásnou dekoraci.
Samozřejmě mezi tvořením nechyběl výborný oběd a
odpočinek v naší herně.
Po skončení tábora mohli někteří táborníci, přejít s rodiči do
Národního domu, kde se konal velikonoční rej masek.



Velikonoční rej masek

Velikonoční rej masek se konal na velikonoční prázdniny 14. 4. 
v Národním domě a začínal v 15 hodin. Parta rozesmátých
klaunů z DDM a ZUŠ už netrpělivě vyhlížela děti, které
přicházely v maskách do vesele vyzdobeného sálu plných šašků
a barevných balónků.
Rej začal promenádou masek, kde se předvedly úžasné masky
dětí. Udělali jsme si společnou fotku. Pak už se jen tančilo a
skotačilo a klauni měli připravené také zábavná stanoviště.
Během dvou přestávek dostali děti od klaunů malé občerstvení
v podobě pitíčka a ovocné kapsičky.
Děti musely ještě zvládnout náročnou opičí dráhu, která byla
rozmístěna po celém sále. Tanec limbo a úplně na závěr
balónkové dovádění na písničky z pohádek.
Po celý karneval panovala veselá nálada, a protože se aktivně
zapojovali rodiče i prarodiče, tak jsme si to všichni skvěle užili.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci i na
radostném dovádění s dětmi.
        
                                                                                            Za celý tým ZUŠ a DDM                          
                                                                                              Michaela Halenarová



ČARODĚJNICE

Letošní příprava byla velice náročná a akční. 
·Po 2 letech zákazů jsme přemýšleli, co vlastně zařídit, aby se na nic
nezapomnělo. 

·Míša s Editou a Jirkou přichystali celkem 8 soutěžních stanovišť.
Pomáhala ještě Maruška, Kája, Verča, Olina, Eliška – všem VELKÉ DÍKY!

·2 hodiny před akcí se rozhodla Terka, že bude malovat děti na obličej a
sháněla barvy…

·Všechny děti splnily připravené úkoly a dostaly malou sladkou odměnu.

·Vatra byla vysoká 4 metry a nad ní trčela čarodějnice Želmíra do té doby,
než vatra vzplála. Všichni se radovali, jen Míša s Editou brečely… 
(takovou jim dala práci…).

·14 dnů před akcí byla posílena folková skupina „3P“ o další P a 2Z.
Proběhli společně 2 zkoušky – a výsledek jste mohli slyšet na louce u
pumptracku. A kdo tedy hrál a zpíval v kapele „4P+2Z“? Martin Polanský,
Vojta Polanský, Edita Pecháčková, Ondřej Pešl, Veronika Zemková a
Martina Zemková

·Akce skončila o půlnoci – nepršelo, nikdo se nepopálil, ani nezranil…
HURÁ!!! 
Tak zase za rok!  

Vlastně ne, ještě bude DĚTSKÝ DEN! 







Soutěž

Poznej a doplň do tajenky všechny jarní kytičky a vyjde ti slovo, které se skrývá v tajence?

 
 

Jméno a příjmení...............................................................................



  Vybarvi srdíčko mamince
    ke dni matek

 



MAMINEK 8.5.
svátek
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Vítězové soutěže
z čísla 04/22:

Maty Janošík
Petr Hron

Adriana Vepřeková


