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Úvodní slovo

Adventní čas nás připraví na dobu vánoční. Těšíme se nejen
na Ježíška, ale také na vše, co je v našich domovech spojeno
s duchem Vánoc. Po dlouhé době si můžeme i my ve škole
„vychutnávat“ přípravy na vystoupení – a že jich není málo.
V listopadu někteří muzikanti hráli na vánočním jarmarku v
ZŠ Rudník, pěvecký sbor účinkoval na náměstí při
rozsvěcení vánočního stromu, koledy zazněly i při zahájení
každoroční výstavy betlémů ve Františkánském klášteře. 
Také prosinec bude plný akcí. Tady je malá ochutnávka: 

1. 12. (čtvrtek) Vystoupení zpěváků a flétnového
souboru Flauto dolce (ZŠ Mladé Buky – 16:00) 

1. 12. (čtvrtek)  Prosincový koncert 
(Národní dům – 18:00)

5. 12. (pondělí) Mikuláš s čerty na ZŠ, v ZŠ Sluneční 
(8.00 – 11:30)

5. 12. (pondělí) Čertovská cesta 
(17:00 – 19:00)

9. 12. (pátek) Vystoupení flétnistek při vítání občánků
(Městský úřad – 15:00)

9. 12. (pátek) Třídní koncert žáků p. uč. Martiny
Zemkové a Veroniky Zemkové I.
(ZUŠ – 18:00)



12. 12. (pondělí) Promítání animáku „Grinch“ v DDM
(14:00 – 15:00)

14. 12. (středa) Třídní koncert žáků p. uč. M. Zemkové
a V. Zemkové II. (ZUŠ – 18:00)

15. 12. (čtvrtek) Třídní přehrávka žáků p. uč. J. Rojka 
(ZUŠ – 17:00)

16. 12. (pátek) Adventní koncert 
(kostel Nejsvětější Trojice – 16:30)

17. 12. (sobota) Vánoční besídka DDM s jarmarkem
(Národní dům – 9:00 – 11:00)

19. 12. (pondělí) Vánoční koncert třídy M. Baklíka 
(ZUŠ – 18:00)

20. 12. (úterý) Vánoční koncert klavírní třídy 
Š. Hrubecké (ZUŠ – 18:00)

21. 12. (středa) Vánoční pěvecký koncert 
(Národní dům – 18:00)

Na společné zpívání koled na náměstí na Štědrý den od
14:30 Vás srdečně Edita Pecháčková, Veronika Zemková,
Martina Zemková, Martin Polanský a Vojtěch Polanský.







Podzimní koncert

Po říjnových koncertech malých muzikantů dostali
prostor k vystoupení i ti starší. Dne 10. 11. 2022 se
uskutečnil Podzimní koncert. Celý koncert zahájil
Pěvecký sbor, který dal do svého výkonu maximum,
avšak drobné pěvecké neshody mezi sopránem 
a altem tentokrát byly znát 😊 Holky se ale nakonec
„hlasově domluvily “ a píseň Neverending story
dozpívaly zdárně do konce. 
Koncert dále pokračoval velmi pestrým programem.
Slyšet jste mohli Starodávný tanec, skladbu
Summertime George Gershwina a mnoho dalších.
Vystoupili žáci studující hru na klavír, kytaru,
zobcovou flétnu, violu, ukulele. Nechyběl ani sólový 
a komorní zpěv. 
Děkuji všem svým kolegům za přípravu jejich žáků 
na Podzimní koncert a zejména kolegovi 
Jakubovi Rojkovi, který vás koncertem provázel. 
Budeme se těšit na dalších koncertech, které pro vás
měsíci prosinci připravujeme.

                                                                                                        Iva Svobodová





ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Jmenuji se Barbora Půlpánová a navštěvuji Základní
uměleckou školu v Hostinném už od svých sedmi let.
Zpívání u vánočního stromečku už beru jako tradici.
Vánoční čas, advent, Štědrý večer, svařák a grog… 
by se prostě měly připomínat. 

Tento rok jsem si zpívání užila. Po dlouhé odmlce
jsem si zazpívala na koncertu a viděla holky ze sboru.
Navíc letos přišla první adventní neděle brzo, že?
Samozřejmě písničky jsme pilně cvičili se sborem 
a skupinou KMČ (Kdo má čas). Nesmím zapomenout
na naši úžasnou paní učitelku Ivu Svobodovou, bez
které by se to neobešlo. Doprovod na cajon (bicí
nástroj) nesměl tento rok chybět. Verča Zemková ho
vedle mě pilně držela v ruce po celé vystoupení 
a myslím si, že má splněný měsíční posilovací trénink
na ruce. I když jsme se na pódiu malinko mačkali, 
pro letos máme splněno. 

Přeji vám krásný advent a pohodové svátky.

                                     Barbora Půlpánová, žákyně pěvecké třídy





DDM

28. 11. byla od 17 h připravena pro širokou veřejnost
vánoční keramická dílnička. V krásné vánoční
atmosféře podpořené koledami si mohli rodiče 
s dětmi a za pomoci šikovných pedagogů vytvořit
svícen v podobě vánočního stromu. Během tvoření si
všichni pochutnali na malém občerstvení a připraven
byl i čaj nebo káva. Svícny se všem moc povedly a teď
už jen musíme počkat až pořádně vyschnou a budou
se moci dát do pece, kde se při velmi vysoké teplotě
vypálí. Pak už je na každém z Vás, kam si svícen
umístíte a zpestříte si tak vánoční výzdobu o vlastní
výrobek.
Ráda bych Vás pozvala na Vánoční besídku spojenou 
s jarmarkem, která se koná v sobotu 17. 12. od 9
hodin ve velkém sále Národního domu. Čeká na Vás
vystoupení dětí ze zájmových útvarů – berušek,
zumby, tanečního kroužku, flétny, kytary. Malé sladké
občerstvení pro Vás nachystá kroužek kuchaříků. Děti
z kroužku šikovných paciček, keramiky a školního
klubu vyrobily menší vánoční výrobky, které si budete
moci zakoupit. Chybět nebude ani med, který stočili
naši včelaříci.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

                                              Michaela Halenarová, vedoucí DDM                





zdobení vánočních stromečků
výroba vánoční ozdoby
promítání animáku  - Grinch

Školní klub „KLUBÍČKO“

S velikou netrpělivostí jsme v Klubíčku vyhlíželi, zda
svatý Martin přijede na bílém koni a s ním snad
spadne nějaká vločka. Bohužel jsme se nedočkali, 
a tak jsme si naše DDM vyzdobili sami, a to
sněhovými vločkami a sněhuláky. O pár dní později
sice trochu nachumelilo, ale sníh se dlouho neudržel.
Na bílou pokrývku si budeme muset ještě počkat,
snad se dočkáme v prosinci.
Velký zájem v Klubíčku vzbudilo promítání animáku –
Tajný život mazlíčků. Přihlásilo se tolik dětí, že jsme
měli obavy, zda se do našeho Sluníčka, kde promítání
probíhá, vůbec všichni vejdou. Film jsme si nakonec
užili a pochutnali si na máslovém popcornu.
Od prvního prosince na děti z Klubíčka čeká velký
adventní kalendář v podobě vánočního stromečku.
Na každý den v něm mají vložené překvapení – nějaký
úkol či sladká dobrota. 
Nyní už se všichni těšíme na čertovskou cestu a
mikulášskou nadílku.

A co nás čeká ve vánočním Klubíčku?

                                                                          





Vánoční soutěž:

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



Vánoční soutěž:

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



Na hudební kvízy reagovalo hodně
malých muzikantů. 

Vylosováni tentokrát byli:
 

Mikuláš Hartl
Magdaléna Vachková

Matylda Hrodková
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