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Milí přátelé, 

před několika dny jsme přivítali nový rok 2023. Doufejme, že bude v
některých ohledech lepší než ten minulý, alespoň co se týče
politické situace. 
Přesto mi dovolte, abych se vrátila a vzpomenula akce, které jsme
pořádali na závěr loňského roku. Několik učitelů naší ZUŠ jste mohli
vidět účinkovat na Adventním benefičním koncertě s
Královédvorským chrámovým sborem a orchestrem, v neděli 5.
prosince jsme pro děti pořádali Čertovskou stezku, flétnistky zahrály
na vítání občánků, v Národním domě proběhl Prosincový koncert
žáků a Adventní jarmark zájmových kroužků DDM, Adventní koncert
jste mohli zhlédnout v kostele Nejsvětější Trojice, malí zpěváčci a
flétnové kvarteto vystupovalo v ZŠ Mladé Buky. Z třídních koncertů
můžeme uvést žáky p. uč. Štěpánky Hrubecké, Veroniky Zemkové a
Martiny Zemkové, Miroslava Baklíka, Jakuba Rojka, Michala
Koudelky a velký koncert pěvecké třídy Ivy Svobodové. Zazpívat
koledy jste si s námi mohli i na náměstí na Štědrý den. 
Jak vidíte, bylo toho opravdu moc a Vánoční prázdniny jsme si
všichni právem zasloužili J. 
Přeji Vám úspěšný nový rok, pevné zdraví a chuť věnovat se s námi
nadále umění. 
                                                                       Martina Zemková



PLÁNOVANÉ AKCE – LEDEN A ÚNOR 2023:

• Čtvrtek 12. 1. – Třídní koncert žáků 
                                Ondřeje Pešla
• Pondělí 16. 1. – Promítání pohádky Mat a Pat 
• Středa 18. 1. – Třídní koncert žáků 
                              Jany Kaplanové a Matěje Hanče
• Pátek 20. 1. – Třídní koncert žáků 
                          Adély Ščudlové a Karolíny Víznerové
• Čtvrtek 26. 1. – Třídní koncert žáků 
                               Miroslava Baklíka a Jakuba Rojka
• Pátek 27. 1. – Koncert učitelů
• Pátek 3. 2. – Pololetní příměstský tábor 
                          Funny Friday
• Sobota 4. 2. – Vystoupení žáků tanečního oboru       
                           na plese v Mladých Bukách
• 6. – 10. února – Otevřená ZUŠ aneb 
zveme rodiče do výuky.
• Úterý 7. 2. - Třídní koncert žáků
                         Štěpánky Hrubecké a Petra Slezáka
• Neděle 19. 2. – Dětský karneval (Národní dům)
• Pondělí 20. 2. – Promítání pohádky
• Sobota 25. 2. – Vystoupení žáků tanečního oboru   
                              na plese v Trutnově

Podrobnosti k jednotlivým akcím najdete na samostatných plakátech.



Vánoční čas v ZUŠ… 

Adventní koncert 16. 12. 2022 
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, HOSTINNÉ



Vánoční koncert Pěveckého oddělení  21. 12. 2022
NÁRODNÍ DŮM, HOSTINNÉ





Třídní
koncert

žáků ze třídy 
A. Ščudlové a K. Víznerové

20. ledna 2023
od 17 hodin

v učebně č. 3 v ZUŠ
 





Školní klub ,„KLUBÍČKO“

Od prvního prosincového dne čekal na děti v Klubíčku
originální adventní kalendář v podobě vánočního
stromečku. V okýnkách děti nacházely různé úkoly - 
 vybarvení obrázku, křížovku, splnění úkolu a
samozřejmě něco sladkého za odměnu. Pátého prosince
děti překvapila v DDM čertovská družina. Každý musel
Mikulášovi přednést básničku či zazpívat písničku a ti
nejzlobivější předvedli několik ukázkových dřepů,
protože čert přeci jenom budil respekt a hrozil peklem.
Postupně se naše DDM změnilo do vánoční atmosféry.
Ozdobili jsme stromečky, postavili hostinnský betlém a
na nástěnkách se objevovaly obrázky s přáním pro
Ježíška. Společně jsme vyrobili adventní věnec, který se
nám rozhoříval postupně všemi čtyřmi svíčkami.
Poslední týden už jsme se těšili na Vánoce a na Ježíška,
zda nám splní naše přání. Po celém DDM vonělo cukroví,
zpívali se koledy a promítali vánoční filmy.



V novém roce bych ráda popřála všem dětem, které chodí k
nám do školního klubu, navštěvují zájmový kroužek nebo s
námi tráví čas o prázdninách, aby byly šťastné, radostné a
dařilo se jim jak ve školním tak v rodinném prostředí a byly
s námi rády tak jako my s nimi.

NOVOROČNÍ PODĚKOVÁNÍ

Tímto bych chtěla poděkovat i mým kolegům z DDM,
ZUŠ a vedoucím zájmových kroužků za jejich nasazení
při práci a neustálý úsměv na tváři, který předávají dál
dětem. V novém roce Vám přeji hlavně pevné zdraví,
mnoho úspěchů jak v osobním, tak i v pracovním životě.
                                     
                                                             Michaela Halenarová, vedoucí DDM







SOUTĚŽ I.:
Čísla postupně spoj a ptáčka si vybarvi.
Poznáš, jaký je to ptáček, který je často vidět na našich
krmítkách?

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



SOUTĚŽ II.:
Máš nadání na hádání ?
Zkus uhodnout tyto tři hádanky:

V tělocvičně jeden sídlí,
ve stáji zas druhý bydlí.
Jednoho jen přeskočíš,
druhého i ochočíš.
                                                            ……………………………..

V zimě se to stane hned,
z vody bývá tuhý                              ………………………………

                                
Na zemi ho v zimě máme,
jiný z vajec ušleháme.
Co je to?                                            ……………………………….

Jméno a přijmení………………………………………………………..



SOUTĚŽ III.:

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