
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

občasník SZUŠ Musicale pro žáky a rodiče 

 

ZAHÁJENÍ  ŠKOLNÍHO  ROKU  2017/2018 

 

pondělí  4.9. Studénka 
     - 15.00 h   žáci 2. – 5.tříd ZŠ 

   - 16.00 h   žáci 6. – 9. tříd ZŠ, SŠ 

    - 17.00 h   žáci 1. tříd ZŠ – s rodičem 

úterý  5.9. Veřovice    

 

     - 15.00 h žáci 1.- 5. tříd ZŠ 

     - 16.00 h žáci 6. - 9. tříd ZŠ, SŠ 

 

 

 

 

 

ZAHÁJENÍ HUDEBNÍ ŠKOLIČKY NEJMENŠÍM 

Přijďte se svými dětmi na úvodní hodinu Hudební školičky 
nejmenším do SZUŠ MUSICALE 

 

Tento projekt je určen předškolákům ve věku od 5-ti let. Děti se 
hravou formou učí základy hudební teorie, hrají hudebně-

pohybové hry a učí se základům sborového zpívání. 
 

čtvrtek 7. 9. 2017 v 15:30h 
 

 
 Termíny prázdnin  

ve šk. roce 2017/2018 
 

Podzimní 26. – 27. 10. 

Vánoční 23.12.– 2.1. 

Pololetní 2.2. 

Jarní  19. 2. – 25. 2. 

Velikonoční 29.3. 

 

Informace o školném 

Termíny splatnosti 1. pol. do 30.9.2016 

          2. pol. do 29.1.2017 

Termíny hudebních dnů 

ve školním roce 2017/2018 

 
září . 18. - 22. 9.  

říjen  16. - 20. 10. 

listopad  20. - 24. 11.   

prosinec 18. - 22. 12. 

leden  22. - 26. 1.  

únor  12. - 16. 2. 

březen  19. - 23. 3.  

duben  23. - 27. 4. 

květen  28.5. - 1. 6. 

červen   25. - 28. 6. 

    

 

Složení pedagogického sboru ve šk. roce 2017/2018 

 
Sniehotta Jan   - zobcová flétna, lesní roh, trubka 

Sniehottová Jana - klavír 

Kroutil Zdeněk  - klavír, EKN 

Tesaříková Anežka - klavír, EKN, varhany 

Klára Borovičková - klavír, EKN, housle, sborový zpěv 

Daniela Borovičková - klavír, EKN 

Šurman Dušan  - saxofon, klarinet, zobcová flétna, kytara 

Lubojacká Kateřina  - kytara 

Alena Jestřebská  - klavír, EKN, zobcová flétna 

Petra Fusová      - zpěv 

Andrýsková Zuzana    - zobcová a příčná flétna 

Fagová Klára    - zobcová a příčná flétna 

Cindler David  - bicí 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OCENĚNÍ NEJLEPŠÍHO ŽÁKA ŠKOLY VE 

ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

Každoročně může ředitel školy udělit ocenění 

nejlepším žákům školy. Letos splnila kritéria žákyně 

NELA PAVLIŠTÍKOVÁ, která navštěvuje v naší 

škole hru na kytaru, hru na klavír – stále s výbornými 

výsledky, reprezentovala školu v krajské soutěži 

s kytarovým souborem, kde získali 2. místo. Také 

vystupuje s jazzovým orchestrem Musicale-band, kde 

se ujala hry na basovou kytaru.  A se kterým vystoupila 

na celostátní soutěži v Litvínově, kde získali bronzové 

pásmo. Vystupuje pravidelně na akcích školy a také 

vypomáhá v pěveckém sboru Studeňáček. Je vzorným 

příkladem své mladší sestře Vandě. Oceňujeme její 

talent a mimořádné hudební nadání, které však 

neustále poctivě prohlubuje pravidelným cvičením a 

poctivou přípravou do hodin. Nela je velmi obětavá a 

ve škole- kde může, pomůže.  

 

Jaké to bylo na prázdninovém táboře? 
Letošní prázdninové dny jsme opět strávili na čerstvém vzduchu. Již tradičně v  

Beskydech, na Ostravici. Letní tábor pořádal spolek MUZIKÁLEK, z.s. při naší Soukromé 

ZUŠ Musicale. Na chatu Svoboda jsme vyrazili v neděli 6. srpna a užili si krásný týden 

plný zážitků. Hlavním vedoucím byl Petr Pupák spolu s p. uč. Zdeňkem Kroutilem 

Zdravotnicí byla Veronika Pupáková a hudební dílny vedl team učitelů Musicale. Ostatní 

program zajistily tři šikovné vedoucí - bývalé žačky naší hudební školy.                 

 V celotáborové hře objevovali táborníci každý den jiné území, jako bahniska, 

poušť, skály, prales... Nebylo snadné vždy splnit všechny úkoly a mladí účastníci prošli 

pestrými cestami nesčetných dobrodružství. Děti mohly objevovat novou bájnou zemi, 

která podle pověsti ve svém nitru ukrývá vzácné stromy obsahující mízu inspirace. Ta se 

v životě hodí nejen hudebníkům! Podle toho se země nazývala INSPIRIA, kde v jedné hře 

žili i vzácní "pralesní živočichové", které děti musely rozpoznat... 

 Jednotlivé táborové oddíly se od sebe lišily barevně. Byli to letos červení, modří, 

žlutí a zelení. Všichni máme podle těchto barev vyrobená krásná táborová trička, která 

jsme si sami dle své fantazie vyzdobili.  Celodenní výlet na Lysou horu byl trochu náročný, 

ale všichni jsme to zvládli s odměnou. Na vrcholu nechyběl přípitek s točenou kofolou. 

Večer byl zakončen v duchu odpočinkové chvilky v poklidné čajovně s relaxační hudbou, 

chutným ovocným čajem a zdravými pochutinkami jako zaslouženou odměnou.  Táborníci 

získávali za jednotlivé hry a úkoly klíče k ostrovu a tím se jim postupně celý týden kreslila 

mapa k pobřeží ostrova Inspiria. Poslední večer jsme měli  karneval v maskách  s 

následnou diskotékou. Samozřejmě v noci proběhla  dobrodružná stezka odvahy...   

     

 

Před vysvědčením se v naší škole dějí prapodivné věci 

Žáci se neučí ve třídách, protože tu nejsou učitelé, dokonce i po panu řediteli se 

slehla zem. Ale na zahradě je najednou rušno – běhá tam lesní víla a radí dětem, 

co mají dělat. Za stromem číhá čaroděj Mrakomor a Mach s Šebestovou už 

připravují úkoly, beruška kontroluje, zda jsou správně plněny – hudební teorii 

jsme se přece celý rok učili, pobíhá tu i vlk a kde se vzala, tu se vzala překrásná 

Sněhurka a Červená karkulka – trochu, jakoby si z oka vypadly. Křemílek čeká 

v mechu a kapradí. Ale po namáhavé práci všem trochu vyhládlo, baba Jaga 

s perníkovou chaloupkou letos nepřišla, tak si to vzal na starost Vodník a 

přichystal párečky na grilu…V září už kouzlo opět pomine. 

 


