
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ZAHÁJENÍ  ŠKOLNÍHO  ROKU  2019/2020 

 

pondělí  2.9. 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  3.9. Veřovice    

 

     - 15.00 h žáci 1.- 5. tříd ZŠ 

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

 

 

občasník SZUŠ Musicale pro žáky a rodiče 

Složení pedagogického sboru ve šk. roce 2019/2020 
 

Sniehotta Jan   - zobcová flétna, lesní roh, trubka 

Sniehottová Jana - klavír 

Kroutil Zdeněk  - klavír, EKN, varhany 

Lubojacká Kateřina  - kytara 

Serdahelyová Anežka  - klavír, EKN, sborový zpěv 

Borovičková Daniela - klavír, EKN 

Šurman Dušan  - saxofon, klarinet, zobcová flétna, kytara 

Jurásková Anežka        - hudební dny  

Cindler David              - bicí 

Štěpaniková Simona    - zpěv  

Rokoszová Eva            - housle 

Ufrlová Isabela            - zpěv 

Kurková Martina  - klavír, EKN  

Korimová Tatiana   - příčná a zobcová flétna 

Sobolová Natálie   - zobcová flétna 

Marek Lukáš                - hudební dny, klavír  

Zajacová Kamila  - hudební dny, zobcová flétna  

Davidová Martina - klavír 

 

 

ZAHÁJENÍ HUDEBNÍ ŠKOLIČKY NEJMENŠÍM 
Přijďte se svými dětmi na úvodní hodinu Hudební školičky 
nejmenším do SZUŠ MUSICALE ve středu 4.9.2019 v 17h. 

 

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 5. 9. 2019 v 15:30h 
 

 
 

Termíny prázdnin  

ve šk. roce 2019/2020 
 

Podzimní 29. – 30. 10. 2019 

Vánoční 23.12. 2019.– 5.1. 2020 

Pololetní 31.1. 2020 

Jarní  2. 3. – 8. 3. 2020 

Velikonoční 9.4. – 13.4. 2020 

Informace o školném 

Termíny splatnosti 1. pol. do 30.9.2019 

          2. pol. do 29.1.2020 

Termíny hudebních dnů 

ve školním roce 2019/2020 

 
září . 23. - 27. 9.  

říjen  21. - 25. 10. 

listopad  25. - 29. 11.   

prosinec 16. - 20. 12. 

leden  20. - 24. 1.  

únor  24. - 28. 2. 

březen  23. - 27. 3.  

duben  20. - 24. 4. 

květen  25. - 29. 5. 

červen   22. - 26. 6. 

    

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Bohové Řecka vládli Musicale  
aneb jak vypadal letošní hudební tábor 

Při naší Soukromé ZUŠ Musicale působí spolek Muzikálek, z.s. - který pořádá a 

organizuje již tradičně letní tábory pro děti a mládež. Letošní  týden hned začátkem 

července si táborníci opět užili na čerstvém vzduchu! Poprvé jsme navštívili Penzion 

Lúka, umístěn na jižním svahu kopce Soláň v krásné horské přírodě v nadmořské výšce 
720m, ve Velkých Karlovicích. 

 

Letošní tématikou tábora a celotáborové hry byli Bohové Řecka. Denní program začal 
ranní rozcvičkou, nechyběly sportovní hry na hřišti, ale především! Tématické hry, které 

si děti naplno užily: Hra o přízeň bohyně Héry, Cesta pro Persefonu do podsvětí, výlet na 

Čarák, hra o přízeň Afrodity, kreslení božských obrázků, výroba luků a střílení z nich. 
Hra o přízeň bohů Dia a Apollóna, Poseidona, hra o přízeň bohyně Artemis či malování 

bohyně Athény. Nechyběla ani Olympiáda... 

Kouzlo večerního zpívání táborových písní za doprovodu kytar při plápolajícím ohni 

bylo úžasné. Už teď se těšíme na příští tábor!  

 

 

Paní učitelka Zuzana Andrýsková se v minulém školním roce s naší školou 

rozloučila, žákům a učitelům předala dárek, který mohou využívat 

v hudebních dnech. Deskové hry, které sama sestavila, navrhla a s pomocí 

grafického studia také vyrobila. 

 

Hudební hry 
Aby byla škola opravdovou hrou, vytvořila jsem si prostředí krásné hudební říše 

s názvem Harmonie. V Harmonii žijí obyčejní lidé, kterým vládne král Harmon, moudrý 
a spravedlivý vladař. Této říše se týkají obě deskové hry určené nejen pro děti 

z hudebních škol.  

První z nich je Harmonie – hra pojmenovaná po celé hudební říši. Je to kouzelná krajina, 
jejíž obyvatelé uctívají hudbu a váží si jí. Všichni Harmoňané umí hrát na hudební 

nástroje a vyznají se i v hudebních pojmech. Cílem hry je dostat se na hrací desce 

z budovy hudební školy do sídla krále Harmona – a to pomocí předvádění a hádání pojmů 

z kartiček pomocí zpěvu, malování nebo popisu.  
Druhá hra se jmenuje Princezny Intervalky – jedná se o osm dcer krále Harmona. Ty 

ovšem rozzlobily svého otce a král je všechny zamkl do jejich pokojíčků. Poté však 

zapomněl, kde dal klíče od místností a hráči tak musí pomoct s vysvobozením princezen. 
Po hracím poli hráči postupují pomocí hrací kostky a když šlápnou na dveře od 

princezny, musí buď psaním nebo zpěvem znázornit její interval. Pokud se to podaří, 

získávají kartičku této princezny a cílem hry je posbírat co nejrychleji všechny kartičky 
princezen. 

Přála bych si, aby tyto hry byly hezkým zpestřením Hudebních dnů. 

 

 


