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Vážení žáci, rodiče a příznivci školy. Děkujeme všem, že jste s námi zůstali v době 
coronavirové i po ní, vážíme si vaší přízně a těšíme se na opětovné shledání s vámi ve výuce 
nebo na akcích naší školy. A protože je  toto číslo zároveň posledním, všem našim žákům, 
rodičům a přátelům naší školy přejeme příjemně strávené prázdniny a dovolené. Budeme se 
těšit, že se s vámi všemi zase shledáme 1.9.2021!!

vedení školy

Ohlédnutí za Školním rokem
Naše škola je zcela specifická svým zaměřením, 
způsobem práce. Součástí výchovně vzdělávacího 
procesu je řada koncertů a vystoupení pro veřejnost. 
Také tento časopis je vždy plný informací a tipů na 
akce, které se budou konat, stejně jako recenzí akcí, 
které se konaly. V letošním školním roce je, 
bohužel, vše jinak.
Nekonaly se soutěže, a to již druhým rokem. Letos 
nemáme ani vyhlášení Oceněného žáka.
Místo živých koncertů se na našich webových 
stránkách, nebo na Facebooku můžete podívat na 
Koncerty z  obýváku, třídní přehrávky a další 
počiny, které vznikly on line.
Jako všechny školy jsme letos vyučovali převážně 
distanční formou, a tudíž se nepodařilo veřejné akce 
realizovat. Všichni naši vyučující se maximálně 
snažili přizpůsobit svou výuku tak, jak to nejlépe 
šlo, přesto je zřejmé, že u některých předmětů, 
postavených na souhře všech zúčastněných, se tato 
forma nedá zcela použít (například orchestrální hra, 
sborový zpěv).
Přesto se nám podařilo ve výuce pokračovat a 
všichni se těšíme na to, že na konci května a 
v červnu budeme moci vyučovat prezenčně.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem 
žákům a hlavně jejich rodičům za obrovský ranec 
trpělivosti, domácí přípravu a ochotu pokračovat ve 
studiu i bez osobního kontaktu. Je nám, myslím, 
všem jasné, že to bylo na všech frontách opravdu 
náročné..
Všichni doufáme, že toto druhé uzavření škol bylo

již poslední, protože není nad osobní kontakt 
vyučujícího se svými žáky, a také se už všichni 
těšíme na to, až se zase budeme moci společně 
setkávat, muzicírovat, tancovat, malovat a navzájem 
si sdělovat své zážitky.
Přejme si tedy všichni pevné zdraví!

Alžběta Urbaneová

Ela Řimnáčová
Ela nastoupila do ZUŠ v roce 2013 a docházela na 
hodiny kpani učitelce Sekretové. Jejich společná 
cesta se rozešla před třemi lety kvůli mateřské a od 
té doby se vidáme spolu. Elinka je milá a hodná, ale 
občas se na hodině potýkáme s tím, že se vzdává 
dřív, než to zkusí. ;-)) Nakonec to vždy zvládne! 
Kromě flétny se věnuje i volejbalu.

Kateřina Bambousová
Marie Daňková
Maruška chodí na kytaru již  osm let, protože 
nastoupila v šesti letech. Jako malá byla roztomilá, 
drobeček s koulícíma očima a křehká tak, že 
kdybyste na ni foukli, vypaří se jako ranní rosa 
v létě. A teď bych měla napsat, že dnes je tomu 
jinak. Není. Skoro vše na ni platí dodnes, až na ty 
koulící oči. Ne, to už na ni dnes opravdu neplatí. 
Něžná a křehká je  stále, stejně jako její hudební 
projev v tom nejlepším slova smyslu, ale také je to 
sečtělá, velmi inteligentní bytost, která mne každým 
rokem přesvědčuje, jak správně se rozhodla, když si



vybrala jako hudební nástroj kytaru, na kterou se, 
alespoň za mne, naučila hrát téměř na profesionální 
úrovni. Maruška se za ta léta stala nedílnou součásti 
mé dominantní části kytarové třídy, která se velmi 
úspěšně prezentuje na soutěžích a školních akcích. 
Snad jí to takto vydrží co nejdéle.

Lucie Kolmanová
Natálie Hrůzová
Stejně jako Jiřinka Voříšková, byla Natálka jednou 
z mých prvních žaček. Chodily spolu dokonce 
v první třídě na kroužek. Natálka byla od začátku na 
housličky moc šikovná, ale, jak sama říká, hraní na 
housle ji baví, ale nerada cvičí. Kromě housliček 
chodila kdysi na gymnastiku a v současnosti ji baví 
skejtováni. Obecně ale nerada sportuje a nejméně 
ráda běhá. Oblíbené jídlo žádné nemá, ale ve škole 
ji baví matematika. Chtěla by být lékařkou, po 
základní škole to zkusí na Střední zdravotní školu 
v Mostě. Karanténa jí docela vadila, ve škole je to 
pro ni lepší a hlavně chce život. Tak budeme doufat, 
že různým omezením bude brzy konec.

Blanka Koňáková
Petr Svoboda
navštěvuje zdejší školu od roku 2014, kdy nastoupil 
do prvního ročníku. Účinkoval na všech třídních 
přehrávkách, a jak sám říká, vystupoval i na 
vánočních akademiích na své základní škole. Tam 
doprovázel své spolužáky a paní učitelku.
Péťovi přeji, aby si vybral střední školu, která ho 
bude bavit a hodně úspěchů v dalším životě.

Petra Kšandová
Tereza Herrmannová
Tereza byla přijata do ZUŠ v roce 2014 a od roku 
2015 začala chodit do mé třídy. Od počátku se 
jevila jako přemýšlivá, pracovitá a systematická 
žačka, kterou hra na keyboard natolik zaujala, že 
během let byla schopná zvládnout velmi pestrý 
repertoár. Naučila se taneční formy, jakými jsou 
např. reggae, lambada, disko, cha-cha, rumba atd., 
ale velmi ráda hrála také skladby barokních autorů i 
úpravy současné populární hudby. V 5. ročníku se 
zúčastnila celostátní soutěže ve hře na klávesové 
nástroje. V krajském kole, kam postoupila, však 
nemohla hrát kvůli drobnému úrazu ruky. Těrka je v 
současnosti velkou oporou v klávesovém souboru, 
ráda však hraje také čtyřručně na klavír se svou 
kamarádkou. Během let Tereza vyrostla v 
inteligentní, citlivou dívku s přesvědčivým 
hudebním projevem. Myslím si, že hudba se stala 
pro Těrku její trvalou součástí a potřebou a že ji 
hudba bude provázet i v dalších letech studia a 
života.

Milan Kubik

Tereza Černá
Terezka je absolventkou, pro niž začátky u klavíru 
nebyly vůbec snadné a moc si cením toho, že se 
nedala odradit a vytrvala. Dnes si Terezka sedne ke 
klavíru s radostí! Časem si přidala ještě zpěv, což je 
nástroj nejkrásnější. Ať povedou Terčiny cesty 
kamkoliv, věřím, že hudba ji bude provázet stále.

Romana Oliviková

Eliška Skalická
Eliška patří k dětem, které mají spoustu rozličných 
zájmů. Chodila na tancování, hraje na zobcovou i 
příčnou flétnu, ráda maluje, píše pohádky,..
Má úžasné hudební rodinné zázemí -  maminka i 
teta zpívají ve sboru, dědeček hraje na housle, bratr 
taky muzicíruje. V letošním roce je absolventkou 
prvního stupně studia na ZUŠ ve sborovém zpěvu.
Je šikovná, talentovaná, houževnatá, a hlavně ji 
zpívání velmi baví. Když z nějakého důvodu 
nemůže na sbor, nebo se sbor nekoná, je nešťastná. 
Začínala v pěveckém sboru Klíček pod vedením 
Mgr. Anny Urbancové, a když povyrostla, přešla do 
Cameraty ke mně. Zpočátku se jí do Cameraty 
nechtělo, asi se mě bála.. ©
Dnes je právoplatnou členkou, bravurně ovládá 
vícehlasý zpěv a věřím, že se jí zde líbí. Působí 
nesměle, ale zdání klame, v této bytůstce je spousta 
odvahy udělat to, co sí zamane. Jejím snem je být 
lékařkou a já  nepochybuji o tom, že se jí i tento sen 
splní. Úplně ji vidím, jak malým í velkým 
pacientům zpívá léčivé ukolébavky a předčítá své 
optimistické pohádkové příběhy ©.

Alžběta Urbancová
Hynek Slavík
Hynek projevuje od začátku svého studia velké 
nadání a talent. Už v prvním ročníku studia se 
dostal v soutěži bicích nástrojů až do krajského 
kola, kde obsadil 3. místo. Po 3 letech se v soutěži 
opět dostal až do krajského kola, kde obsadil 
tentokrát 1. místo. Se souborem bicích nástrojů 
obsadil taktéž 1. místo v krajském kole soutěže. 
Aktivně vystupuje v rámci ZUŠ jako sólový hráč i 
jako člen souboru. Slyšet jsme ho mohli na třídních 
přehrávkách, na Dni otevřených dveří, či na 
vystoupení v divadle. Se souborem vystupoval na 
maturitním plese Gymnázia Žatec. Hynkovo nadání 
a bubenícké nadšení se bude dále rozvíjet v Praze, 
kam se Hynek přesune za studiem střední školy.

Jan Valenta
Hana Stoianová
Tento školní rok se stává Háňa absolventkou 
prvního cyklu výtvarného oboru. Mám radost, že 
„výtvarka“ je pro ní stále zajímavá a zůstává jí 
věrná. Háňa se o výtvarné umění soustavně zajímá í 
ve svém volném čase. Její zájem dokonce roste, a



proto letos navštěvuje i rozšířenou výuku. Hanka si 
výtvarné umění vybrala jako souěást svého 
budoucího povolání a v současné době se připravuje 
na talentové zkoušky na střední výtvarnou školu. 
Výtvarné umění jí tedy bude provázet po celý 
život. Její práce jsou každoročně k vidění na 
společných výstavách výtvarného oboru, 
v ZUSkovinách, pravidelně má kresby ve školním 
kalendáři...
Háně přeji úspěšné složení výtvarné talentové 
zkoušky a hodně úspěchů při dalším studiu.

Iveta Mynaříková
Vojtech Bučil
Vojta je naším žákem již od roku 2013 a stejně jako 
všichni žáci, kteří dozráli k absolutoriu, je velmi 
nadaný a akční. Byl součástí mnoha akcí školy, ať 
šlo o veřejné čtení ve Sladovně, Muzejní noci, nebo 
přednesové soutěže. O jeho nadání a píli nesvědčí 
pouze fakt, že se rád všeho zúčastní, ale i to, že 
kromě dramaťáku v letošním školním roce 
absolvuje i ve hře na klavír a také ve hře na 
saxofon. Přeji mu, aby mu i do dalšího cyklu studia 
na naší škole vydržely všechny jeho skvělé 
vlastnosti a zodpovědný přístup ke všemu, do čeho 
se pustí.

Veronika Kouřová
Barbora Nová
Bára patří k dětem, kterým říkám „držáci“.
Je šikovná, talentovaná, houževnatá, pracovitá, a 
hlavně (a to je důležité) -  strašně chce! A chce 
všechno.. © Takže letos sice absolvuje LDO, ale 
potkáte ji v sólovém zpěvu, v pěveckém sboru, na 
hodinách klavíru, hrála na zobcovou flétnu, chodila
do tanečního oboru........
Myslím si, že o ní jednou ještě hodně uslyšíme.
Pro někoho může být lehce problematická, protože 
je upovídaná, hlučná a nevydrží na jednom místě 
stát moc dlouho. Velmi mi svou povahou připomíná 
mě ..©
Je velmi příjemné pro pedagoga učit dítě, které 
chce. Mnohé děti musím do jevištního projevu 
nutit, většinou jim říkám „přidej, nejsi slyšet, větší 
výraz...!' a podobně. U Barunky je to naopak., té 
říkám „uber...je to moc nahlas, .. stůj klidně, 
popřípadě ještě „pohybuj se méně. ..“ ©
Taky u nás ve škole je možná častěji než doma., a 
mně je jasné už teď, že až na naší škole dokončí svá 
studia, bude se mi moooooc stýskat!

Alžběta Urbancová

Absolventi 2020/2021:
Hudební obor:
Eva Neugebauerová 
Adéla Skleniěková 
Marie Daňková 
Markéta Mynaříková 
Natálie Hrůzová 
Jiřina Voříšková 
Petr Svoboda 
Tereza Herrmannová 
Karolína Málková 
Tereza Černá 
Lenka Korandová 
Tereza Svobodová 
Eliška Skalická 
Hynek Slavík

Taneční obor:
Lucie Botková 
Lucie Adlerová

Výtvarný obor:
Markéta Mynaříková 
Barbora Segeěová 
Jana Šmeráková

Literárně dramatický obor:
Jana Šmeráková 
František Dobruský 
Přemysl Synek 
Vojtěch Bučil 
Adéla Maršíčková 
Martin Mmka

Petr Bartoň 
Ela Řimnáčová 
Eliška Hánová 
Tereza Dubová 
Adam Petříček 
Klára Tučková 
Klára Rosová 
Jakub Langefelner 
Vojtěch Bučil 
Magdaléna Baránková 
Adéla Sklenková 
Michal Kuneš 
Mi chalk Grafnetr 
Daniel Kutil

Vivien Kopecká

Jiřina Voříšková 
Hana Stojanová

Marie Daňková 
Barbora Nová 
Valentýna Synková 
Aneta Chomová 
Josef Holštajn

celkem 5 žákovských
AbsoiventáékoDcerfy
V letošním roce máme 
koncertů v termínech:
1.6.2021 1. absolventský koncert
7.6.2021 2. absolventský koncert
8.6.2021 3. absolventský koncert
9.6.2021 4. absolventský koncert
10.6.2021 5. absolventský koncert

Všechny koncerty budou vzhledem k mimořádným 
opatřením s vyloučením veřejnosti a budou 
nahrávány. (Pokud se nezmění nařízení MŠMT). 
Tyto nahrávky budou určeny pouze pro absolventy 
jako upomínka na jejích vystoupení.



Zámépostifovézlíoáy
V letošním školním roce, vzhledem k převažující 
distanční výuce, se nebudou tyto zkoušky konat 
v klasické komisionální podobě, ale žák postoupí do 
dalšího ročníku na základě:

- systematické práce v rámci distanční výuky,
- účastí (zařazením své videonahrávky) na 

Koncertu z obýváku, nebo Třídní přehrávač,
- nahráním videonahrávky v rámci prezenční 

výuky
- vystoupením na absolventském koncertě 

(pro absolventy I.stupně).

KoDZDÍtace a testy z hudební teoňe
V letošním roce budou on line testy psát pouze žáci, 
kteří se ve druhém pololetí nezúčastňovali distanční 
výuky hudební nauky a multimedií.
Na našich stránkách www.zuszatec.cz si můžete test 
vyzkoušet. Testy jsou řazeny po jednotlivých 
ročnících a v každém z nich je mnoho otázek. Na 
známku budou jen některé z nich.

KONZULTACE
Žáci se mohou zúčastnit konzultace formou:

osobní účasti v HN -  v týdnu od 31.5. -  4.6.
- osobní účasti v Multimédiích - 3. -  4.6
- konzultací s třídním vyučujícím
- formou připojení se do daného předmětu 

prostřednictvím aplikace google.classroom.

Všichni žáci naší školy obdrželi mailem (zpravidla 
mail zákonných zástupců) přihlašovací údaje, tj. 
mailovou adresu s doménou školy a heslo, které si 
následně mohli změnit.
Pokud máte stále problém s připojením, obraťte se 
na paní Alžbětu Urbancovou.
Pokud se hodláte zúčastnit konzultace osobně, 
musíte mít s sebou čestné prohlášení, podepsané 
zákonným zástupeem, o tom, že jste byli testováni 
na Covid 19.

TESTY
Testy se budou psát on line přes aplikaci 
google.classroom.
Hudební nauka i multimédia mají pro napsání 
těchto testů stejný termín, a tím je týden od 7.-
11.6.2021.

Copdobcer l̂áoiÉi .̂
V červnu se bude konat jediný koncert, na který 
byehom rádi pozvali i veřejnost..

17.6.2021 v 16.00 hod. bude koncert v zahradě,
na kterém se objeví pel-mel vystoupení pod 
taktovkou paní učitelky Lucie Kolmanové. 
Vysvědčení se letos budou rozdávat v termínu od 
28.-30.6.

V ý s h fz d is tn v ý iil^
Literárně dramatický obor : 

žák I
Povídá pondělí úterku, 
že dostalo motorku.
Povídá úterý středě, 
že chytilo sledě.
Povídá středa čtvrtku, 
ať nepropadá smutku.
Povídá čtvrtek pátku, 
popřejuti k svátku.
Povídá pátek sobotě, 
že má díru v botě.
Povídá sobota neděli, 
zítra je  zas pondělí.

žák 2
Povídá pondělí úterku, 
že brzy budou mít večerku.
Povídá úterý středě, 
že se jim  dobře vede.
Povídá středa čtvrtku, 
že pondělí má školní důtku.
Povídá čtvrtek pátku, 
aby zas nezačínal hádku.
Povídá pátek sobotě, 
že kočka leží na plotě.
Povídá sobota neděli, 
že po ní bude zas pondělí, 
povídá neděle pondělku, 
že včera dostala poznámku.

žák 3
Povídá pondělí úterku, 
že chce zabít učitelku.
Povídá úterý středě, 
že má jlek  na bradě.
Povídá středa čtvrtku, 
nepropadej smutku.
Povídá čtvrtek pátku, 
dám ti hrušku k svátku.
Povídá pátek sobotě, 
že má hovínko na botě.
Povídá sobota neděli, 
že děti se válí v posteli.

http://www.zuszatec.cz


Jídlo jako módní přehlídka:
Jako další se vám představí lahodný, z hovězího masa, pečlivé připravený kebab. Přichází ve 
velkém křupavém kabátku, kterému se říká tortilla. A kebab si právé sundává svůj kabát a 
davy šílí, protože právé uviděly šaty, které má pod kabátem. Velice pestré, barevné šaty z 
rajčat a koření, ve kterých nejspíše převažuje fialové zelí. Nemůžeme si také nevšimnout toho 
hovězího masa, které má na sobě, i krásné zelené okurky nebo mrkve, které jsou vzadu na 
šatech. To je vše, myslím si, že kebab nasadil vysokou laťku v módním světě.

Tomáš Hégr

I



Výtvarný obor.

J. Šmeráková 14 let S. Kadlec 13 let S Fialová 15 let

r

S. Bílková 11 let M.Kadlecová 10 let

/ V
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M.Tímrová 14 let M. Zázvorka 9 let

A.Brtková 12 let N. Dubová 11 let
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M Jam borová 17 let
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A.Hofmanová 12 let A. Bažantová 12 let



Hrátky s písm dgr
Tato rubrika je  nová, ale vlastně j i  znáte.. Každý rok se střídá VO a LDO v tom, kdo si pro vás připraví něco 
zajímavého. V letošním roce to bude ze šuplíku LDO, takže název rubriky je  jasný.

Najdeš všechna slova a vyluštíš osmisměrku? ©
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Najdi slova:
Fotomontáž, frotáž, detail, barva, galerie, bod, grafika, lino, obraz, akvarel, ornament, fantazie, pastelka, tón. 
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Zápis žáků ke studiu na naší škole je stále otevřený. Na stránkách www.zuszatec.cz najdete přihlášku ke studiu. 
Tu vyplňte a odešlete. Všem zájemcům se ozveme a domluvíme si termín konání talentové zkoušky.
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