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Poznáš mě?
Naše nová rubrika. Zde se vždy objeví fotografie vyučujících a vaším úkolem je  poznat kdo to 
je. Své tipy můžete psát na papírek, který pak vhodíte do krabičky s názvem rubriky, která bude 
umístěna v košíku u hlavního vchodu do ZUŠ. Nezapomeňte uvést své jméno a pak jména 
učitelů pod číslem fotky. Ze správných odpovědí vybereme každý měsíc 3 tipující, kteří získají 
sladkou odměnu. Tak hádejte - Poznáte je?

Foto Č.3: Foto Č.4:

r. i

v  minulém čísle: fotografie č.l ukrývala p. uč. Janu Bednářovou a na fotografii č.2 byla p. uč. L. Turková. 
Výherce uvedeme v prosincovém čísle ©.



Uvidíte nás:
9.-11. 11. 2018 Žihle Poustky

Soustředění
Na pracovní soustředění jedou soubory LDO p. uč. 
A. Urbancové.
20.11.2018 17.00 sál školy

2. žákovský koncert
Na tomto koncertě vystoupí tradičně žáci HO a 
LDO.

Dále nás uvidíte:
3. 11. 2018 Ceradice

Vítání občánků
Pro radost maminkám a jejich dětem zahraji žáci ze 
třídy p. uč. L. Kolmanové.
7.11.2018 15.00 Domov seniorů

Vystoupení
Pro radost seniorům zatanči žáci TO ze třídy p. uč.
I. Fábryové.
8.11.2018 17.00 Synagoga

80. výročí křišťálové noci
U této příležitosti vystoupí žáci ze třídy A. Musila, 
pěvecký sbor Camerata a ŽPS.

Karolína Jamborová
Karolina absolvuje v oboru keramika, kratší čas 
také navštěvovala obor grafika. O Karolíně můžu 
říct, že je vidět, že ji práce naplňuje radosti a 
zaujetím. Je svá a originální. Někdy se ji trochu 
nechce pracovat na zadaných tématech, ale vždy se 
snaží o své pojetí. Pracuje s vášni a malé plastiky 
mají monumentální charakter. Výtvarné práci se 
věnuje i doma, ohčas mi přinese ukázat svá 
animovaná videa. Toto nadšeni se promítlo i do 
výběru dalšího studia, ráda by pokračovala na 
výtvarné škole. Přeji ji, aby ji to vyšlo a ať si do 
života odnese stejné nadšeni, které u ni vidím při 
modelováni.

Ester Polcarová

Filip Enders
Hudba v rodině Endersů často zněla ještě než se 
narodil malý Filip. Pan Enders totiž absolvoval 
klavír v naši škole. Proto přišel do ZUŠ Filip i 
sestra Nikola, se kterou během pěti let často veřejně 
hrál dueta z literatury klasické kytary. Nyní ve 
druhém roce elektrieké kytary hraje v souboru 
elektrických strunných nástrojů, se kterým 
několikrát koncertoval v sále žatecké ZUŠ.

Miroslav Srnka

Viktor Verner
Do ZUŠ nastoupil v roce 2012/2013, když chodil 
do třetí třídy. První rok spolu dokonce chodil na 
hodiny společně s Josefem Miklošem. Společné 
hraní a kamarádství je provází celou jejich dohu na 
prvním stupni studia. Viktor se zúčastnil dvou 
soutěži bicích nástrojů v roce 2014/2015 a 
2017/2018. V individuální i v souborové hře 
postoupil do krajského kola. Zúčastnil se mnoha 
vystoupeni a akci školy. Ve studiu bicích nástrojů 
bude pokračovat i na druhém stupni, za což jsem 
rád, protože se s nim velmi příjemně pracuje.

Jan Valenta

Natálie Minaříková
Nany je žákem naši školy už odmalinka, začínala 
jako žákyňka Scholy ludus. Na dramaťák se prý 
vždycky těší, protože se tam může uvolnit a hýt 
sama sebou, je to prý její odpočinek po škole. Nany 
je prý vděčná, že mohla poznat hodně dramapřátel, 
že se naučila nestydět se před lidmi a udělat si ze 
sebe srandu, a prý ji nesmírně těší úspěch v podohě 
probojováni se až do národního kola přednesové 
soutěže Dětská scéna a výhra ve slovesné soutěži 
pro základní umělecké školy, kterou si zasloužila 
svou pidiknihou Ricky a Picky. Nany se prý do 
budoucna herectvím živit nechce, láká ji dráha 
lékařství nebo práva. Ať už se v budoucnu rozhodne 
vydat jakýmkoli směrem, přála bych si, aby se ji 
dařilo, a aby v ni dramaduch navždy setrval. Nany 
je totiž bezvadná holka, na které si vážím 
především její upřímnosti -  vždy mi všechno říká 
narovinu, což je to pro mě to nej cennější, i když je 
to ne vždy příjemné. © Libí se mi také, že se Nany 
ničeho nebojí a je pro každou legraci, že respektuje 
ostatní kamarády, i když s nimi třeba nesouhlasí, že 
vždy, když může, tak pomůže, že je na ni 
spolehnutí, a že si na nic nehraje a zůstává vždy 
sama sebou. Už si ani nepamatuju na Nany 
dramazačátky. Mám pocit, že ke mně chodí 
odjakživa a že je mojí součástí. Doufám, moje milá 
Nany, že navzdory pubertě zůstaneš pořád takhle 
skvělá, taková, jakou Tě mám ráda! ©

Radka Jandlková

Jan Sieser
Honzíka znám opravdu odmalička. Na výtvarku 
začal chodit v šesti letech a společně jsme prošli 
různá období jeho dospívání a měnícího se vztahu 
k výtvarnému umění. Jsem moc ráda, že vytrval a 
začal dokonce navštěvovat i rozšířené oddělení. 
Myslím, že svůj zájem o umění jasně dokazuje na 
současném přístupu k práci ve výtvarném oboru.
V loňském školním roce se stal dokonce oceněným 
žákem ZUŠ. Jeho práce se objevují na každoročních 
výstavách výtvamého oboru, na různých 
výzdobách, v Zuškovinách, zúčastňuje se soutěží.



Vzhledem k jeho současnému zájmu o výtvarku si 
myslím, že se tento obor možná stane do budoucna i 
součástí jeho povolání. Já mu do další tvorby přeji 
jen to nejlepší.

Iveta Mynaříková

odevzdávají do 30.11.2018 elektronicky na adrese; 
al.urbancova@,zuszatec.cz.
Držíme palce ve vaší spisovatelské práci a těšíme se 
na vaše texty. Jen nezapomeňte dodržet pravidla, 
abychom nemusely někoho diskvalifikovat.

Vaše dramaťačky

Markéta Jamborová
Markétka nastoupila do ZUŠ v roce 2011 do 
přípravného oddělení. Kromě klavíru chodí také do 
výtvamého oddělení, kde vytvořila mnoho krásných 
obrázků. Některé byly dokonce publikovány v 
knize o Žatci, kterou vytvořili žáci naší školy. 
Markéta ráda hraje čtyřručně, se svojí maminkou 
účinkovaly na Rodinných koncertech. Výborně si 
vede i na žateekém gymnáziu, kde získává přední 
umístění v olympiádách různého zaměření. Protože 
je velmi všestranná, bude mít velkou výhodu při 
výběru dalšího studia.

Petra Kšandová

Josef Šibal
Josífek začal chodit do Základní umělecké školy v 
roce 2011 . Kromě trubky má jako velkého koníčka 
počítač. Již na základní škole získal ocenění k 
zabezpečení systému Google. Ve škole navštěvuje 
kromě hlavního oboru i orchestrální hru u pí. uě. L. 
Kolmanové. Je velice skromný, spolehlivý a až 
neuvěřitelně hodný:-). Přeji mu hodně Úspěchů v 
životě a při studiu na elektrotechnické průmyslové 
škole.

Karel Vencour

Soutěž LDO:
v  letošním roce jsme pro vás připravily soutěž, ve 
které, jako každý rok, mohou soutěžit malí i velcí. 
Téma textu, který máte vytvořit je „Za ušima“. 
Forma daného textu je zcela na vás. Zvolte si, co je 
vám libo. I žánr si vyberte, jaký máte rádi. Jedinou 
podmínkou je délka textu. Ta nesmí přesáhnout 
velikost papíru A4, psaného textu na PC písmem 
typu Times Roman ě.l2 , řádkování 1,5.

Soutěžní kategorie:
1.kategorie: 6 -  8 let
2.kategorie: 9 -  11 let
3.kategorie: 12 -  15 let
4.kategorie: 16 -  19 let
5.kategorie: dospělí

Budeme rádi, když se zúčastníte i 5. kategorie. 
V minulých letech zde vznikla opravdu 
pozoruhodná umělecká díla. Všechny texty se

Soutěž VO:
v  příštím roce slaví Městské divadlo v Žatci již 170 
let od svého založení. Vyhlašujeme tedy k tomuto 
výročí výtvarnou soutěž na téma „Divadlo očima 
děti“. Své výtvamé práce můžete směřovat 
k čemukoli, co se divadla týče (návrh malované 
opony, pohled do sálu, na jeviště, budova divadla 
v Žatei, herce, výjev z představení, loutka... apod.). 
Forma výtvamé práce je zcela na vás. Soutěž je 
rozdělena podle věku na 3 kategorie a pro 1. místa 
ve všech kategoriích máme připraveny zajímavé 
ceny, které vítězové obdrží v měsíci dubnu, na který 
připadá výroěí vzniku tohoto divadla. Konkrétní 
termín bude upřesněn. Zajímavé práce pak budou 
vystaveny přímo v divadle na výstavě po dobu dvou 
jamíeh měsíců.

Kategorie:
1.kategorie:
2.kategorie:
3.kategorie:

6 - 1 0  let 
11 - 1 5  let 
1 6 -1 9  let

Všechny podepsané výtvamé práce s uvedením 
věku se odevzdávají do 28.2.2019 v ZUŠ u paní 
učitelky VO Ivety Mynaříkové, nebo v kanceláři 
školy. Držíme palce ve vaší umělecké práci a 
těšíme se na vaše nápady.

Kinzypiodo^lé;
Pořádáme KURZ ORIENTÁLNÍCH TANGU pro 
zaěátečníky a mímě pokročilé pod vedením Ivany 
Fábryové. Termín: říjen 2018 - červen
2019. Výuka probíhá každou středu od 17.30 do 
19.00 hod.
První setkání: 3.10.2018 v 17.30 hod. v ZUŠ, 
Studentská 1030, suterén, třída TO. Cena: 330,- Kč 
měsíčně. Přihlásit se a začít s tancem je možno i 
během školního roku. Neváhejte a přijďte mezi nás, 
rády vás mezi sebou uvítáme.
Přihlášky na www.zuszatee.cz nebo v kanceláři 
školy -  ZUŠ Žatec, Studentská 1030, tel. 
415740368

http://www.zuszatee.cz


H u d e b n í  n a u k a  -  t e r m í n y  k o n z u l t a c í  -
PRO ŽÁKY, KTEŘÍ MAJÍ UVOLNĚNÍ Z VÝUKY

l.POLOLETÍ 2018/2019

V TÝDNU 5. 1 1 . - 9 .  11. 2018 A v  TÝDNU 17. 12.
21 .12 .2018  
1. ROČNÍK 5.

6. 
8 . 
9. 
6. 
8. 
9. 
6. 
7. 
9. 
5. 
7. 
5.
7.

M u l t i m é d i a  (6
8. 
8.

2. ROČNÍK

3. ROČNÍK

4. ROČNÍK

5. ROČNÍK

11., 17.12. 15 .25-16 .10
11., 18.12. 13 .15-14 .30
11., 20.12. 13 .30-14 .15
11., 21.12. 13 .00-13 .45
11., 18.12. 14 .10-14.55
11., 19.12. 14 .25-15 .10
11., 21.12. 13 .55-14 .40
11., 18.12. 15 .05-15 .50
11., 19.12. 14 .15-15 .00
11., 21.12. 14 .50-15 .35
11., 17.12. 14 .30-15 .15
11., 19.12. 15 .10-15 .55
11., 17.12. 16 .20-17 .05
11., 19.12. 16 .05-16 .50
. ROČNÍK A VYŠŠÍ)
11., 20.12. 15 .40-16 .25
11., 20.12. 16 .35-17 .20

O k r u h y  u č i v a , k t e r é  s e  o b j e v í  v  p o l o l e t n í m

TESTU, SI MŮŽETE VYZVEDNOUT U SVÝCH 
TŘÍDNÍCH UČITELŮ.

Gratulujeme:
Všem žákům, kteří hráli na 1. žákovském koncertě: 
Dan Kuna, Ema Srdíčková, Veronika Bártová, 
Andrea Kadášová, Tereza Hanzlová, Lucie 
Hartmanová, Anna Hajná, Barbora Wagnerová, Jan 
Legutko, Ester Jelínková, Elena Nuhlíčková, David 
Mleziva, Renata Holánová, Barbora Ullricbová, Julie 
Trykarová, Klára Rosová, Šárka Špírková, Vojtěch 
Bučil, Šárka Tyčová, Anna Dobruská, Petr Legutko, 
Jan Petřík, Jan Polák, Aron Elias, Aneta Cbomová, 
Štěpánka Gregorová, Jáchym Valeš.

Hrátky s jazykem:
Tato rubrika je  taky 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. Takže -  
přijdete na princip

Palindrom:
U dubu tu budu.
Kuna nese nanuk.
Chudý duch.
Jelenovi pivo nelej.
V elipse spí lev.
Kobyla má malý bok.
Zkuste si podle stejného principu napsat svou větu. 
Držíme palce...

v v
Vystoupení souborů lidového tance TO ZUS Zatec
Soubory lidového tance Pentlička a Sedmikvítek mají 
po dvou měsících nového školního roku za sebou již 
řadu vystoupení. Začalo se ještě na konci srpna na 
žatecké Dočesné, v půlce září u příležitosti 
Mezinárodního dne kulturního dědictví a 29.9. 
v Mostě, na oslavách Dne seniorů. Zde byli naši žáci 
skvěle přijati, jejich tance doprovázel potlesk diváků, 
uznání, a dokonce i společné fotografování.
O týden později, 6.10.2018, oba soubory účinkovaly 
na Jablečném dni v Krásném Dvoře. I tady bylo při 
jejich vystoupení prostranství před pódiem zaplněné 
spokojenými diváky. A když taneční program 
skončil, ozvalo se: „To už je  konecT\ 20.10. žáci 
znovu potěšili návštěvníky plesu pro seniory 
v Lidovém domě, který každoročně pořádá DpS 
v Žatci, a kde naše folklorní soubory pravidelně 
vystupují. O tom, že se vystoupení líbilo, svědčil 
potlesk diváků i během tanců. V pátek 26.10. oba 
soubory odjely předvést svůj taneční program 
seniorům do Mašťova na jejich společenské 
odpoledne. Následovala slova díků s oceněním naší 
práce, potřásání rukou, focení se s dětmi, a to 
potvrdilo, že folklorní tance se divákům líbí a mají 
v naší současné kultuře stále svoje místo.
Na začátku listopadu Pentlička a Sedmikvítek ještě 
určitě potěší svým vystoupení obyvatele žateckébo 
Domova pro seniory na Pražské ulici.

Perličky z hudební nauky:
Vyučující: Řekl by mi někdo něco o hudebním 

skladateli Bohuslavu Martinů?
Žák č. 1: Narodil se ve vrcholu věže v kostele. 
Žák č. 2: Většinu svého života přežil v zahraničí.

Sponzor školy: Ing. Miroslava Vemerová 
Kateřina Pilařová
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