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Všem žákům, vyučujícím, rodičům a přátelům ZUŠ přejeme krásné vánoční svátky a šťastné vykročení do 
dalšího roku!

vedeni školy

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 ě.5: Foto ě. 6:

V minulém čísle; fotografie č.3 ukrývala p. uč. Josefa Ulricha a na fotografii č.4 byl p. uč. J. Kranda. Výherci 
z minulého čísla jsou: Jaroslav Poustecký, který poznal obě vyučující a pak Adéla Poustecká a Hana Šeretková, 
které poznaly jednu vyučující. Pro cenu si přijďte k paní učitelce Alžbětě Urbancové do kanceláře. Výherce 
fotek č. 3 a 4 uvedeme v lednovém čísle ©.



Uvidíte nás:
4.12.2018 17.00 sál školy

3. žákovský koncert
Na tomto koncertě vystoupí tradičně žáci HO a 
LDO.
10.12. 2018 17.00 sál školy

Mikulášský koncert
Na tomto koncertě vystoupí žáci, kteří hraji na EKN 
a akordeon.
11.12.2018 17.00 sál školy

Třídní přehrávka
Na tomto koncertě vystoupí žáci ze tříd p.uč. I. 
Marešové a J.Bednářové.
12.12.2018 17.00 sál školy

Třídní přehrávka
Na tomto koncertě vystoupí žáci ze třídy p.uě. P. 
Kšando vé.
14.12.2018 18.00 Kapucínský klášter

Adventní koncert
Na tomto koncertě vystoupí všechny pěvecké sbory 
naší školy a Žatecký příležitostní sbor.
18.12.2018 17.00 MěD

Vánoční koncert
Na tomto koncertě se představí žáci všech oborů 
naší školy

Dále nás uvidíte:
1. 12. 2018 6.30 odj. Cvikov

Taneční soutěž 
Soutěží žáci TO ze třídy p.uě. L.Turkové.
1. 12. 2018 15.00 Dvůr sv. Jakuba

Koledování 
Zpívá pěvecký sbor Camerata.
1. 12.2018 17.10 nám. Svobody

Rozsvícení stromečku 
Vystoupí soubor The Little bit Band a pěvecký sbor 
Camerata.
5. 12.2018 16.45 nám. Svobody

Mikulášská jízda
Vystoupí žáci TO ze tříd p.uě. I. Fábryové a 
L.Turkové. Sraz u DDM.
6. 12.2018 15.00 Regionální muzeum

Vernisáž
Vystoupí žáci ze třídy p. uě. K. Bambousové.
7. 12.2018 15.00 Domov seniorů

Vystoupení
Pro radost seniorům vystoupí žáci HO a LDO ze 
třídy p. uč. A. Urbancové.
11.12. 2018 15.45 nemocnice

Vystoupení
Pro rozptýlení nemoených vystoupí žáci HO pod 
vedením p. uč. L. Kolmanové.
12.12.2018 ZŠ Jižní 

Vánočníjarmark
Vystoupí žáci HO pod vedením p. uč. J. Krandy.

15. 12.2018 15.00 Radíčeves
Vystoupení

Vystoupí žáci ze třídy p. uč. A. Musila.
19.12.2018 17.00 Nové Sedlo

Adventní koncert
Vánoční písně zazpívá pěvecký sbor Camerata p. 
uč. A. Urbancové.
20.12.2018 17.00 Želeč

Adventní koncert
Vánoční písně zazpívá pěvecký sbor Camerata p. 
uě. A. Urbancové.

Šárka Víznerová
Šárka nastoupila do ZUŠ v roce 2010 na zobcovou 
flétnu do třídy Aleše Musila a hned další rok 
přestoupila na soprán saxofon, kterému je věmá 
dodnes. V průběhu studia se účastnila soutěží 
v komorní í sólové hře. Hodiny se Šárkou nejsou 
nikdy nuda, má svůj svérázný přístup ke cvičení, a 
když jí popadne „líná“, není snadné ji popostrčit 
k práci. I tak ale můžu říct, že si se saxofonem 
rozumí slušně a budu rád, když v mé třídě bude 
pokračovat i nadále.

Aleš Musil
Andrea Zámečníková
Andrejka nastoupila do naší školy v roce 2011 do 
přípravného oddělení. Tato milá slečna navštěvuje 
nejen hodiny klavíru, ale již několik let zpívá v 
našem pěveckém sboru. I když s hrou na klavír 
někdy trochu bojovala, nevzdala se a letos 
absolvuje 1. cyklus. Až bude velká, chce být 
veterinářkou.

Petra Kšandová

Veronika Milvanová
Veronika Milyanová je absolventkou 1. cyklu. 
Výtvamý obor začala Verča navštěvovat již v první 
třídě základní školy. Nyní je absolventkou prvního 
cyklu. Mám radost, že je výtvarce stále věrná. 
Postupem let dokonce její zájem o tento obor stoupá 
a nyní navštěvuje i rozšířené studium. Její práce se 
objevují na každoročních výstavách výtvarného 
oboru, na různých výzdobách, v Zuškovinách, 
zúčastňuje se soutěží. V loňském školním roee se 
stala i OCENĚNÝM ŽÁKEM ZUŠ. Pevně věřím, 
že Verěu bude výtvarné umění a zájem o něj 
provázet celý život.

Iveta Mynaříková

Ondřei Daněk
Dejme slovo Ondřejovi: „Mým oblíbeným
literárním hrdinou je Geralt, na to navazuje i moje 
oblíbená kniha Zaklínač: Poslední přání. Líhí se mi 
obrazy da Vinciho, Muncha i van Gogha. Co se týče 
hudebních stylů, preferuji hlavně rock, heavy metal.



punk a jazz, ale rád poslouchám i klasickou hudbu. 
Mým velkým vzorem je skladatel Serj Tankian. 
Zatím nemám v hlavě srovnané, čím bych chtěl být, 
ale hodně mě láká práce hudebního skladatele nebo 
ilustrátora. Mezi mé další záliby kromě hudby patří 
kreslení komiksů, četba mangu a rád se učím cizí 
jazyky -  právě piluji svou angličtinu a uvažuji o 
studiu japonštiny.“
Přestože až do 3. ročníku mohl doma Ondra cvičit 
pouze na klávesy, patří mezi opory a tahouny třídy 
(přestože sám potřebuje občas táhnout). :-) 
Pravidelně hrává na závěrečných a vánočních 
koncertech školy, má za sebou zkušenost s 
nahráváním školního CD, dvakrát se zúčastnil 
prázdninového klavímího kurzu v Zábřehu na 
Moravě. Mezi jeho nej větší měřitelné úspěchy patří
2. místo v krajském kole klavírní soutěže ZUŠ ve 
šk. roce 2016/17. Ráda na něj ještě prozradím, že 
hrával i na flétnu u p.uě. Veneoura a má absolutní 
sluch! Ondráš a hudba, hudba a Ondráš - patří k 
sobě. Nemám o něj ohavy a přeji mu hodně píle a 
trpělivosti. A ať se Ondra, co se profesní dráhy týče, 
rozhodne jakkkoli, přeji mu, aby své Múzy nikdy 
neopustil -  ony pak neopustí jeho.

Romana Olivíková

Kateřina Papáčková
Kačka se s dramaťákem poprvé setkala v mateřské 
školce, se kterou, jak sama říká, byli na prohlídce 
v základní umělecké škole a dramaťák ji tehdy 
zaujal. Mě tehdy zaujala zase Kačka, která na mě 
upírala své krásné oči, nezlobila jako ostatní a 
poklidně čekala, co si v hodině zahrajeme. Také si 
dodnes Kačku spojuji s rybařinou, protože když 
byla menší, rybářský kroužek byl velkým soupeřem 
dramaťáku. Jsem ráda, že to dramaťák nakonec 
vyhrál (i když jí za lásku k rybám a vodě obdivuji 
dodnes). Kačku je totiž skvělé v dramatýmu mít -  
vždycky se na ní můžu spolehnout, nebreptá a 
neodmlouvá (i když si v hodinách často vymýšlím 
zapeklité kousky) a má skvělou fantazii, smysl pro 
humor a týmového ducha. Navíc je to vynikající 
herečka. Nikdy nezapomenu na Katěinu dosud 
největší roli -  starou nedoslýchavou a slepou tetu 
Bertu, která všechno poplete, přivádí svou rodinu 
k šílenství a diváky k slzám smíchu.
Kačko, přeji si a přeji Ti, ať Tě k slzám nikdo a nic 
nepřivádí, ale smích -  ten ať je  Tvou součástí 
napořád, protože Ti moc sluší!

Radka Jandiková

Jiří Mašek
Jirka Mašek je vyrovnaný mladý muž s pestrým 
okruhem osobních zájmů. To, jakým způsobem 
přistupuje ke svým povinnostem, zálibám a životu 
vůbec, je možno charakterizovat jako „chuť do

životaT. Hudba ho baví v různých podobách a 
formách -  od klasické kytary, kterou studuje, až po 
například oblíbený heavy-metall skupiny Iron 
Maiden. Není ani divu, že svůj absolventský 
repertoár má poskládán ze skladeb rozličných stylů 
a období, protože jako vždy a ve všem se snaží 
obsáhnout co nej širší možnosti, které mu kytara 
nabízí a svou muzikálností je  schopen doslova 
prodat vše, čeho při studiu kytary až dosud dosáhl.

Erich Knoblauch

Soutěž VO:
v  příštím roce slaví Městské divadlo v Zatci již 170 
let od svého založení. Vyhlašujeme tedy k tomuto 
výročí výtvarnou soutěž na téma „Divadlo očima 
děti“. Své výtvarné práce můžete směřovat 
k čemukoli, co se divadla týče (návrh malované 
opony, pohled do sálu, na jeviště, budova divadla 
v Zatci, herec, výjev z představení, loutka... apod.). 
Forma výtvarné 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 výročí vzniku tohoto divadla. Konkrétní 
termín bude upřesněn. Zajímavé práce pak budou 
vystaveny přímo v divadle na výstavě po dobu dvou 
jamích měsíců.

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

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

Všechny podepsané výtvarné 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.

Soutěž LDO:
Byla vyhlášena na téma „Co mám za ušima“. 
Vítězové budou uveřejněni v lednovém čísle 
Zuškovin, a také všechny zveme na Vánoční 
koncert do divadla dne 18.12.2018 v 17.00 hodin, 
kde bude vítězům slavnostně předáno ocenění.



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. 11. -  9. 11. 2018 A v  TÝDNU 17. 12. 
21.12. 2018
1. ROČNÍK 17.12. 1 5 .2 5 -1 6 .1 0

18.12. 1 3 .1 5 -1 4 .3 0
20.12. 1 3 .3 0 -1 4 .1 5
21.12. 13.00 -1 3 .4 5

2. ROČNÍK 18.12. 1 4 .1 0 -1 4 .5 5
19.12. 1 4 .2 5 -1 5 .1 0
21.12. 1 3 .5 5 -1 4 .4 0

3. ROČNÍK 18.12. 1 5 .0 5 -1 5 .5 0
19.12. 1 4 .1 5 -1 5 .0 0
21.12. 1 4 .5 0 -1 5 .3 5

4. ROČNÍK 17.12. 1 4 .3 0 -1 5 .1 5
19.12. 1 5 .1 0 -1 5 .5 5

5. ROČNÍK 17.12. 1 6 .2 0 -1 7 .0 5
19.12. 1 6 .0 5 -1 6 .5 0

M u l t i m é d i a  ( 6 .  r o č n í k  a  v y š š í )
20.12. 1 5 .4 0 -1 6 .2 5
20.12. 1 6 .3 5 -1 7 .2 0

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 2. žákovském koncertě: 
Kláře Zavadilové, Dominice Zavadilové, Barboře 
Nové, Anetě Menclové, Štěpánu Kovářovi, Sofii 
Demutové, Valentýně Synkové, Jakubovi Vondrovi, 
Amálii Dolejšové, Kláře Kotvaldové, Valery
Braunové, Viktorii Fabiánové, Tereze Kunové, Emě
Buěilové, Kristýně Knapkové, Kristýně Seifertové, 
Tereze Černé, Adéle Zuskové, Zuzaně Staňkové, 
Janu Legutkovi, Petru Hrůzovi, Jindřichu
Kolouchovi, Ester Jelínkové, Kateřině Basákové, 
Kláře Rosové, Barboře Wagnerové, Eucii
Draboňovské, Marii Daňkové, Danu Kunovi, Emě 
Brdiěkové, Veronice Bártové, Elišce Novákové, 
Tereze Herrmannové, Adéle Romaňákové, Daniele 
Hanové, Janu Petříkovi, Janu Polákovi, Šárce 
Viznerové, Vojtěchu Benešovi, Andrei Eliášovi, 
Václavu Benešovi, Františku Dobruskému, Petru 
Provazníkovi, Tomáši Vaňkovi, souboru Origami a 
souboru Píďalky.

Hrátky s jazykem:
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. Přijdete na 
princip... ?

Zakódované postavy:
O kterou pohádkovou postavu se jedná?

Princezna, která by se na slunci rozpustila. (Sněhurica) 
Princezna, která má velmi cennou kštici. (Zlatovláska)

Zkuste si podle stejného principu napsat své postavy. 
Můžeš je  pak dát rodičům nebo kamarádům hádat. 
Držíme palce...

Z M Ě N A
Od ledna 2019 nastane změna ve vydávání tohoto 
časopisu. Nebude již vydáván jednou za měsíc, ale 
3x do roka. Bude obsahovat vedle stálých rubrik i 
fotografie z našich akcí. Tímto hledáme šikovné 
fotografy z řad našich žáků, kteří by se chtěli na 
dokumentováni našich akcí podílet svými 
fotografiemi. Autory vždy uvedeme v časopise. 
Pokud máte zájem, přijďte se o tom domluvit s 
paní Alžbětou Urbancovou ©

Perličky z hudební nauky:
Vyučující: Řekl by mi někdo pořadí bé, jak jdou za 

sebou?
Žák : bé, ces, ges, des, bas, bes, bes
Vyučující: A věděl by někdo, kdo byli A. Dvořák a 

B. Smetana?
Žák : Smetana a Dvořák byli skladatelově...
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Kateřina Pilařová
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