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Na tomto místě vždy přináším 
ohlédnutí za uplynulým školním ro-
kem a výhled na ten právě započatý. 
Ani letos tomu nebude jinak. 

V minulém školním roce osla-
vila naše škola 110 let od založení 
a současně 20 let ZŠ a ZUŠ. Slavi-
li jsme velmi skromně – na výstavě 
v galerii Duhová paleta jsme činnost 
školy představili v rozsáhlé fotodo-
kumentaci z nejrůznějších školních 
akcí či plakáty z představení a kon-
certů. Představili jsme tu i plánované 
a připravované investiční akce, které 
by se měly postupně realizovat, a já 
pevně věřím, že se v rozpočtu města 
Karlovy Vary najdou prostředky po-
třebné na modernizaci školy. Začít 
bychom mohli třeba už příští rok se 
školním hřištěm.

Výroční zprávu o činnosti školy 
v uplynulém roce si zájemci mohou 
přečíst na webových stránkách školy 
(mimochodem - od října mají zcela 
novou podobu), kde je ke stažení, 
stejně jako i ty předcházející. Nebu-

du ji tedy podrobně citovat, přesto se 
o některých zde uváděných údajích 
zmíním.

Ze 48 vycházejících žáků si jich 
46 zvolilo maturitní studijní obory 
a z nich plných 22 bylo přijato na 
gymnázium. Na jednu stranu to může 
být pro nás důvod k radosti, na dru-
hou stranu ovšem to pro nás může 
být i důvod k zamyšlení.  Je možné, 
že právě někteří z těchto gymnazistů 
budou chybět například na nenaplně-
ných středních odborných školách. 
Čím dál více se u nás hovoří o chy-
bějících absolventech především 
technických profesí, řada firem hledá 
a nenachází vhodné absolventy střed-
ních odborných škol. Domnívám se, 
že právě tady se otevírá prostor pro 
zodpovědné rozhodování se o směřo-
vání dalšího vzdělávání, o smyslupl-
ném studiu, po jehož ukončení čeká 
na absolventa dobře placená práce. 
Samozřejmě, konečné rozhodnutí je 
vždy na rodičích a žákovi. Je na nich, 
aby – nejlépe po poradě s výchov-

Slovo úvodem
ným poradcem – rozhodli, co bude 
pro jejich dítě nejlepší.

S informací o výsledcích přijíma-
cího řízení souvisí i vzdělávací vý-
sledky našich žáků. Již více než deset 
let se pravidelně podrobují testování 
obecných studijních předpokladů, 
znalostí z českého jazyka, matema-
tiky a cizích jazyků. Testování se 
nepravidelně účastní žáci 3. až 5. 
ročníku a pravidelně všichni žáci na 
druhém stupni.  Jde o testy srovná-
vací, takže výstupem je porovnání 
úrovně našich žáků a žáků ostatních 
testovaných škol. Každé dítě získá 
podle výsledku testu tzv. percentil, 
což je číslo, které udává, kolik pro-
cent dětí dopadlo v testování hůře. 
Např. percentil 70 tedy znamená, že 
dítě v testování „předstihlo“ 70% 
svých vrstevníků. Výsledné průměr-
né percentily loňských devátých tříd 
dosahovaly často hodnot srovna-
telných s průměrem srovnatelných 
gymnaziálních tříd, které se zúčast-
nily testování, jak je vidět i z grafu.

Z analýzy těchto a dalších výsled-
ků rovněž vyplývá, že v průběhu do-
cházky na 2. stupeň ZŠ si žáci loň-
ského 9. ročníku udrželi špičkové 
postavení v testech, které získali při 
testování v 6. ročníku, případně je 
ještě trochu vylepšili (mírný nárůst 
průměrného percentilu v matemati-
ce).

Z pohledu vzdělávacích výsledků 
už tedy není vysoký počet deváťáků 
přijatých na gymnázia tolik překva-
pivý. Současně se tím, myslím, boří 
občas tradovaný mýtus o tom, že zů-

stane-li dítě po pátém ročníku na zá-
kladní škole, tak zakrní a ve srovnání 
se svými vrstevníky nastoupivšími na 
víceletá gymnázia tratí.

Zájemce o podrobnější seznámení 
se s hodnocením vzdělávacích vý-
sledků, jakož i s další činností školy, 
odkazuji na výroční zprávu o činnosti 
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, dostupnou 
na www.zsazus.cz.

Právě započatý nový školní rok je 
především ve znamení dalšího nárůs-
tu počtu žáků, což je pro mne do jisté 
míry překvapením. V základní škole 

jejich stav téměř skokově vzrostl ze 
462 na 483, což znamená, že průměr-
ný počet žáků na třídu je téměř 27 
(na 1. stupni dokonce 27,6!). Přiby-
lo i žáků v ZUŠ, stav se z loňských 
1124 zvýšil na 1148. Tím jsme po 
roce opět dosáhli nového rekordního 
počtu žáků – v současné době navště-
vuje ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary celkem 
1632 žáků, nejvíce v její dosavadní 
historii. Doufám, že nám děti a rodi-
če svou přízeň zachovají i v následu-
jících letech.

Mgr. Břetislav Svoboda

František Skála
NIMBUS

Výstavu jsme navštívili s žáky 8. 
ročníku hned v září, ještě svítilo slun-
ce a vystavená díla Františka Skály se 
nám proměňovala během prohlídky 
doslova před očima. 

Průsvitné objekty nejrůznějších 
tvarů, využívající proměnlivého 
slunečního svitu a lomu přírodního 
světla, zářily duhovými barvami. 
Tyto objekty vytvořené převážně 
z laminátu zároveň díky použitému 
materiálu rozostřují vjem předmětů, 
jež uvnitř skrývají a odhalují záro-
veň. I rozměrem velké schránky ve 
svém celku pak působily nehmotně, 
vzdušně, s křehkou až spirituální 
éteričností. Neméně účinná byla díla 
prozářená barevným umělým svět-
lem, představující architektonické 
i přírodní prvky a útvary.

Zajímavé a inspirativní byly i ná-
zvy průsvitných objektů - Dům kos-
tel, Dóm, Domek snů, Entomolog 

nebo Poslední let… Uvnitř se vzná-
šely jako v průhledných bublinách 
uzavřené zamlžené vzpomínky, oka-
mžiky, události nebo obrazy z dávné 
historie. 

Záhadně, tajemně i nostalgicky 
k nám promlouvaly vizuálně zastřené 
fotoobrazy Tajný obřad, Jitro, Sní-
daně, Růžová zahrada, v nichž autor 
vyhledává, inscenuje a přes lamináto-
vou desku fotografuje obřady, nálezy, 
výjevy, zasněné pohledy do zahrady 
a opuštěných místností, ve kterých 
se cosi událo nebo možná teprve sta-
ne…

Vlastní Skálova výtvarná díla jsou 
vždy stylově těžko zařaditelná. Spo-
jujícím prvkem je nalézání, objevo-
vání a nekonečná invence, a právě 
to jsou nepřekonatelné podněty i pro 
výtvarné myšlení a tvorbu našich 
žáků.

S využitím materiálů GUKV
Mgr. Jitka Barochová

Podzim v Galerii umění I.
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Prázdniny utekly opět jako voda, 
a zatímco se většina dětí pomalu smi-
řovala s novým školním rokem, sbor 
Zvonek se od prvního zářijového 
dne připravoval na velkou návštěvu 
dívčího sboru z německého města 
Wiesbaden. Všichni jsme byli celkem 
netrpěliví a neustále jsme mysleli na 
to, jací asi hosté budou. Bohaté zku-
šenosti máme s výměnnými pobyty 
se švédským sborem, ale s německý-
mi dětmi jsme se měli setkat poprvé. 
Samozřejmě naším hlavním přáním 
bylo, aby se u nás německý sbor cí-
til příjemně a abychom si společně 
nejen hezky zazpívali, ale navázali 
i nová přátelství. A to se, myslím, po-
vedlo. Ale abych nepředbíhala.....

Vše začalo 12. října. Hned jak děti 
začaly vystupovat z autobusu, vědě-
la jsem, že jsme naladěni na stejnou 
vlnu. V jejich obličejích byla vidět 
radost, nadšení, ale možná také tro-

chu nervozita, v jakých rodinách asi 
budou bydlet. Zde musím poděkovat 
všem našim rodičům, kteří ubytovali 
německé děti, za jejich vřelé přijetí, 
ochotu a pohostinnost. Zpětně jsem 
ještě dostávala mnohá poděkování od 
rodin z Wiesbadenu.

V sobotu si všichni po dlouhé 
cestě ještě odpočinuli, ale od nedě-
le je čekal nabitý program. Ráno si 
zazpívali na mši v kostele sv. Máří 
Magdalény, dále je čekala prohlídka 
v Městském divadle Karlovy Vary 
a procházka po našem krásném měs-
tě. Jelikož byl jejich pan sbormistr 
velice pilný a aktivní, nedělní odpo-
ledne strávili ve škole a nacvičovali 
své písně. Celý den završilo operetní 
představení „Netopýr“ v Karlovar-
ském divadle. A ani v pondělí si moc 
neodpočinuli. Dopoledne vyplnily 
společné zkoušky s naším sborem 
Zvonek a Chlapeckým sborem a před 

obědem jsme ještě uspořádali menší 
koncert v aule školy pro žáky ZŠ. Po-
tom se opět zkoušelo a pro naše hos-
ty jsme připravili menší pohoštění. 
Ale to už se přiblížil večer a všichni 
jsme se přesunuli do Galerie umění, 
kde byl připraven slavnostní koncert. 
Jeho atmosféra byla velice příjemná 
a všem účinkujícím se dařilo. Poslu-
chači si vyslechli hudbu všech žánrů 
od kantáty B. Martinů, přes operetní 
melodie až k populární hudbě. Nej-
větší potlesk ale získaly poslední tři 
skladby, které si zazpívaly všechny 
sbory společně. Společný koncert tak 
završil tři náročné dny, které nám ale 
mnoho daly.  Získali jsme nové přáte-
le, poznali způsob práce jiného sboru 
a hlavně, obohatili jsme se o spoustu 
nových zážitků. Všichni už se těšíme 
na březen, až návštěvu oplatíme. Tak-
že Německo, těš se!

Mgr. Mirka Lendělová

Pomalu se blíží prosinec a to je pro 
děti našich sborů vždy období plné 
koncertů a vánočních vystoupení. Na 
všechny se už od konce října pilně 
připravujeme a nyní bych Vás na ně 
ráda pozvala. 

Všech pět sborů, od přípravného 
po Chlapecký, můžete slyšet hned 
na dvou představeních. Prvním je již 
tradiční Adventní koncert, který ten-
to rok proběhne 5. prosince v 16.00 
hod. v Karlovarském městském di-
vadle, a druhým již také tradiční sbo-
rový koncert. Ten můžete navštívit 
v aule školy 11. prosince od 17.17 
hod. Hned další den - 12. prosince - 
si zazpívá sbor Zvoneček a Zvonek 
na Jazzových Vánocích v divadle od 
19.30 a myslím, že se opravdu máte 
na co těšit. Ještě těsně před Vánoci, 

18. prosince v 15.00, čeká naše nej-
mladší sbory vystoupení na vánoč-
ních trzích u pošty. 

Na závěr jsem si nechala pozvání 
na vlastně hned první prosincové vy-
stoupení. Je jím „Čertovská pohád-
ka“, kterou jsme hráli pro naši školu 
a rodiče minulý školní rok. Dočkala 
se velikého ohlasu a přání ji zopako-
vat. Navíc o vystoupení projevila zá-
jem řada mateřských škol.  Pohádka 
tedy pro ně zazní 2. prosince dopo-
ledne a Vy se na její reprízu můžete 
těšit tentýž den v 17.17 hod. v aule 
školy ZŠ a ZUŠ.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.                                   

Mgr. Mirka Lendělová

Dívčí sbor z Wiesbadenu před ně-
kolika týdny odjel a my už se začí-
náme pomalu připravovat na naši 
cestu do Německa. Odjezd je naplá-
nován na 29. března 2014, příjezd 
bude 1. dubna 2014. Předpokládaná 
cena cca 2 000 kč. Původně se mělo 

jednat o výměnu pouze dívčího sbo-
ru Zvonek. Na slavnostním koncertu 
v Galerii náš Chlapecký sbor ně-
mecké hosty natolik oslnil, že byl do 
Wiesbadenu pozván také. 

Mgr. Mirka Lendělová

NĚMECKO,  TĚŠ SE! 

Předvánoční  zpívání

Pěvecká třída Mgr. Štěpánky 
Steinové zpívá a plní uši poslucha-
čů krásnými tóny již dvanáctým 
rokem. Po celou dobu své existen-
ce pořádá každým rokem benefiční 
koncert a mnoho dalších krásných 
akcí. V loňském školním roce to byl 
koncert „Pocta velikánům“ na pomoc 
postiženým plavcům ze sdružení 
KONTAKT bB. A tento koncert při-
jeli svými vystoupeními podpořit Jiří 
Zonyga, Pert Kutheil a záštitu nad 
celou akcí přebrala zpěvačka Dasha, 
která s pěveckou třídou spolupracuje 
již třetím rokem.

Ani v letošním roce nezahálíme. 
16.10. se uskutečnil koncert v galerii 
Duhová paleta a ještě týž den se ně-
které zpěvačky zapojily do předsta-
vení „…o zem by se rozbilo“.

1. 11. zazněly hlasy nejstarších 
zpěváků z pěvecké třídy na Knedlík 
festu v K. Varech, kde je posluchači 
ocenili bouřlivým potleskem.

11. 11. jsme svými hlasy pěvecky 
zavolali na svatého Martina a přiví-
tali tak příchod zimy na akci města 

Karlovy Vary.
V současné době se připravuje 

mnoho vánočních koncertů, které 
se uskuteční  v Karlových Varech 
u pošty, na Zámečku, kde 1. 12. za-
zpíváme společně s operní pěvkyní 
Sénic, a 8. 12. s Pavlem Vítkem na 
vánočním turné „Vánoční dárek“, 
kde nám přijdou na pomoc zpěváci 
z pěveckých sborů ZŠ a ZUŠ, které 
vedou paní učitelky Karolína Kuče-
rová a Mirka Lendělová.

Aby nám všem ježíšek měl za co 
nadělit dárečky, zazpíváme také dů-
chodcům v Dubině, dětem na mi-
kulášské besídce v Sadově a v Che-
bu, 11. 12. v galerii Duhová paleta, 
12. 12. v Karlovarském městském 
divadle na Jazzových Vánocích pod 
taktovkou Milana Krajíce, 15. 12. 
v Jáchymově za doprovodu skvělé-
ho klavíristy Františka Nedvěda a na 
mnohých dalších místech v Karlo-
vých Varech.

Všem přejeme krásné Vánoce a tě-
šíme se na Vás.

Štěpánka Steinová

Pěvecká třída Štěpánky Steinové a její aktivity

Zájezd sborů do Wiesbadenu

Sbor z Wiesbadenu v naší aule

Sbor z Wiesbadenu v Galerii umění

Náš sbor Zvonek v Galerii umění

Čertovská pohádka

Náš sbor Zvonek v Galerii umění



Téměř na závěr loňského školního 
roku jsme se vydali s výtvarníky 6. 
a 8. ročníku vlakem do nedaleké obce 
v údolí řeky Ohře. Na pět dní se nám 
stal přechodným domovem příjemný 
penzion Sidonia a školní jídelnu jsme 
vyměnili za Vinárnu u Kamči (maji-
telka vařila výborně). 

Tradiční téma - Krajina a výtvar-
ný záznam zajímavostí místa – pro-
línalo všemi dny, ale tentokrát jsme 
zanechali výtvarnou stopu přímo na 
místě. Byli jsme požádáni, abychom 
svými malbami vyzdobili jakubov-
skou autobusovou zastávku, která je 
součástí malého parčíku s lavičkou 

pro seniory a hřištěm pro děti. Podle 
předem připravených návrhů vznikla 
na jedné stěně malba šesťáků obra-
cející se k nejmladším návštěvníkům 
dětského hřiště, holčička na houpač-
ce s názvem parčíku. Zadní stěna 
s basketbalovým košem byla jako 
stvořená pro graffiti a toho se s nad-
šením ujali osmáci. Nebylo snadné 
návrhy realizovat v tak velkém měřít-
ku a ono nadšení udržet až do úplné-
ho dokončení maleb, ale podařilo se. 
Děti i dospělí z Jakubova a okolí se 
zájmem sledovali, jak nám dílo roste 
pod rukama. Jsou totiž na svůj parčík, 
který si vybudovali vlastními silami, 

oprávněně pyšní.
Plánované výlety nám v druhé části 

týdne trochu překazilo počasí, ale za-
rostlé říční břehy, starý mlýn, statek 
s domácími zvířaty a některé zajíma-
vé staré domy nám poskytly dostatek 
námětů pro skicování.  

Slibované archeologické naleziš-
tě s pozůstatky hradiště Burgstadt, 
rozhledna Špičák, lesní zákoutí se 
skalkami… nás možná ještě čekají. 
V údolí řeky Ohře je spousta zajíma-
vých míst, kam bychom se rádi s dal-
šími výtvarnými kurzy vypravili.

Mgr. Jitka Barochová

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary pořádá 
vždy na konci kalendářního roku ně-
kolik vánočních koncertů, které se už 
tradičně těší velkému zájmu publika. 
Tím prvním bude Vánoční koncert 
sborů, na kterém se představí všech-
ny pěvecké sbory školy. V podání 
Přípravného sboru, sborů Rolnička, 
Zvoneček a Zvonek i Chlapeckého 
sboru zazní koledy a vánoční písně 
různých žánrů i období. Koncert se 
koná 11. prosince od 17.17 v aule 
školy a povedou ho naše sbormist-
ryně Miroslava Lendělová, Karolína 
Kučerová a Vladimíra Hubená. 

Pro příznivce jazzové hudby při-
pravuje své pojetí vánoční atmosféry 
i Milan Krajíc a Big Band Gringos 

a stejně jako každý rok, tak i letos 
pro nás chystá nejedno překvape-
ní. Můžeme snad jen prozradit, že 
po loňském koncertu, kdy společně 
s „Gringosáky“ vystoupily i legendy 
karlovarského rocku, tentokrát se na 
pódiu potká daleko více lidí. Koncert 
se uskuteční 12. prosince v 19.30 
v Městském divadle Karlovy Vary. 
Vstupenky za 80 a 100 Kč můžete za-
koupit v kanceláři školy nebo přímo 
v Městském divadle Karlovy Vary. 
Večernímu koncertu pro veřejnost 
jako vždy předchází i dvě dopolední 
školní představení.

K tradici ZŠ a ZUŠ už dlouhá léta 
patří i Vánoční koncert Symfonic-
kého orchestru ZŠ a ZUŠ pod vede-

ním dirigenta Miloše Boka. I letos 
se představí v interpretaci Scherza 
5. symfonie c moll op. 67 „Osudo-
vé“ Ludwiga van Beethovena, hud-
by k filmu Piráti z Karibiku Hanze 
Zimmera a zazní samozřejmě i Čes-
ká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. 
Symfonickému orchestru pomůže 
tuto skladbu realizovat i Karlovar-
ský smíšený sbor a smíšený sbor Vi-
vat Musica Kraslice. Rádi bychom 
Vás tedy pozvali na tento koncert do 
Slavnostního sálu GH Pupp 16. pro-
since v 19.00. Vstupenky v hodnotě 
60 Kč můžete zakoupit také v kance-
láři školy.

Mgr. Karel Šimandl

Zahraniční výměnné pobyty jsou 
pro každou školu vždy podnětnou 
zkušeností. Nejenže škola může uká-
zat výsledky svého snažení v jiné 
zemi, ale může se způsobem výuky 
v jiné zemi inspirovat. Nejenže vzni-
kají nová přátelství a kontakty, ale 
vznikají i nové poznatky o shodách 
nebo odlišnostech dané země. Ně-
kolik let jsme udržovali výměnný 
kontakt se školou Talås ve švédském 
Katrineholmu. Tato spolupráce byla 
v loňském roce po vzájemné dohodě 
ukončena, nicméně cesta do Katrine-
holmu nás znovu čeká. Už 28. února 
by měl výběr ze sboru Zvonek odletět 
do Švédska, kde vystoupí na koncer-
tu významného švédského jazzmana 
Georga Riedela, pořádaného k jeho 
80. narozeninám. Koncert zařizují 

a zaštiťují firma KJ consulting AB 
a Katrineholmský klub řeči a kultury. 
V rámci tohoto pobytu absolvujeme 
i návštěvu Kulturskoly, což je ob-
doba našich ZUŠ, a budeme jednat 
o případné nové výměnné spolupráci 
s touto školou. 

V říjnu jsme v Karlových Varech 
přivítali dívčí sbor se sbormistrem 
Gerdem Rixmannem z německé-
ho Wiesbadenu. Sbor se představil 
na několika vystoupeních v kostele 
sv. Máří Magdalény, v aule školy 
na koncertu pro naše žáky i na spo-
lečném koncertu se sborem Zvonek 
v Galerii umění. V osobě sbormistra 
Rixmanna jsme poznali velmi sym-
patického člověka a budeme reagovat 
na jeho pozvání do Wiesbadenu, kam 
odjíždíme na konci března. 

Zajímavý projekt se rýsuje i pro 
Symfonický orchestr ZŠ a ZUŠ. Jeho 
dirigent Miloš Bok dostal nabídku 
od dirigenta Jana Polívky, profesora 
hudby na akademii ve Frankfurtu, 
který ve městě Poppenhausenu vede 
dětský komorní orchestr. Oba spoje-
né orchestry by měly příští rok v říj-
nu uskutečnit sérii koncertů v Kolí-
ně nad Rýnem, v Karlových Varech 
a v Praze. Tento projekt je zatím ve 
fázi příprav a jednání, ale rádi by-
chom ho dovedli do naplánovaného 
finále, protože hráči symfonického 
orchestru stabilně podávají na všech 
koncertech výborné výkony a tato 
řada koncertů by pro naše žáky byla 
tou největší odměnou.

Mgr. Karel Šimandl

Svět obrazů a soch v Galerii umění
Vojtěch Hynais a Hana Wichterlová

Na přelomu října a listopadu jsme 
se s žáky 4., 6., a 8. ročníku vydali na 
výstavu umělců, kteří pro ně již nále-
ží do velmi dávné minulosti. Přesto 
k nám dodnes promlouvají a podávají 
svědectví své doby. 

Interaktivní program přiblížil dě-
tem dílo Vojtěcha Hynaise, uznáva-
ného malíře přelomu 19. a 20. století, 
autora současné opony Národního di-
vadla. Také vynikajícího portrétisty, 

který se věnoval i mytologické a his-
torické malbě (tady byly uplatněny 
mezipředmětové přesahy do literatu-
ry a dějepisu). 

Program byl zaměřen také na Hanu 
Wichterlovou, významnou českou 
sochařku 20. století, která oproti 
Hynaisovu akademismu ve svých 
sochách dospěla k téměř abstraktně 
čistým tvarům krásně opracovaných 
mramorů s přírodními a duchovními 
obsahy. 

Děti se v tradičně zajímavém pro-
gramu seznámily s portrétem, so-

chou, plastikou atd. Kromě aktivní 
komentované prohlídky výstavy se 
zapojily i do jednoduchých tvůrčích 
činností inspirovaných vystavenými 
díly. Koncepci a realizaci programu 
připravila Mgr. Lenka Tóthová.

S využitím materiálů GUKV
Mgr. Jitka Barochová

Galerie Duhová paleta letos v září 
poskytla své prostory výstavě tvorby 
karlovarských  výtvarníků Rudolfa 
a Jany Felixových.  Vzpomněli jsme 
druhé výročí úmrtí malíře Rudolfa 
Felixe. Měli jsme možnost seznámit 
se s jeho celoživotní láskou k přírodě 
a krajině, kterou jsme mohli poznat 
v jeho krajinomalbě. Jeho žena Jana 
vystavovala zajímavý projekt „Klac-
ky“, ve kterém nás inspirovala k hle-
dání zajímavostí a řady možností, jak 
vyjádřit  svůj  pocit a vztah k dění 
v přírodě /například – vyplavené 
dřevo po povodni/. Jejím hlavním zá-
jmem, co se týče výtvarné techniky, 
je práce se dřevem, kterou doplňuje  
barvou a kresbou. Výstava byla vel-
kou inspirací pro práci našich výtvar-
níků.

V září se představila v galerii mla-
dá autorka povídek, studentka os-
trovského gymnázia Nguyen Thuy 
Linh. Přečetla několik povídek ze své 
tvorby  a seznámila nás s tím, co ji 
k tvorbě inspiruje. Prostředí povídek 
je spíše neobvyklé: LDN, nemocnice, 
svět postižených, svět z pohledu ně-
mého či třeba i komára.

Ráda píše tematické povídky. 
Účastnila se řady soutěží a získala 
Cenu Waltera Sernera na loňském 
Festivalu spisovatelů Praha a v Li-
terární soutěži o cenu Filipa Venc-
líka, kterou všechno začalo. Poslední 
tři roky se v této soutěži pravidelně 
umisťovala na předních místech, 
a předminulý rok  se dokonce stala 
absolutním vítězem, neboť se opět 
umístila v kategoriích Povídka i Esej 
a Novinový článek.

Krajinářka paní Jindra Kühnová 
vystavila průřez svou tvorbou pod 
názvem „Krajiny mého srdce“.Vy-
růstala v uměleckém prostředí svého 
dědečka akademického malíře Jind-
řicha Šimka, doudlebského rodáka, 
který ji naučil milovat přírodu, krásu 
krajiny a úctě k památkám. Na jeho 
počest vytvořila soubor obrazů z jeho 
oblíbených míst v Orlických horách, 
kde s ním trávívala prázdniny. Další 
úsek jejího života se odráží v kolekci 
obrazů z Polabí. Jelikož ráda cestuje, 
byly zde také obrazy z Německa, ital-
ského Udine a San Daniele, dále pak 
z  Floridy a Atlanty v USA a z chor-
vatské Puly. V naší galerii autorka vy-
stavuje potřetí. Díky tomu můžeme 
sledovat  vývoj v její tvorbě.

Pěvecká třída Mgr. Štěpánky 
Steinové v říjnu představila nejprve 
své začínající zpěváčky, kteří zazpí-
vali své oblíbené lidové písně a písně 
z pohádek. Předvedli se také zpěváci, 
kteří jsou „inventářem“  pěvecké tří-
dy již dvanáct let, tedy po dobu její 
existence. Ti zazpívali písně ze své-
ho repertoáru muzikálového, swin-
gového a rockového. Posluchači se  
zaposlouchali do rockových balad, 
ale také do nového hlasu, jehož maji-
telkou je mladá čtrnáctiletá zpěvačka 
ze Sokolova, která je žákyní této třídy 
teprve půl roku. Její hlas je nádher-
ně sametový. Slyšeli jsme též krásný 
hlas „ mužské posily“ pěvecké třídy. 
Všechny písně, které zazněly, byly 
vybírány s ohledem na to, co mají 
zpěváci opravdu rádi. Proto  tento 
večer nazvali „Tóny, které nás baví“.

Tradičně v listopadu přivítáme 
výstavu „KERAMKA V DUHOVÉ 
PALETĚ“. Ta letošní je zaměřena na 
maturitní práce žáků SPŠKS Karlovy 
Vary. Právě na ty jsou totiž žáci po 
dobu čtyřletého studia připravováni 
nejvíce. V prvním ročníku se žáci 
seznamují s oborem, jeho obsahem 
a užitím v praxi. Později řeší detail-

něji různá konkrétní zadání a po čty-
řech letech jsou připraveni jít do pra-
xe, nebo studovat na vysoké škole. 
Na vysoké škole mají studenti větší 
prostor na experimentování a po-
znávání hlubších hranic. „Keramka“ 
pravidelně svými žáky posiluje řady 
studujících FUD na Západočeské 
univerzitě v Plzni, FUD na Univer-
zitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
a UMPRUM v Praze. Právě maturitní 
práce žáků bývají u přijímacích ta-
lentových zkoušek na vysoké školy 
s uměleckým zaměřením nejzajíma-
vější.

Výstava v Duhové paletě  předsta-
vuje ty nejúspěšnější praktické matu-
rity, které byly na škole za posledních 
pár let vytvořeny.

Taková maturitní práce na „keram-
ce“ je opravdu veliká věc. Úspěšný 
absolvent musí hodnotící komisi 
přesvědčit o tom, že si téma nejdříve 
dobře nastudoval, originálně zpraco-
val a umí jej zasadit do kontextu stu-
dovaného oboru. Na obhajoby jsou 
žáci připravováni po celou dobu stu-
dia, a to nejen kvůli maturitě. Každý 
designér, fotograf či jakýkoliv umě-
lec musí umět přesvědčit o své jedi-
nečnosti nejen prostřednictvím své 
práce, ale také kvalitním projevem, 
který se často v praxi ukazuje jako 
jeden z rozhodujících faktorů.

A jak žáci zvládají takovou „zkouš-
ku z dospělosti“ se můžeme přesvěd-
čit přímo na listopadové vernisáži 6. 
11. v 17 hodin v Duhové paletě. Na 
zahájení vystoupí absolvent oboru 
Grafický design a předvede přítom-
ným divákům názornou ukázku. Po-
vede se mu přesvědčit i Vás?

V listopadu přivítáme na literárním 
večeru básnířku paní Radku Košňa-
rovou, která na svém autorském čtení 
20. 11. přednese ukázky své tvorby 
za tanečního doprovodu  našich ta-
nečnic ze třídy Petry Blau, která je 
kamarádkou autorky večera. Těšíme 
se na krásný poetický večer.

Rok 2013 ukončí svou výstavou 
kresby a malby učitelka výtvarného 
oboru na ostrovském gymnáziu Mgr. 
Jana Hasmanová Matoušková spolu 
se svými přáteli. Vernisáž se koná 4. 
12. v 17 hodin.

V prosinci (11. 12.) přivítáme 
opět pěveckou třídu Mgr. Štěpánky 
Steinové, která představí další zpě-
váky populárních a muzikálových 
písní. Těšíme se na jejich vystoupení.

Program galerie Duhová paleta na-
jdete ve skříňce v prvním poschodí, 
ve které jsou i fotografie z výstav 
a vystoupení v Duhové paletě.

Za GDP Milada Machková

Navštivte GDP

Podzim v Galerii umění II.

Zpráva o výtvarném kurzu ve Vojkovicích 

Připravované koncerty v předvánočním čase

Zahraniční aktivity školy

Jakubovská zastávka - pro teenagery Jakubovská zastávka - stěna pro dětičky



V součastné době probíhá vybírání 
příspěvků na školní rok 2013 -2014. 
Stav účtu (dle výpisu v říjnu 2013) je 
64000,-  Kč. Od jara jsme zaplatili 
z účtu 13. 5. 2013  3600,-Kč jako pří-
spěvek tanečnicím na cestu do Kutné 
Hory na ústřední kolo postupové pře-
hlídky dětských skupin scénického 
tance.

Dne 4. 6. 2013 se vybralo z účtu 
SRPDŠ  24 000,- Kč. Z těchto pro-
středků byly hrazeny odměny nejlep-
ším žákům v závěru školního roku, 
odměny nejlepším sportovcům školy, 
drobné dárky absolventům hudební-
ho oboru ZUŠ, startovné žáků, kteří 
postoupili do ústředního kola soutěží 
ZUŠ.

1. stupeň ZŠ čerpal příspěvky na 
školu v přírodě, na odměny za celo-
roční soutěže sportovní i znalostní, 
na projektové dny či literární sou-
těž. Nejlepší žáci získali na konci 
školního roku odměnu k vysvědčení.  
Stejně tak školní družina využila pro-
středky SRPDŠ na odměny za soutě-
že sportovní i na Den dětí.

Taneční obor využil příspěvek 
na celostátní přehlídku scénického 
tance v Kutné Hoře, která se konala 
v květnu, a 15. 10. 2013 jsme zaplati-
li 3500,- Kč účastnický poplatek pro 
účastníky celostátní přehlídky scé-

nického tance Tanec tanec 2013, ko-
nané v Městském divadle v Jablonci 
nad Nisou.

V současné době se vybírají pří-
spěvky na nový školní rok. Ty budou 
opět sloužit, tak jako v minulých le-
tech, především žákům školy. Z účtu 
SRPDŠ se pravidelně přispívá dětem 
na lyžařský výcvikový kurz v sed-
mém ročníku a turistický kurz v šes-
tém ročníku. Nepravidelně jdou pří-
spěvky například na taneční kostýmy 
či na dopravu na nejrůznější soutěže 
(už na celostátní úrovni), případně 
na třídní školní výlety. Pravidelně se 
naopak přispívá na nejrůznější drob-
né odměny žákům ve školních sou-
těžích, dárky absolventům školy, na 
startovné v ústředních kolech soutě-
ží. Patří za to rodičovské organizaci 
velký dík, zvláště když postupujících 
žáků z naší školy je tolik (to nás vel-
mi těší), přitom startovné je rok od 
roku větší (to nás naopak příliš ne-
těší). Rodiče ze svého účtu rovněž 
částečně podporují školní knihovnu.

Všechny výše uvedené aktivity 
by musely být značně omezeny, ne-
být vkládaných prostředků sdružení 
rodičů. Přestože všechny náklady 
v posledních letech poměrně značně 
vzrostly, příspěvek vybíraný SRPDŠ 
se léta nemění a zůstává na 150,-Kč 

na dítě a „školu“ (ZŠ, ZUŠ). Platí, 
že částku hradí pouze jeden ze sou-
rozenců (zpravidla ten nejstarší), a to 
zvlášť v základní škole a zvlášť v zá-
kladní umělecké škole. Navštěvuje-li 
dítě více oborů ZUŠ, hradí samozřej-
mě pouze jeden příspěvek SRPDŠ 
za tuto část školy. Protože jde o pro-
středky, které přímo škola nespravu-
je, platí je děti v hotovosti buď třídní-
mu učiteli, nebo příslušnému učiteli 
v ZUŠ. Po vybrání jsou uloženy na 
účtu SRPDŠ a škola s nimi přímo ne-
disponuje. Letos se nám objevilo ně-
kolik případů, kdy rodiče v dobré víře 
a ve snaze administrativně ulehčit ať 
už sobě nebo škole, poslali peníze na 
účet školy spolu s úplatou na vzdě-
lávání v ZUŠ. Pro nás to znamená 
poměrně složité dohledávání těchto 
prostředků, jejich vyzvednutí a ulo-
žení na rodičovský účet. 

Pro úplnost je třeba dodat, že úhra-
da příspěvku je dobrovolná. Vzhle-
dem k širokému uplatnění prostředků 
SRPDŠ věříme, že velká většina ro-
dičů bude i nadále žáky školy tímto 
způsobem podporovat. Předem jim 
za to velmi děkujeme.

Šárka Martinásková
Břetislav Svoboda

Ve dnech 5. – 7. 9. 2013 se konal 
adaptační výjezd 6. ročníku na Ma-
riánské v penzionu Dukla. Účastnilo 
se ho 55 žáků, 4 učitelé a 1 asistent-
ka zdravotně postižené dívky. Tato 
akce sloužila především k tomu, aby 
se žáci seznámili se svými učiteli, 
navázali kamarádské vztahy s nově 
příchozími spolužáky a usnadnili 
zdravotně postižené žákyni vstup do 
nového kolektivu.

Během tří dnů hrály děti různé hry, 
při kterých měly možnost se vzájem-
ně lépe poznat, poznat samy sebe, 
spolupracovat v týmech, zvolit si 
třídní samosprávu a sestavit společná 
pravidla chování. Hezké počasí jim 
také umožnilo seznámit se s nejbliž-
ším okolím a zahrát si netradiční hry.

Výjezd 6. tříd se v naší škole usku-
tečnil po šesté. Měl přínos nejenom 
pro žáky, ale zejména pro třídní učite-
le. Velmi pozitivně ho hodnotila i asi-
stentka slepé žákyně.

Zpracovala Mgr. Hana Sarkisovová,
školní metodik prevence

Hodnocení žáků:
Ve čtvrtek 5. září ráno jsme nastou-

pili do autobusu a jeli jsme na Ma-
riánskou. Ubytovali jsme se v pen-
zionu, ve kterém jsme měli společně 
s 6. A a učiteli být. Snídaně, obědy 
i večeře nám vařili ve stejném penzi-
onu, v jakém jsme spali. Vařili docela 
dobře, a tak jsme za těch pár dní ne-
umřeli hlady.

Každý den nám učitelé vymýš-
leli program. Nejvíce jsme hráli se-
znamovací hry, sportovní hry a také 
spoustu jiných her. Ale nehráli jsme 
tady jenom hry. Jednou jsme vyrazili 
na výlet. Šli jsme pěšky na vyhlíd-
ku. Také jsme si navzájem udělovali 
diplomy nebo malovali erby, do kte-
rých jsme psali něco o sobě. 

 7. září jsme se vrátili domů 
šťastní, že jsme se nemuseli pár dní 
učit a také že jsme si to skvěle užili.

Jamaica Kindlová za 6. B

5. – 7. září  jsme jeli s celým šestým 
ročníkem do Krušných hor. Jeli jsme 
tam proto, abychom se lépe seznámili 
s našimi novými spolužáky a třídními 
učiteli.

Bydleli jsme na chatě, která se jme-
novala Dukla. Hráli jsme hry, kde mezi 
sebou soupeřila různá družstva. Napří-
klad přehazovanou s míči a kruhy nebo 
hledání předmětů kolem nás, které za-
čínají na písmeno K. Každý večer si 
někteří z nás připravovali vystoupení, 
aby ukázali ostatním, co umí a dove-
dou. Ve vystoupeních jsme se skoro 
všichni vystřídali. 

Dostávali jsme také úkoly pro jed-
notlivce. Například namalovat svůj 
erb. Ten měl obsahovat to, čím jsem 
a čím chci být. Vydali jsme se také na 
výlet na horu, která se jmenovala Po-
pov. Z hory byl krásný výhled do širo-
kého okolí.

Na závěr pobytu jsme se společně 
vyfotili a domů jsme si odváželi spous-
tu krásných zážitků. Adaptační zájezd 
se mi moc líbil.

Natálie Ševčíková za 6. A

Na začátku školního roku se kaž-
doročně konají závody v přespolním 
běhu.  Ze školního kola byli vybráni 
nejrychlejší závodníci, kteří dne 10. 
10. 2013 reprezentovali  naši  ško-
lu ve skupině  č. 2 okresního kola 
Karlovy Vary. V I. kategorii  starto-
vali  tito žáci 2. a 3. tříd:  Klára Flo-
derová, Kateřina Jelínková, Michaela 
Krejčíková, Jan Jirava, Ondřej Pavlas 
a Martin Tvrdek. Ve  II. kategorii  bě-
želi žáci 4. a 5. tříd: Julia Holubová, 
Lucie Kleinová, Kamila Trojánková, 
Dominik Čertík, Matouš Gašek a Jan 
Prokop. Závod se konal v krásném 
prostředí, na louce a v lese v Tuhni-
cích. Trasa byla dlouhá cca 800 m. 
Zúčastnilo se ho 11 škol. Naše škola 
se umístila na krásném  4. místě, čímž 
se probojovala do finále okresního 

kola, které se konalo 18. 10. V našem 
dvanáctičlenném smíšeném družstvu 
došlo k malé změně, místo Martina 
Tvrdka nastoupil  Miroslav Marek. 
Naše děti běžely i tentokrát s větrem 
o závod a chuť do běhu jim nevza-
lo sychravé počasí ani  pády v kluz-
kém a místy blátivém terénu. Zvlášť 
vynikající sportovní  výkony poda-
li  Ondřej Pavlas, Lucie Kleinová, 
Matouš Gašek a Jan Prokop. I když 
jsme se tentokrát umístili až na 5. 
místě, odcházeli jsme z Tuhnic s ve-
selou náladou. Zasportovali jsme si 
na čerstvém vzduchu a vychutnali si 
přátelskou atmosféru závodu.  Už se 
těšíme na závody v příštím roce!

Mgr. Vladimíra Hubená

Přespolní běh 

Zpráva o účtu SRPDŠ
(Sdružení rodičů, přátel a dětí školy)

Vážení rodiče,
pro žáky 7. ročníku je v rámci osnov tělesné výchovy uspo-
řádán lyžařský výchovně výcvikový zájezd. Jeho cílem je 
naučit žáky lyžařským dovednostem na sjezdovkách a běž-
kách (snowboardu), nebo je v těchto dovednostech zdoko-
nalit.
Termín: 18. – 24. ledna 2014 = 7. A
  8. – 14. února 2014 = 7. B 
Místo: Abertamy

Předpokládaná cena zájezdu: 2200,- Kč
(doprava + ubytování + strava + vleky)

Termíny splatnosti finanční zálohy: do 8. listopadu 2013
 – částku 1000,- Kč (možno uhradit celou částku)

 do 10. ledna 2014 – částku 1200,- Kč (7. A)
 do 30. ledna 2014 – částku 1200,- Kč (7. B)

Vybírají třídní učitelé!!!
Mgr. Emil Mika

Termín: 28. dubna – 2. května 2014
Místo: Rekreační středisko Melchiorova Huť u Úněšova

Finanční záloha: 1600,- Kč
SPLATNOST ZÁLOHY:
do 21. března 2014 = částka 800,- Kč (možno i celou částku)
do 23. dubna 2014 = zbylá částka (800,- Kč)

Obsah kurzu: poznávací turistika (cykloturistika), hry 
v přírodě, zásady tábornictví, základy topografie a orien-
tace v přírodě, zásady 1. pomoci v terénu, lanové aktivity, 
netradiční sporty...

Mgr. Emil Mika

Lyžařský zájezd 7. ročníků

Turistický kurz 6. ročníků

Adaptační výjezd šestých tříd

Elektronická žákovská knížka
Od září používáme na druhém 

stupni výhradně elektronickou žá-
kovskou knížku v systému Bakaláři. 
Systém nabízí celou řadu možností, 
i těch, které klasická, papírová žá-
kovská knížka neměla a ani mít ne-
mohla. Některé z nich zatím nevyu-
žíváme a dostane se na ně později. 
Ty podstatné moduly bych teď rád 
zrekapituloval. 

Osobní údaje žáka - rodiče mohou 
kontrolovat, zda škola eviduje správ-
né údaje (telefony, adresy ...), 

Pololetní klasifikace - kompletní 
pololetní klasifikace ve všech roč-
nících od počátku docházky na naši 
školu, přehled zameškaných ho-
din atd.  Pokud dítě nastoupí do ZŠ 
a ZUŠ ve vyšším ročníku, má v sys-
tému vedenou klasifikaci až od data 
nástupu. Roky, kdy docházelo na 
jinou základní školu, nedoplňujeme.

Průběžná klasifikace - přehled 
všech průběžně zadaných známek 
- lze volit, zda zobrazovat i téma-
ta (jsou-li u známky zadána), váhy 

známek, poznámky, průměr apod.  
Známky zadané po posledním přihlá-
šení jsou červeně zvýrazněny. Znám-
ky je možné rovněž volitelně zobra-
zovat podle období – poslední týden, 
předposlední týden, poslední měsíc, 
předposlední měsíc, pololetí…

Výchovná opatření - přehled tříd-
ních důtek, pochval atd. za aktuální 
pololetí nebo za celé studium.

Rozvrh - tabulka rozvrhu, a to buď 
stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh 
včetně změn způsobených suplová-
ním.

Průběžná docházka - napojení 
na modul Třídní kniha - evidence 
zameškaných hodin - zobrazení po 
dnech, měsících, ale i přímo po vy-
učovacích hodinách. 

Vyučované předměty - seznam 
předmětů s učiteli, kteří daný před-
mět žáka vyučují.

Plán akcí - kalendář a seznam plá-
novaných akcí školy. 

Komunikační systém školy - mo-
dul pro komunikaci mezi ředitel-

stvím, učiteli, rodiči, případně žáky 
(vedle nástěnek), obsahuje poznám-
ky vyučujících k hodnocení žáků, 
omluvenky od rodičů. Je zde možné 
(jako výstup z elektronické třídní kni-
hy) zadávat žákům domácí úkoly.

Třídní kniha - možnost zápisu ho-
din do elektronické třídní knihy. Ten-
to modul zatím není zcela využíván. 
Plně je však používán na I. stupni ZŠ. 

Ankety - modul pro vyplňování an-
ket pro žáky a rodiče. Zatím rovněž 
bez využití.

Elektronická žákovská knížka tedy 
přináší nejen okamžitou informaci 
o zadaných známkách, ale rovněž 
přehled o dosavadní školní docházce, 
informace o změnách rozvrhu, o při-
pravovaných akcích školy, domácích 
úkolech apod. Jsem si jist, že časem 
nahradí klasické žákovské knížky 
i ve většině tříd na I. stupni. Současně 
nás však – učitele i rodiče – čeká ještě 
cesta k jejímu širšímu využití.

Mgr. Břetislav Svoboda Účastníci přespolního běhu s Mgr. Vladimírou Hubenou
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Narození mistra Tlapky
Bylo prvního září a ten den se na-

rodil malý krteček, který dostal jmé-
no Tlapka. Jeho starší bratr Bobek si 
právě chystal tašku do školy, když na 
něj maminka zavolala: „Přestaň si 
připravovat tašku a pojď se podívat 
na svého bratra!“

Druhý den ráno jel starší syn auto-
busem do školy. Malý krteček šel za 
ním a cestou uviděl červenou barvu. 
Chtěl ji prozkoumat, zakopl a namo-
čil si v barvě hlavu. Pak uviděl bílé 
plátno, cupital k němu, ale zase za-
kopl a hlavu obtiskl na plátno. Začal 
brečet, maminka přispěchala a vidě-
la, že leží na zemi a jeho obtisk na 
plátně, a řekla: „Z mého synka bude 
malíř!“

Štěpánka Bošková 9 let

Jako každý rok se léto vyměnilo 
za podzim a rozmanité barvy ozna-
movaly příchod větrného, ale pře-
krásného období. 

Děti si pouštěly draky, zvířátka se 
připravovala na zimu a podzimní bar-
vy se radovaly z toho, že se všem líbí. 

Jednou se barvy listů starého dubu 
vyhřívaly na sluníčku, aby chytly ješ-
tě sytější odstín. Vtom zpozorovaly, 
že jim zaclání piknikový koš, který si 
na větev zavěsila bělounká labuť. 

„Hej,“ okřikly barvy labuť, „ běž 
s tím trochu dál, nevidíš, že se opa-
lujeme?“

Labuť se vyděšeně rozhlížela, kdo 
to na ni vlastně mluvil.

„Ach pardon,“ vyhrkla směrem 
k dubu a piknikový koš položila opo-
dál.

Po chvíli jí to nedalo a promluvila 
znovu ke stromu. 

„Vy stromy a květiny, co vy vlastně 
jíte?“

Ve starém dubu, který se právě 
probral ze své podzimní letargie, to 
zašumělo.

„Nó, řekl bych, že nasáváme vodu 
a jídlo je rozpuštěno v ní,“ zašuměl 
v odpověď.

Labuť naklonila pochybovačně 
hlavu na stranu.

„A co když umíráte hlady, jen 
o tom nevíte?“

Starý, ale zřejmě ne zrovna chytrý, 
dub přisvědčil. A tak mu labuť nacpa-
la do dutiny jeho kmenu sendvič.

Po několika dnech si dub všiml, že 
všechna zvěř od něj prchá. Zlobil se 
a nedokázal to pochopit, protože ne-
věděl, že opravdu dost páchne zkaže-
ným sendvičem.

Jana Přistoupilová 12 let

Byla jedna malá holčička jmé-
nem Šárka. Šárka měla velice buj-
nou fantazii a děti ji za to většinou 
odsuzovaly. Proč? Šárka si pořád vy-
mýšlela imaginární kamarády i věci 
a nikdy nikdo nevěděl, jestli si zase 
vymýšlí, nebo říká pravdu. A proto se 
s ní nikdo moc nebavil. 

Ale Šárce to příliš nevadilo. Vy-
myslela si imaginárního kamaráda, 
dýni. A stali se opravdu dobrými přá-
teli, dělali spolu spoustu zajímavých 
věcí. Plavali, běhali, malovali, dělali 
opravdu vše.

Jednoho podzimního dne se Šárce 
nechtělo ani běhat, ani plavat, a tak 
vymyslela, že by mohly pouštět dra-
ka. Draka si společně vyrobily, teď 
už byl jen potřeba vítr. Ale ten zrovna 
moc nefoukal.

 „To by chtělo jít na vysokou horu,“ 
řekla dýně.

„Takovým místem je Sněžka, tak 
hurá na ni,“ pronesla Šárka.

Zanedlouho byly šťastně na hoře.  
Pustily draka po větru, ten se vznesl 
vysoko k podzimní obloze. Moc se 
jim to líbilo. Pouštěly draka na Sněž-
ce, dokud nenapadl první sníh.

Annie Nathalie Tranta, 12let

Byl jednou jeden kaštan. Ale ne-
byl to jen tak obyčejný kaštan, byl to 
kaštan náladovník. Podle toho, jakou 
měl barvu, taková byla nálada všech 
stromů a rostlin. Když byl červený, 
byly naštvané, když modrý, tak smut-

né, když zelený, byly šťastné. 
Stalo se, že už delší dobu byl 

kaštan stále červený. Dny ubíhaly 
a kaštanova barva se neměnila, ale 
něco se přeci změnilo. Kaštan se nau-
čil mluvit, aby lidem řekl, že se musí 
chovat lépe k přírodě, nebo už nebu-
dou vyrábět vzduch a bude strašně 
moc pršet. 

A ministr, co měl na starosti pří-
rodu, slíbil, že se budou chovat lépe. 
Ale nechovali se lépe, naopak, cho-
vali se mnohem hůř.

A tak kaštan začal plnit svůj slib. 
Ubíral vzduch a začalo vydatně pršet.

Lidé konečně dostali strach, a tak 
začali sbírat odpadky válející se po 
zemi. Když kaštan viděl, že se snaží 
polepšit, dal věci do normálu. Všich-
ni se pak sešli ve velkém parku a za-
čali žehlit vodou nasáklé látky a vy-
mýšlet, jak by se měli do budoucna 
chovat.

Kamila Deylová, 11 let

Podzim. Čas, kdy se sluníčko po-
dívá na oblohu jen v jediném případě. 
V babím létě. I přes fóbii z pavouků, 
kterou má dost lidí, co chodí po světě, 
vycházíme ven a necháváme do sebe 
vtékat poslední hřejivé paprsky před 
uspávající zimou. Kolem nás pole-
tují barevné listy usínajících stromů. 
Veverky si dělají zásoby na zimu 
a vlaštovky odlétají na jih. Syslové 
přinášejí poslední dobroty do svých 
nor a medvědi si naducávají polštáře. 
Všechno je klidné a smířené s nad-
cházející zimou.

Jen lidé a obchoďáky začínají bláz-
nit a hlásají Vánoce už 3 měsíce do-
předu. Jsme nejvyvinutější tvorové, 
ale neumíme se na zimu uklidnit, 
abychom nebyli znovu na jaře tak 
unavení.

Stresujte se, já se zatím půjdu 
s medvědy podělit o jejich klid a zim-
ní spánek. Uvidíme se na jaře.

Pavla Bartošová, 18 let

Jak se na jiném místě v tomto lis-
tě zmiňuje K. Šimandl, v minulém 
školním roce mnoho našich žáků 
sklízelo úspěchy v uměleckých sou-
těžích, řada z nich se probojovala až 
do ústředních kol těchto soutěží. Ti, 
kteří se zde umístili na 1. – 3. místě 
(Ladislav Weber, Viola Paďourko-
vá, Ondřej Musil, Tomáš Štěpánek, 
Magdaléna Pitrová, Sarah Faridová, 
Matěj Svoboda, Ivan Milev, Danny 
Takieddin, Petr Bilanin, Martin Cou-
bal, Vojtěch Šembera) byli nakonec 
oceněni na slavnostním ceremoniálu 
v Kraslicích, pořádaném Krajským 

úřadem Karlovarského kraje. Oce-
nění žáci si tu vyzvedli pamětní listy 
a dárkové tašky.

Pamětní list od hejtmana Karlovar-
ského kraje obdržela i naše škola za 
4. místo v celoroční sportovní sou-
těži žáků 2. stupně základních škol 
a nižšího stupně osmiletých gymná-
zií Karlovarského kraje, což bylo pro 
řadu zúčastněných poměrně překva-
pivé. K tomu ovšem musím dodat, 
že i naši sportovci „dosáhli“ na své 
republikové finále – zúčastnilo se ho 
družstvo mladších dívek v minivolej-
balu.

Děkuji všem oceněným žákům, ale 
rovněž jejich učitelům za vynikající 
reprezentaci školy. 

Mgr. Břetislav Svoboda

Literárně dramatický obor - Autorská tvorba
pod vedením Mgr. Štěpánky Kačerové Lovacké

Hudební soutěže v minulém školním roce

Ocenění žáků školy v Kraslicích

Přehled soutěží ZUŠ,
které čekají naše žáky v tomto školním roce:

Mgr. Břetislav Svoboda

Nedílnou součástí života na všech 
základních uměleckých školách jsou 
umělecké soutěže ZUŠ, probíhající 
v tříletém cyklu. Ze soutěží si naši 
žáci pravidelně vozí ta nejlepší oce-
nění a nejinak tomu bylo i v minulém 
školním roce, kdy probíhaly soutěže 
v komorní hře s převahou smyčco-
vých a dechových nástrojů, v prvním 
ročníku soutěže elektrických kláve-
sových nástrojů a ve skladbě.  

Do ústředního kola soutěže ko-
morní hry s převahou smyčcových 
nástrojů se z krajského kola probo-
jovalo Klavírní trio ve složení La-
dislav Weber a Viola Paďourková 
– housle a Ondřej Musil – klavír pí 
uč.  Milady Novákové a odvezli si 
3. místo.  Klavírní trio ve složení: 
Tomáš Štěpánek – housle, Magda-
léna Pitrová – violoncello a Sarah 
Faridová – klavír, p. uč. Petra Pitry 
získali ve stejné soutěži také 3. mís-
to. Ústředního kola soutěže komorní 
hry s převahou dechových nástrojů se 
zúčastnily dva soubory: Trio 2 klari-
nety a violoncello ve složení: Kate-
řina Lambertová a Robert Churáň 
– klarinety a Kateřina Strnadová 
– violoncello (žákyně ZUŠ A. Dvo-
řáka) p. uč. Leoše Kociána si odnesli 
čestné uznání a Trio 2 hoboje a vio-
loncello ve složení: Matěj Svoboda 
a Ivan Milev - hoboje a Danny Ta-
kieddin – violoncello, p. uč. Martina 
Petra získalo 2. místo.

V soutěži elektrických kláveso-
vých nástrojů se nejlépe vedlo dvěma 
žákům p. uč. Jana Tumpacha. Petr 
Bilanin obdržel třetí místo a Martin 
Coubal 2. místo. Dalšího úspěchu 
ve skladbě dosáhl i Vojtěch Šembe-
ra, žák p. uč. Karla Šimandla, který 
získal zlaté pásmo i cenu poroty za 
skladbu Miserere. Mimo soutěže 
ZUŠ ovšem v České republice probí-
hají během roku i jiné národní nebo 
mezinárodní soutěže mladých uměl-
ců. I těch se naši žáci v hojném počtu 
zúčastňují. Zde jsou úspěchy našich 
žáků v těchto soutěžích:

Pěvecká soutěž Bohuslava Marti-
nů: Denisa Vajrychová – zpěv, pí uč. 
Miroslava Lendělová, 3. místo a cena 
za interpretaci písně B. Martinů.

Kytarová soutěž PRAGuitara 
Classica 2013: Timur Sibgatulin – 
kytara, p. uč. Pavel Horych 1. místo.

Březovský lístek: Kristýna Vášo-
vá – zpěv, pí uč. Karolína Kučerová, 
2. místo.

Celostátní soutěž Pro Bohemia Os-
trava 2013: Viktorie Kubálková – 
violoncello, p. uč. Petr Pitra, 2. místo 
a Vladimír Kubálek – violoncello, 
p. uč. Petr Pitra, 2. místo.

Mezinárodní soutěž Generace 
2012: Vojtěch Šembera – skladba, 
p. uč. Karel Šimandl, čestné uznání.

Všem oceněným moc blahopřeje-
me.

Mgr. Karel Šimandl

Hudební obor ZŠ a ZUŠ nabízí ši-
rokou škálu výuky hudebních nástro-
jů pod vedením zkušených učitelů. 
Tradičně se k nám hlásí mnoho dětí, 
ovšem jen na určité a možná trochu 
módní nebo „praktické“ nástroje. 
Největší zájem je o hru na klavír, 
hru na elektrické klávesové nástroje, 
zpěv nebo kytary. Můžeme ale nabíd-
nout i výuku na ty nástroje, kterých 
je už dlouhodobě, a nejen na naší 
škole, nedostatek: všechny smyčcové 
nástroje - housle, viola, violoncello, 
kontrabas, z dřevěných dechových 
nástrojů je to zejména fagot a nejhor-

ší situace je v nástrojích žesťových: 
trubka, lesní roh, trombón.  Výuka na 
všechny tyto nástroje v sobě zahrnuje 
i kolektivní výuku, tedy kromě hu-
dební nauky i seskupování do komor-
ních souborů, ale i možnosti v našich 
orchestrech. Žáci mohou navštěvovat 
žákovský symfonický orchestr pod 
vedením Miloše Boka nebo Big Band 
„Gringos“ Milana Krajíce. Oba or-
chestry vykazují bohatou koncertní 
činnost a vynikající výkony.

Mgr. K. Šimandl

Nabídka výuky nástrojů

www.zsazus.cz

Martin Coubal v ústředním kole soutěže EKN



Každoroční setkání tanečníků 
Tanec, tanec… 2013 se letos usku-
tečnilo 25. – 27. října na několika 
místech v Jablonci nad Nisou, napří-
klad v kostele sv. Anny, v Eurocentru 
a Městském divadle v Jablonci nad 
Nisou. Také letos byla přehlídka roz-
dělena do dvou přehlídkových veče-
rů, ve kterých se představilo celkem 
12 choreografií.

Proti loňskému roku, v němž se 
ukázaly všechny nominované cho-
reografie z regionálních kol, letos 
bylo vybráno z 29 nominovaných 
pouze 12 (nebyla na vině kvalita ta-
neční, ale bohužel kvantita finanční).

Hlavními hvězdami letošní pře-
hlídky byli tanečníci z mezinárodní-
ho projektu Couch Corner, premiéro-
vaného v Kanadě, a vítězové prestižní 
belgické taneční ceny z Dance Impact 
Festivalu. 

Jedná se o výměnný festival, na 
který byl z letošní jablonecké pře-
hlídky nominován taneční soubor 
Nota Plzeň s choreografií Inspirace 
v Haiku. Diváci ji mohli zhlédnout 
v K. Varech v rámci krajské přehlíd-
ky.

Hostem přehlídky z ČR bylo míst-
ní Taneční studio Magdaléna, které 
využilo netradiční prostor kostela sv. 
Anny k uvedení choreografie Barok-
ní fuga, jež byla s úspěchem prezen-
tována i na divadelních festivalech 

(např. Jiráskův Hronov).
Páteční večer nepatřil jen tanci, ale 

také koncertu skupiny Kryštof, který 
byl pro nás účastníky obrovským bo-
nusem celé přehlídky.

Velký soubor ZŠ a ZUŠ v Jablonci 
tančil v zastoupení Michaely Šande-
rové a Kateřiny Bouškové. Zatančil, 
zariskoval, překvapil (protože nikdy 
si nejsme jisty výsledkem) v choreo-
grafii ,,Pro Vás?“ Co je na této cho-
reografii jisté?

Jistota, že ve výsledku bude vždy 
něco nového, zajímavého, překvapi-
vého a nečekaného... pak ty násled-
ky!

Petra Blau

Jablonec nad Nisou Tanec, tanec… 2013
Celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých 25. - 27. 10. 2013

Jubilejní 30. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance
Kutná Hora (24. - 26. 5. 2013)

Do Kutné Hory jezdím jako účast-
nice přehlídky velmi ráda. Je to místo 
s příjemnou atmosférou, místo přátel-
ského setkávání, které je podpořeno 
celkovou krásou města samotného. 
Obdivuji jeho historické jádro, a tak 
jsem byla letos potěšena tím, že byl 
tanec přesunut v rámci doprovodného 
programu i do prostor bývalé jezuit-
ské koleje (GASK). Atmosféra, ná-
lada, prostorovost, akustika i vzhled 
prostoru, to vše působilo na diváky 
i účinkující soubory čarovným do-
jmem. A ve výsledku to bylo vidět 
i na projevu a výrazu tanečních vy-
stoupení. Nechci podceňovat ,,tanče-
ní“ v kamenném divadle, ale v GAS-
Ku to bylo něčím nové a jiné.  Naše 
dívky zde představily choreografie 
,,Chumelice, metelice“,  ,,Z hnízda“ 
a ,,Pššš...?“ Choreografie Z hnízda 
a Pššš...? následně zatančily i v prv-
ním večerním bloku přehlídky, který 
se již tradičně konal v Městském Ty-
lově divadle.

Na letošní celostátní přehlídce se 
sešlo 24 dětských skupin scénické-
ho tance, 278 dětí, 26 pedagogů a 8 
členů poroty. Program byl rozdělen 
do dvou přehlídkových večerů, ve 
kterých se představilo 25 choreogra-

fií z celé ČR. Bylo k vidění mnoho 
inspirace, talentu, krásy pohybu, pe-
dagogické i interpretační zručnosti 
a umu. Bohužel se však také obje-
vily skladby, které v kontextu celé 
přehlídky kvalitativně pokulhávaly, 
a objevily se, dle vyjádření pětičlen-
né poroty a tříčlenné rady starších, 
určité nedostatky v pohybové a tech-
nické připravenosti dětí a nedostatky 
ve vhodném výběru hudby a práce 
s ní.

Některé z choreografií byly na-
opak porotou hodnoceny velmi klad-
ně: v nejnižší věkové kategorii (7-9 
let) choreografie Z hnízda ZŠ a ZUŠ 
K. Vary, ve střední věkové skupině 
(10-12 let) např. choreografie Diffe-
rent geometry ZUŠ Vodňany, Štva-
nice ZUŠ Červený Kostelec a Země  
ZUŠ Klapkova Praha, v nejvyšší vě-
kové skupině (13-15let) to byly cho-
reografie Pššš...? ZŠ a ZUŠ K.Vary 
a Zvuč! ZUŠ Ústí nad Labem.

K. Hora však není jen o tanci, pro 
nás to je pokaždé ,,povinná“ návštěva 
(bez které by se nemohlo odjet domů) 
Chrámu sv. Barbory a ,,povinné“ plí-
žení se s malou lampičkou na čele 
podzemním královstvím kutnohorské-
ho dolu. Ani letos jsme nevynechaly!

Pozn. Byla jsem oslovena redakcí 
časopisu Pam, pam (občasník scé-
nického tance), abych napsala něco 
málo o tom, proč, kde a jak vznikaly 
choreografie Z hnízda a Pššš..?

Přizvala jsem ke spolupráci i inter-
pretky choreografií, aby se podělily 
o své dojmy z práce na skladbách, 
a položila jsem jim pár otázek.

Z hnízda:
1. Co se ti na choreografii líbilo 

a proč?
2. Jak se ti líbí hudba a proč?

Pššš...?
1. Jak vznikl nápad použít vlastní 

zvukový doprovod?
2. Jak se ti na zvuky tvořilo? Kde 

jsi hledala námět pro jejich zpra-
cování?

3. Čím byla choreografie jiná?

Tady jsou jejich odpovědi, a to 
v originálním znění.

Více se dočtete na stránkách časo-
pisu Pam, pam - ročník VII, číslo 2, 
září 2013.

 Petra Blau

V letošním školním roce do šes-
té třídy přibyla nevidomá žákyně. 
Přestože se zde již sedmým rokem 
vzdělává těžce slabozraký žák, je to 
pro všechny nová zkušenost. Výuka 
probíhá s asistentkou pedagoga, kte-
rá pomáhá vyučujícím připravovat 
pomůcky a texty v Braillovu písmu. 
Žákyně zvládla rozdílové a talentové 
zkoušky na hudební obor. Navštěvuje 
pěvecký sbor a výuku na hudební ná-
stroj. Kromě tělesné výchovy zvládá 
výuku společně s ostatními spolužá-
ky. Společně se snažíme o integrova-
né vzdělávání, které nebude jen pro-
stým umístěním žáka do běžné školy. 
Naším cílem je umožnit plnohodnot-
né vzdělání s využitím podpůrných 
opatření v přirozeném prostředí ško-
ly, rodiny i kolektivu vrstevníků.   

Ladislava Matoušková

Integrované vzdělávání dětí 
se zrakovým postižením
v běžné základní škole

odpovědi interpretek choreografií „Z hnízda“ a „Pššš..“

Michaela Šanderová


