ZUŠ ZVE
NA KONCERT

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Pokraèování ze str. 4

Soutìží témìø bez zaváhání prošlo družstvo
9. C ve složení Nikola Ženíšková, Lenka
Remešová, Ondøej Both, Martina Vachtlová
a Pavel Rubáš, zaslouženì zvítìzilo, a tak
s celou tøídou odjelo 14. 4. do Domažlic na
oblastní kolo. Tady jako náhradníci za dva
poslednì jmenované nastoupily Julie
Volkmannová a Kristýna Hánová. Po celou
dobu se našim daøilo, však také fanoušci
mohutnì povzbuzovali, ještì pøed poslední
otázkou posledního soutìžního kola jsme se
drželi na 2. místì. Bohužel právì ta poslední
otázka zamíchala poøadím tak, že jsme
nakonec až v rozstøelu se ZŠ Holýšov museli
vybojovat 4. místo za obìma domažlickými
školami a ZŠ Staòkov. Pøes malé zklamání
z bramborové medaile jsme s letošním
roèníkem Rubikonu spokojeni, všichni se
pobavili a snad také pouèili. Pøinejmenším
o tom, že do 18 let smíme hrát jen o body.

støeda 9. 6. 2010

Koncert absolventù
hudebního oboru
v 18,00 hodin
v sálku ZUŠ
ètvrtek 22. 6. 2010

Školní akademie
–pøedvedou se žáci
hudebního, literárnì
dramatického
i výtvarného oboru
Moderátoøi Martin a Veronika

v 17,00h.
Kino Horšovský Týn

Vladislava Štípková, školní metodik
prevence a školní koordinátor soutìže

Družstvo ZŠ H.Týn v oblastním kole

ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Vážení rodièe, i ve Vašem dítìti je umìlecké nadání.
Umožnìte mu ho objevit a rozvíjet.

Zápis
5-7letých dìtí do pøípravného studia umìleckých oborù a pøijímací øízení starších
žákùdo hudebního, výtvarného a literárnì dramatického oboru
se uskuteèní ve ètvrtek 10. èervna 2010 od 14,00 do 17,00 hodin
V hudebním oboru se vyuèují hra na klavír, el.klávesy, akordeon, housle, violoncello,
kontrabas, kytaru, bicí, zobcové flétny, pøíènou flétnu,klarinet, saxofon, hoboj, dudy,
sólový zpìv, sborový zpìv, folklorní soubor Klíèek

Informace o studiu na základní umìlecké škole:
Základní umìlecká škola Horšovský Týn poskytuje základní vzdìlání v hudebním, výtvarném
a v literárnì-dramatickém oboru.
Nejmladší dìti, pøedškoláci, jsou zpravidla zaøazovány na celý školní rok do „specializovaného
pøípravného roèníku“, kde si hravou formou osvojují základy umìleckých dovedností. Dìti, které
jsou žáky 1. nebo 2. tøídy zš, jsou pøijímány do pøípravného studia umìlecké školy. V hudebním
oboru navštìvují v prvním pololetí 1x týdnì skupinovou výuku. Ve druhém pololetí se obvykle k této
výuce pøidává hodina hry na hudební nástroj nebo hodina zpìvu. Hlavní obor si žáci volí podle
svého zájmu. Na konci školního roku žáci 2. tøídy zš (v Literárnì dramatickém oboru žáci 3. tøídy
zš ) vykonávají z „pøípravky“ pøijímací zkoušku do 1.roèníku základního studia. Pøedpokladem
pøijetí je zájem dítìte o studium, míra jeho talentu a píle.
Základní studium všech oborù má dva cykly. První trvá 7 let a druhý 4 roky. Výjimku mají dechové
nástroje ( klarinet, pøíèná flétna, hoboj), kde výuka 1.cyklu trvá 4 roky. V literárnì-dramatickém
oboru je první cyklus šestiletý.
V hudebním oboru žáci navštìvují 1 vyuèovací hodinu týdnì hudebního nástroje a 1 vyuèovací
hodinu pøedmìtu Hudební nauka. Od 4.roèníku mají navíc „v povinnosti“ i další pøedmìty – komorní
hru (uskupení 2-3 žákù), nebo orchestrální hru ( soubor Žížalky, soubor doprovázející sboreèek
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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Cvrèkové ) a folklorní soubor Klíèek. Tyto
pøedmìty jsou stále více vyhledávány, protože
hrát dohromady v partì je vždy zábavnìjší.
Výuka výtvarného oboru probíhá v rozsahu
3 vyuèovacích hodin týdnì v obou cyklech.
Tento obor klade dùraz na vcítìní se, na
uvìdomování si svých pocitù a reakcí, a na
tvoøivé výtvarné myšlení. Žáci se seznamují
s rùznými výtvarnými technikami.
Základem výuky literárnì dramatického
oboru je Dramatika a slovesnost. K tomuto
pøedmìtu vybírá uèitel podle schopností žákù
další volitelné pøedmìty, jako je napø. pohyb,
pøednes, hlasová a rytmická prùprava. Obor uèí
žáky jednat a mluvit bez pøípravy, kultivuje
osobní projev a vztahy ve skupinì, vychovává
ke spolupráci.
Na konci každého roèníku ve všech oborech
skládají žáci postupovou zkoušku. Oba cykly
absolventi ukonèují veøejným vystoupením,
pøípadnì výstavou výtvarných prací.
Nadprùmìrnì talentovaným žákùm, kteøí mají
zájem o studium na konzervatoøi èi jiné
støední umìlecké škole, je urèen již od
3.roèníku nároènìjší studijní program, se
samostatným uèebním plánem
a osnovami(rozšíøené vyuèování).
Bližší informace v ZUŠ, pøípadné dotazy
na tel. è. 379 422 304.
Za ZUŠ Jana Lengálová
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