
Není tak daleko doba, kdy 
budeme vybírat vánoční 
dárky. Kromě nezbytných 
ponožek, trenek a knížek 
možná Ježíšek přinese i 
nový keyboard. A pokud 
by se mu hodila malá ra-
da, tady je. Opět tu má-
me nové řady nástrojů, 
které bohatě postačují 
pro výuku na naší škole a 
přitom nestojí mnoho. 
Nabízí spoustu zvuků, 
doprovodů, možnost při-
pojení k počítači přes usb 
apod. Z pestré nabídky 
bych vybral tyto nástro-
je : 

 

 

Yamaha PSR E423 

 

 

Yamaha PSR E413 

 

 

 

Casio CTK 4000  

Snad to Ježíškovi usnadní výběr. 

Pavel Krčmárik 

Začátek nového školního roku 

v Sobotce přinesl některé novinky. Jed-

nou z nich je, že jsme nabídli starším 

dětem pěvecký sbor, tzv. „Notu“. To 

aby, ti co odrostou z „Notičky“, měli 

kde pokračovat. Bude ho vést paní uči-

telka Zdeňka Badová, která zároveň 

bude opět učit hudební nauku a Notič-

ku.  Dále máme novou kolegyni Elišku 

Starou-Jenčovskou, která k nám bude 

jezdit dvakrát v týdnu učit keyboard a 

klavír. Možná  jste si všimli, že se roz-

rostla třída flétnistů, a tak p.uč. Matěj-

ka je u nás dva dny. Poslední změna, 

která se týká některých klavíristů je ta, 

že jsme začali dva dny vyučovat v Sále 

spořitelny. To proto, aby nám to kon-

certní křídlo nezahálelo:). 

Máme za sebou také první vystoupení. 

Na žádost  sobotecké kulturní komise 

zahrála Klárka Drapáková  17. září na 

náměstí při odhalení pamětní desky 

Bohuslavu Raýmanovi. Děkuji Klárce 

a p.uč. Matějkovi, s jakou pohotovos-

tí byli připraveni. Klárku můžete vi-

dět na www.nasetelevize.cz   

Je nás v Sobotce pět učitelů a šest 

desítek dětí. Bylo-li někde místečko, 

tak teď už opravdu jenom ve sboru.  

Hodně zdaru, trpělivosti a úsměvů  ve 

školním roce 2010-2011. 

Petra Matoušková 

Pobočka na prahu nového školního roku 

Na Vánoce s novým keyboardem? 

ZUŠkovinky, říjen 2010 
Základní umělecká škola 
J. B. Foerstera Jičín 



Ani jsme se nenadáli a už máme 
první měsíc školního roku za námi. 
Taky vám to tak uteklo? 

Všichni jsme pilně pracovali na roz-
vrzích a vybírali ty nejlepší písnič-
ky. A nyní nás už čeká jenom spo-
lečné muzicírování a hlavně zpívání. 

Tak jak jsme psali už v minulém 
čísle Zuškovinek, byli jsme pozváni 
na mimořádný koncert do Hořic, 
který je věnován 120. výročí naro-
zení významného českého sklada-
tele Bohuslava Martinů. Koncert 
proběhne ve čtvrtek 4. listopadu. 
A co budeme zpívat? Vybrali jsme 
písně z cyklů „Písničky na jednu 

stránku“ a 
„Špalíček“, které 
patří k nejkrásněj-
ším a zároveň k nej-
známějším písním 
od zmiňovaného 
skladatele. Také se 
k nám připojí sboroví zpěváci, kteří 
nastudovávají písně z cyklu 
„Petrklíč“. A aby ani jičínští poslu-
chači o ně nebyli ochuzeni, zazpí-
váme je i na podzimním koncertě 
20. října v 17: 30 v kostele sv. 
Ignáce. 

 Velké překvapení si pro nás také 
připravila paní ředitelka. V úterý 
23. listopadu pojedeme společně 

do Státní opery Praha na 
operu „Otello“ od Giuseppe 
Verdiho. Kdo má zájem jet 
s námi, hlaste se u paní uči-
telky Zdenky Svobodové. 

A ještě malé připomenutí 
na konec. Ten, kdo byl na 

konci minulého školního roku oce-
něn, pojede na celodenní výlet 7. 
října do Muzea hudby!!! 

Všem zpěvákům a zpěvačkám pře-
jeme hodně krásných písní a spo-
lečných zážitků!!! 

Kateřina Bičíková 

Zdenka Svobodová 

Lucie Kunstová 

Darinku jako vynikající klavíristku, 
flétnistku i klarinetistku. Škoda, že 
soutěží daná minutáž neumožnila naší 
talentované šikulce předvést, že umí 
také skvěle tančit a zpívat!  Myslím, 
že mnoho a mnoho televizních diváků 
z Jičína a okolí cítilo hrdost… Jen 
tak dál, Dari, a za všechny Tvé fandy 
si dovoluji vzkázat Ti: díky !!! 

Katarína Kalvodová 

Mít talent je obohacující, rozdávat 
jeho prostřednictvím radost je po-
vznášející… 
Svůj talent prokázala Darina už mno-
hokrát, ovšem předvést své umění 
prostřednictvím televize – to se jen 
tak někomu nepovede. A co je pro 
11tileté děvče nejpřínosnější – získá-
ní ohromné zkušenosti. Kdo se díval 
na televizi NOVA na Talentmánii prv-
ní neděli v září, měl možnost slyšet 

Darina Stránská a „Talentmánie“...  

Hlásání o zpívání... 

nout do tamburíny, djembe 
(džambe - africký bubínek) nebo 
jiných perkuse, no prostě šikovné-
ho bubeníka – klidně amatéra, kte-
rý má rád dobrou muziku a smysl 
pro humor. Hrajeme všechny hu-
dební styly… kromě dechovky J   
Moc rádi vzpomínáme na Jirku 
Linharta – klavíristu, který hrál na 
perkuse stejně dobře jako na kla-
vír. … ovšem odstěhoval se nám ně-

kam ke Kladnu a od té doby máme 
s perkusemi utrum. A je to škoda. 
Scházíme se v úterý od 17:00 do 
18:10  v mé třídě, tak se stavte.-) 

Zdraví vedoucí souboru, paní uči-
telka Katarína Kalvodová - třída 
ve II. patře školy vedle sborovny.  

P.S.: (pokud nevíš, co jsou perkuse, 
vygoogluj si to na netu… .-)) 

Kdo z vás náhodou nezná malý sou-
bor, který původně před lety vznikl 
jako soubor staré hudby, ráda 
bych vám představila jeho členy: 
Lenka Hermannová – zobcové flét-
ny, Terezie Kracíková – příčná 
flétna a zpěv, Anežka Pokorná – 
violoncello, Adam Zikmund – kyta-
ra, Jan Pokorný – klavír. 
Znáte někoho z nich? Jsou bezva, 
že jo.  No a tahle prima parta hle-
dá někoho, kdo by se nebál bouch-

„Cantus firmus“ hledá perkusistu… 



V letošním školním roce vypisuje Minis-
terstvo školství soutěž ve hře na kla-
vír. Pro všechny co nevědí – minister-
ská soutěž, to jsou limity, kategorie, 
školní a okresní kola, povinné skladby, 
trochu víc cvičení a přípravy, ale také 
diplomy, odměny a pochvaly.  
Pololetní přehrávky  letos proběhnou 
trochu jinak. Pro každý ročník jsme 
určili  dvě nebo tři skladby. Tu, kterou 
si vyberete zahrajete na ,,pololetním 
dostaveníčku,, společném pro celý 
ročník. A tak se těším, jak třeťáci 
budou hrát třeba „Poděbradskou brá-
n u “  o d  P e t r a  E b e n a  n e b o 
„Francouzskou panenku“ od Gillocka…  
Letošní rok si připomínáme narození 
nejenom Fryderika Chopina, ale i Ro-
berta Schumanna. Proto bude náš Kon-
cert klavíristů, který se uskuteční 25. 

listopadu v 16.30 v Porotním sále 
věnován právě tomuto skladateli. 
Už jste jistě zaznamenali, že žáci 1. 
ročníku nemají hudební nauku. To pro-
to, že jsme  začali vyučovat podle 
vlastního Školního vzdělávacího pro-
gramu a v něm paní ředitelka s HN tro-
chu zamíchala. Zatímco nyní mají žáci 
HN v 1. až 5. ročníku, ti co se 
učí ,,ponovu“, ji budou mít ve 3. až 7. 
ročníku. To znamená, že noty, stupnice, 
křížky atd. se budou muset naučit 
v hodinách hlavního oboru. Z tohoto 
důvodu jsme se u nás na ,,klavírním,, 
rozhodli žákům 1. ročníků doporučit ke 
studiu „Klavihrátky“ (Oplištilová, Han-
čilová), kde je nauka pro klavíristy hra-
vě, barevně a srozumitelně sepsaná. 
Prosím Vás, rodiče, o jejich zakoupení, 
ulehčí dětem i nám práci. 

K a ž d ý 
klavírista 
má od 4. 
r očn í ku 
p o v i n n ý 
p ř e d -

mět ,,Komorní hra,,. A protože zejmé-
na kolegové dechaři si stěžují, že jim 
nemá kdo doprovodit písničku, rozhod-
li jsme se zkusit to vyřešit následovně. 
Každý klavírista ,,čtvrťák,, a starší si 
za pomoci svého učitele najde svého 
sólistu. Nejlépe v čase, než půjde na 
hodinu hlavního oboru, HN anebo po 
své výuce. Vyzkoušíme a uvidíme, jestli 
by tento model mohl fungovat. 
Přeji Vám všem hodně sil, humoru a 
elánu v tomto pro nás, klavíristy, ná-
ročném školním roce. 

Petra Matoušková    

P. uč. Matějka Ondřej 6. 10. 1972 

P. hospodářka Ulvrová Lenka 18. 10. 1966 

 

V neděli 19. září 2010 se paní učitelce Jindřišce 

Barchini Jůzové narodila dcera Julinka.  

MÁME RADOST A BLAHOPŘEJEME!!! 

P. uč. Klazar Tomáš 31. 8. 1987 

P. uč. Matoušková Petra 8. 9. 1969 

P. uklízečka Burešová Eva 24. 9. 1949 

P. sekretářka (t.č. na RD) Kováčová Marcela 25. 
9. 1965 

P. uč. Stříbrná Marie 2. 10. 1953 

P. uč. Ochmanová Kateřina  4. 10.1988  

7. října 2010 se žáci hudebního 
oboru, kteří v loňském školním roce 
pracovali o něco lépe než spolužáci, 
za odměnu podívají na pražský Pet-
řín (bludiště, rozhledna…) a také do 
pražského Muzea hudby a na Bea-
tlmánii. 

 

20. října vás zveme od 17:30 do 
kostela sv. Ignáce na koncert žá-

29. září 2010 se „Netrafolka“ a 
Pěvecké trio (ze třídy paní učitelky 
Zdenky Svobodové) v 18:00 v Ob-
řadní síni jičínského zámku zahraje 
a zazpívá u příležitosti slavnostní-
ho křtu prvního jičínského stolního 
kalendáře. Ten je spojen také s 
autogramiádou jičínské rodačky a 
m.j. i naší bývalé žačky (také z pě-
vecké třídy Zd. Svobodové) Jany 
PLODKOVÉ. 

ků i učitelů. 

 

Ve dnech 27. - 29. října mají 
žáci i studenti Podzimní prázdniny. 

 

Kde nás najdete... 

Informace pro klavíristy a jejich rodiče 

Kdo se nám „narodil“ v září a říjnu? 


