
ným kouzelníkem, a rozehrává velký 
fantaskní příběh Klářina snu, kde hlav-
ní postavou je oživlý Louskáček. Ten 
vítězí v bitvě s myší armádou, defini-
tivně poráží zlého Myšího krále, a 
proměňuje se v krásného prince. 
    Vydávají se spolu na dalekou a 
kouzelnou cestu…………… 
II. jednání 
    Klárka a princ Louskáček  se ocitají 
v pohádkové zemi, kde je vítají hosté 
slavnosti, kteří přicházejí z různých 
zemí.. Všichni vesele oslavují a tančí. 
    Ale.. vše to byl kouzelný sen. Skon-
čila noc a s ní odešlo i noční snění. 
Začíná nový den, Klárka se probouzí 
doma u vánočního stromečku a na 
jejím klíně leží hračka louskáček… 
A co nového čeká naše tanečnice 
v listopadu?   
12.11. zatančí nejstarší dívky na be-
nefiční akci, kterou organizuje 
„Apropo“. Věříme, že svým vystoupe-
ním přispějeme k vytvoření příjemné 
atmosféry v Masarykově divadle 
v Jičíně. Na konci měsíce uskuteční 
svoji druhou společnou zkoušku ta-
neční a hudební složka folklorního 
souboru Kanafaska a celé taneční 
oddělení se bude připravovat na sou-
těž tanečních oborů ZUŠ.  

Eva Černochová 

V říjnových Zuškovinkách jsme se seznámili 
s baletem Oskara Nedbala „Z pohádky do 
pohádky“. Všem našim čtenářům jsem slíbi-
la, že i v dalších vydáních našich školních 
novin se setkají se světově známým balet-
ním dílem.  
Tentokrát je to balet „Louskáček“ ruské-
ho hudebního skladatele Petra Iljiče Čajkov-
ského. 
I. jednání 
    V malém městečku se o vánočních svát-
cích scházejí hosté. Děti nedočkavě čekají, 
kdy už konečně uvidí vánoční stromeček a 
dárky. Vytoužený okamžik nastává a přede 
všemi se otevírá pohled na nazdobený stro-
mek. Pod ním nachází malá Klárka dárek od 
svého strýčka – veselou hračku louskáčka, 
který snadno louská oříšky. V masce kou-
zelníka se objevuje dětmi nepoznaný strýc 
Kláry a Frantíka a děti jsou nadšené jeho 
uměním oživovat jejich hračky a vymýšlet 
pro ně zábavy. Bratr Klárky Frantík, velký 
nezbeda a posměváček, nechtěně louskáčka 
Klárce rozbije. Strýc umí ale všechno a 
Klárce loutku opraví. Večer skončil a hosté 
se rozcházejí. Klárka něžně konejší svého 
polámaného kamaráda a odchází spát. Snad 

se jí bude zdát třeba o Myším králi, princi a 
princezně, které viděla v loutkovém diva-
dle………… 
    Noc. Klárka spí v postýlce spolu se svou 
zamilovanou hračkou – louskáčkem. Zdá se jí 
podivuhodný sen, v němž je její kmotr skuteč-

Jak je již na naší škole dlouhou tradicí a 
zvykem,je tu i letos kromě mnoha rozlič-
ných souborů také Fanfárový soubor. 
Soubor složený pouze ze žesťových 
(plechových) nástrojů hraje v obsazení 2 
trubky, 1-2lesní rohy, 1-2pozouny, jste v 
tomto školním roce mohli slyšet již na dvou 
kulturních akcích. Na první z nich „Jičíně-
městu pohádky“ zahrál téměř polovinu z  
25-ti skladeb, které má ve svém  repertoá-
ru. Na druhé akci - říjnový koncert v koste-
le U sv.Ignáce - zakončil jedno z prvních 
vystoupení dětí ZUŠ v tomto školním roce. 
Po odchodu našich nejstarších, nejostříle-
nějších členů - hornistky Kláry Plíškové a 
pozounisty Jana Karáska, již třetím rokem 
zaujímají  jejich pozice Michaela Knapová na 
lesní roh a Vojtěch Stříbrný na pozoun. 
Vedou si více než dobře a tvoří "jádro"  
souboru. Těšíme se, že toto jádro  brzy 
rozšíříme o 2 nové členy - hornistku Alenu 
Hučíkovou a trumpetistu Štěpána Babáka,  
kteří se postupně připravují ve Fanfárovém 
souboru "mladším". Bohužel stále máme 

velkou nouzi o trumpetisty. Přestože nyní na 
naší škole máme  hráčů na tyto nástroje 
poměrně dost, pro hru v souboru je zapo-
třebí alespoň zčásti dobré zvládnutí nástroje 
a drtivá většina trumpetistů je zatím v začát-
cích svých studií.  
Takže, milí žáci, pilně cvičte, ať si s námi 
můžete  brzy ve Fanfárovém souboru zahrát!  
Musím poděkovat paní ředitelce a panu uči-
teli Klazarovi, kteří nám pomáhají a na vy-
stoupeních hrají s námi 
místo chybějících hrá-
čů.  A kde nás v bu-

doucnu můžete sly-

šet?  

V nejbližší době zahraje-
me hned dvakrát v Po-
rotním sále. 14. 12. při 
udílení Ceny města Jičí-
na,16. 12. na vánočním 
koncertě pro Sklopísek 

Střeleč a určitě na nějakém dalším vá-
nočním vystoupení. Po Novém roce 
vám přiblížíme v našich nově nastudo-
vaných skladbách atmosféru "staré 
dobré Anglie". Atmosféru života ve 
velkolepých hradech, hodovních sálech, 
rytířských turnajů před několika stole-
tím můžete se těšit.    Ondřej Matějka 

Zprávy z tanečního oddělení 

FANFÁROVÝ SOUBOR  
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FLESO  
 

soubor příčných 

fléten bude 

vystupovat na již 

třetím rokem na 

předvánočním 

odpoledni  

Svazu invalidů.  

Bude hrát české 

koledy a jednotliví 

členové zahrají i 

sólové skladby, 

které si  připravují. 

Fleso vystoupí i na 

vánočním koncertě 

dechového oddělení 

nebo mojí třídy. 

 

Ivana Hučíková 

 

R Y T M U S  

Smyčcové oddělení 

KOR chystá podzimní akce   
     V pátek 11. listopadu bude ve 14:45 
v Masarykově divadle zvuková zkouška or-
chestru a zpěváků.  
V sobotu  12. 1I.  vystoupí KOR spolu se 
zpěváky Barborou Veselkovou a Matějem 
Šiborem na Benefičním představení pro 
„Apropo“ od 16:00 hodin v Masarykově 
divadle. 
     V letošním roce bude tradiční adventní 
koncert  ZUŠ nahrazen koncerty jednotli-
vých oddělení a tříd jednotlivých pedagogů. 
Termíny budou určeny během listopadu a 
zveřejněny na webových stránkách školy 
www.zusjicin.cz. 

  Na interním koncertě 25. října vy-
stoupili v Porotním sále na kytaru sólo 
Tomáš Purkrábek  (zahrál Blues od 
Jana Krajníka) a  Radka Novotná 
(Corner Music od Leslieho Searla). 
Tomáš se vyrovnal s bluesovým 
rytmem a Radka zahrála dobře, ale 
skladba byla dynamicky slabá. Nejlepší 
kytarový výkon za všech podal David 
Pažout ze 3.ročníku , hrál  zpaměti 
Kolovrátek od J.Süssera.  
     Začátkem října  navštívil  kytarové 
oddělení pan Vitáček s nabídkou kytar. 
Rodiče zakoupili svým dětem tři kytary. 

Rovněž pro kytarové oddělení plánujeme 
na příští školní rok nákup dvou velkých a 
tří malých kytar. Firmu a značku „Pablo 
Vitaso“ založil pan Pavel Vitáček 
v Chrudimi v roce 2007. Zkontroloval a 
vybral si v Číně výrobce kytar, který pro 
něj nástroje staví. Některé prvky si může 
pan Vitáček vybrat – třeba mechaniky 
nebo přidání teček na hmatník . Nebo si 
nechat vyrobit méně běžné nástroje – 
sedmi a osmi strunné kytary nebo basové 
kytary. 

Ivana Hučíková 

 

výkony. Naše oddělení zastupo-
vala cellistka Caroline Railo-
vá a klavírní trio (složení 
klavír – Jaromír Březina, hous-
le – Tereza Kulhánková a 
cello – a nový člen Adam 
Šulc). I přes počáteční trému 
odvedli skvělý výkon. 
Pokud byste si chtěli udělat 
výlet za hudbou, tak vás pozvu 
do Hradce Králové na středu 
16. listopadu. V sále Filharmo-
nie v 19:30hod. zazní písně 

 V listopadu budeme pořádat 
smyčcové dílny. První termín se 
uskuteční 22. listopadu pro 
PHV1 až 1.ročníky a druhý 
termín 29. listopadu pro 
2.ročníky a výš.  
Každý z muzikantů předvede 
připravenou skladbu nebo její 
část . 
A teď trochu chvály, na konci 
měsíce října se uskutečnil 
„interní koncert“. Byly tam 
moc pěkné a ,,sympatické“ 

legendární rockové skupiny 
v symfonickém hávu – Sym-
phonic Queen. A nebo jestli 
máte raději muzikálové kome-
die, pak tedy v pátek 25. listo-
padu v 19:00hod. se přijďte 
podívat na komedii, která má 
název „Sugar“ (Někdo to rád 
horké), hostuje Městské diva-
dlo Brno. 

Miloslava Vrbová 

jara a jeho výslednou podobu 
budete mít možnost shléd-
nout v červnu 2012. 
V Masarykově divadle na Hu-
sově třídě se budou konat 
dopolední představení pro 
základní školy a večerní pro 
veřejnost.  
Zatím se k tomuto účelu 
pravidelně scházejí učitelé,  
zastoupení školní uměleckou 
radou, a postupně se již klube 
pracovní verze prvního scéná-
ře. Jeho tvorbu mají na sta-
rosti paní učitelky Zuzana 
Holmanová a Ivana Hučíková. 
Do Vánoc musíme stihnout již 
„ostrou“ verzi, abychom 
mohli společně  i každý zvlášť 
na projektu pracovat na 
100%. Pokud nám náš záměr 

vyjde, máte se vskutku na co 
těšit. :-)  

Ivana Hučíková 
 
 
 
Rytmus (latinsky rythmos, řec-
ky ρυθµός) je pravidelné střídá-
ní, či opakování zvuku nebo 
částí nějakého děje (pracovní 
fáze spalovacího motoru). Pří-
roda má také své přirozené 
rytmy v podobě střídání dne a 
noci, střídání ročních období, 
ve vesmíru i pravidelných perio-
dických pohybech většiny ne-
beských těles apod. Od těchto 
přírodních rytmů pak bývají v 
běžné praxi odvozeny mnohé 
další periodické děje a procesy 
společenské povahy.  

Naši školu letos spojuje připra-
vovaný komponovaný program 
RYTMUS.  
Jde o celoškolní projekt, na 
jehož přípravě se podílejí žáci a 
pedagogové všech oborů – 
hudebního, tanečního, výtvar-
ného a literárně-dramatického. 
RYTMUS není jen v hudbě, ale 
je to jev, který nás provází 
celým životem – střídáním 
ročních dob, změnami denní 
doby, střídáním školního roku 
a prázdnin nebo rytmem buše-
ní srdce. A my se pokusíme 
ztvárnit RYTMUS tak, jak nám 
dovolí možnosti našeho hudeb-
ního, tanečního, výtvarného a 
dramatického umění ve vzá-
jemné spolupráci.  
Projekt připravujeme už od 



Hlásání o zpívání!!! 
V minulém vydání Zuškovinek jste se 
mohli něco málo dočíst o Václavu 
Čtvrtkovi. Komu se nějakým zázrač-
ným způsobem toto minulé číslo 
nedostlalo do ruky, nebo jste si to 
prostě jenom ještě nestihli přečíst, 
tak jenom na úvod připomínám, že 
Václav Čtvrtek letos slaví 100. výročí 
od jeho narazení.  
Během celého roku se průběžně 
konají na jeho počest v Jičíně různé 
přednášky, besedy či koncertíky.  
     I někteří naši zpěváci se jedné 
takové akce zúčastnili. Bylo to 20. 
října 2011 v Porotním sále, kde se 
křtila staronová knížka s texty Václa-
va Čtvrtka „Zpívající psíci na měsíci“. 
     Dvě naše zpěvačky se dokonce 
naučily dvě písničky z této knížky, 

které tam krásně zazpívaly. Ka-
čenka Kuhnová si pro tuto pří-
ležitost připravila písničku Bernar-
dýnova ukolébavka a Jitka Naj-
manová zpívala o Ovčákovi. Dále 
krásně zazpívali písně na texty 
Václava Čtvrtka Jan Kastl, Natá-
lie Kleistnerová, Martin To-
mášek a Barbora Veselková. 
Všem moc děkujeme za spolupráci 
a dobře odvedené zpívání!!!  
 
No, a co nás čeká dále?  
     Všichni už moc dobře víme, že 
nás letos nemine pěvecká soutěž a 
spousta dalších koncertů. 
     V nejbližší době se všichni 
budeme připravovat na prosinco-
vé zpívání, kde nás čekají tři kon-

certy. První koncert bude 
na adventní neděli 
4.prosince v kostele 
v Bukvici, dále 6. pro-
since si první stupeň 
zpěváků a zpěvaček při-
p ravu je  vys toupen í 
v knihovně Václava Čtvrt-
ka a poslední koncert 
před Vánocemi bude 
v Porotním sále ve čtvr-
tek 15. prosince 2011. 
Tak hurá do práce, ať se 
dílo povede!!! 
 

Kateřina Bičíková a  

Zdenka Svobodová 

a tak mě napadlo, že bychom 
mohli prostřednictvím Zuškovinek 

udělat anketu o nejlepší jména, 

proto tyto dva soubory, doufám, 
že přijdete s něčím, co nás vystih-
ne. 

Čeká nás brzy koncert v Bukvici, 
kde vystoupíme v místní kapli 
společně se žáky paní učitelky 
Kateřiny Bičíkové za doprovodu 
pana učitele Pavla Krčmárika. 
Zahrajeme tam skladby např. 

Milí příznivci naší krásné školy. 
Školní rok se rozeběhl a my máme 
už zase něco za sebou.  

Ráda bych pochválila Terezku 

Špicarovou, Jitunku Najmano-

vou a Bětušku Pospíšilovou za 
to, jak hezky zahrály na koncertě 
u sv. Ignáce, který se konal 5. 10. 
2011. Myslím, že celý koncert byl 
moc povedený !!! 

Učím dva soubory: flétnový sou-
bor mladší a flétnový soubor starší 

Athony Holborna, Tylmana Susata, 
ale také vánoční koledy, protože 
koncert bude na 1. adventní nedě-
li.  

Mimo tohoto koncertu se těším i 
na jiné společné muzicírování.  
Ještě musím říct, že jsem nadšená 
z radosti a chuti nových flétnistů 
malých i velkých, začátky jsou 
těžké, ale zvládáte to perfektně 
Anežko, Tomášku, Vlastičko, Ren-
ďo a Johanko, jen tak dál !!!  

daného manželi Koláčnými významným způ-
sobem podpořila právě Základní umělecká 
škola. František a Jan přispěli do programu 
svou interpretací Brazilských tanců Vlastimila 
Lejska. Kompozice pro dva klavíry - druhý 
nástroj zapůjčila právě ZUŠ. Nelehká skladba 
plná temperamentních rytmů Jižní Ameriky 
zahraná s jistotou, lehkostí (a zpaměti!) zahý-
bala početným obecenstvem. Mladí klavíristé, 
studenti ze třídy paní učitelky Věry Čejkové,  
ukázali, co umí!! Říjnový koncert Cyklu klasic-
ké hudby odrážel nadšení čišící z repertoáru, 
ale také nadšení lidí spjatých s uměleckou 
školou v Jičíně. Kromě manželů Koláč-
ných, jejich mexického hosta a sourozenců 

Fišerových se předvedla také klavíristka 
Zuzana Pelcová, a to jako sólistka 
(úpravy tanců poloostrova Yucatán 
z pera mexických skladatelů) tak i spolu-
hráčka v kusech pro housle a klavír. 
Právě Zuzana Pelcová se mj. na naší 
škole stará o výchovu mladých pianistů. 
Díky všem účinkujícím, díky Základní 
umělecké škole a paní ředitelce za 
vstřícnost a hodně zdaru do dalších 
koncertů! I v tom následujícím – 8. pro-
since – se představí kantoři ZUŠ J. B. 
Foerstera. Přijďte si poslechnout! 

Ondřej Koláčný 

Příležitostí ukázat, co umí, mají svěřenci 
jičínské ZUŠ poměrně dostatek – během 
roku škola pořádá řadu koncertů a vy-
stoupení, a tak naši příznivci určitě netrpí 
nedostatkem zážitků. Zajímavou a krásnou 
příležitost podělit se o krásu hudby měli 
v polovině října také dva mladí klavíristé – 
sourozenci Jan a František Fišerovi. 
Dne 13. 10. se konal v Porotním sále zám-
ku jeden z koncertů Cyklu klasické hudby 
v Jičíně, který nesl název „Viva México“. 
Právě bratři Fišerovi byli jedněmi z hostů 
tohoto večera, jehož náplň, jak název na-
povídá, tvořila pestré hudební menu Latin-
ské Ameriky. Říjnový koncert Cyklu pořá-

Pestrý koncert s výkony žáků naší ZUŠ 

Třída paní učitelky Jany Kracík 



ních dnů ve škole začínají paní učitelky 
(v prvních třídách to bývají vesměs laskavé 
vlídné ženy) dávat dětem nejrůznější razítka 
(zejména oblíbené jsou včeličky a hvězdičky), 
červené puntíky (s černými se zatím šetří, 
aby se děti neodradily), posléze přicházejí 
jedničky. To všechno jsou svou podstatou 
odměny: když splníš to, co já chci, něco ti za 
to dám. A tak se děti učí, že co se cení, není 
to, že už něco umí, ale je to získání dobré 
známky. Z dětí dychtivých se učit se stávají 
sběratelé známek. Původní nadšení k učení 
se u prvňáčka dá zlikvidovat razítky a znám-
kami již za prvních šest týdnů po začátku 
školního roku. 
Co tedy dělat? Problém není jen 
v učitelkách, které dávají odměny, stejně 
závažný problém je ve všech dospělých ko-
lem dítěte, kteří se upřímně zajímají, zda už 
dítě dostalo nějakou tu včeličku nebo jednič-

Jednou  z bouřlivých debata při tvorbě 
našeho ŠVP byla i debata o hodnocení. 
Od té doby mi zůstalo několik otázek a 
odlišných stanovisek ( jak já nerada znám-
kuji a jak se mi nechce do těch všech 
samolepek, razítek, obrázků atd.). Mám 
radost, když věci, které já cítím podvědo-
mě, umí někdo ,, osvícený,, popsat. 
V otázkách hodnocení  to je např. paní  
PhDr. Jana Nováčková CsC. Zde je  část 
její přednášky a myslím , že je úplně jed-
no, že mluví o ZŠ, protože k dosazení 
ZUŠ není třeba velké představivosti.  
     „Děti přicházejí do první třídy oprav-
du plné očekávání, chtějí se učit. Na prv-
ním místě číst (pokud ještě neumějí), ale 
také psát a počítat a dovídat se spoustu 
zajímavostí. Čili učení vnímají jako velmi 
atraktivní žádoucí činnost. Jsou připrave-
né mu věnovat úsilí. Jenže už během prv-

ku. Pokud dítě nic takového ještě nemá, větši-
nou ho utěšují, že určitě nějakou brzo dosta-
ne a tím dávají najevo, co považují ve škole 
vlastně za důležité – nikoliv vědění, ale získání 
známky či jiné odměny. Když s dítětem mluví-
me o škole, měli bychom se zajímat o to, co 
se dítě ve škole dozvědělo, jak se tam cítí, zda 
nové informace a dovednosti považuje za 
důležité, zda bylo schopno vyvinout nějaké 
úsilí, aby si něco osvojilo, atd. A známky baga-
telizovat větami: „Jednička znamená, že si paní 
učitelka myslí, že to už umíš. A co ty? Také si 
to myslíš? Nebo to byla náhoda? Opravdu 
tomu rozumíš? Dovedl bys mi to vysvětlit?…“ 
Chuť učit se je v době, kdy se hodně hovoří 
o celoživotním vzdělávání, nesmírně cennou 
devizou. Je dost děsivé, jak snadno se dá po-
ničit, byť s těmi nejlepšími úmysly. „ 

Petra Matoušková 

26. října 2011  
se panu učiteli Pavlu Krčmárikovi 

a naší bývalé žákyni  
Ludmile Šulcové - Krčmárikové 

narodila v jičínské porodnici  
holčička s krásným jménem  

VENDULKA 
(50cm a 3600g). 

Rodičům srdečně gratulujeme  
a Vendulce přejeme 

do života hodně zdraví,  
veselou povahu 

a hodné rodiče ☺☺☺☺. 

Co nás čeká v listopadu: 

• 12. v 16:00 - Masarykovo divadlo, Benefice pro 
„Apropo“ (účinkuje taneční obor a kytarový orchestr) 

• 16. v 16:30 - Porotní sál, koncert žáků hry na keyboard 

• 22. v 16:00 - učebna č. 204, smyčcové dílny pro žáky 
PHV a 1. ročníků 

• 25. v 16:00 - Valdštejnovo náměstí, rozsvícení vánoční-
ho stromu (účinkují zpěváci p. uč. Svobodové a Bičíko-
vé) 

• 26. v 16:00 - náměstí v Sobotce, rozsvícení vánočního 
stromu (účinkuje  pěvecký sbor „NOTA“) 

• 29. v 16:00 - učebna č. 204, smyčcové dílny pro starší 
žáky  

Zamyšlení nad hodnocením žáků... 

KDO SE V LISTOPADU NARODIL? 

• 1.11.   paní učitelka Daniela SALAYOVÁ (29) 

• 8. 11.  paní ekonomka a účetní Eva POLÁKOVÁ 

(46) 

• 28. 11 paní učitelka Eliška JENČOVSKÁ (29)  

BLAHOPŘEJEME! 

ADVENTNÍ TŘÍDNÍ VYSTOUPENÍ 

Koncem měsíce listopadu do 19. 12. 2011 budou probíhat ve škole 

třídní adventní vystoupení. Podrobný rozpis a bližší informace 

sledujte na webových stránkách školy: http://www.zusjicin.cz      


