Školní časopis Základní umělecké školy Řevnice

A je tu zase červen, MixFestival
a s ním další Tamtamy - tentokrát
vás budeme informovat co se dělo
ve druhém pololetí. Školní rok za
pár dní končí, a děti netrpělivě
vyhlížejí tolik očekávané prázdniny a ZUŠka i jiné školy na chvíli
ztichnou. Než se tak stane,
v krátkosti se ohlédneme.....
Výstava...

Žákovské výstavy se u nás střídají dvakrát
do roka, ta první byla s podtitulem Napříč
obory, napříč tématy. Novinkou je, že spolu
vystavují žáci ze Řevnic i z Mníšku. Trvala
do poloviny dubna, kdy ji vystřídala výstava Dětské výtvarné soutěže regionu Dolní
Berounky.
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vystoupení nebo koncerty. Je to pro nás potvrzení, že vzděláváme správně.

Pololetní tančení...

Opět v kinu Řevnice se sešly všechny třídy
a oddělení tance. Ti nejmenší měli poprvé možnost ukázat, co se ve škole za první
půlrok docházky naučili. Tam nás také čekalo loučení s paní uč. Gejdošovou, která
odešla na mateřskou dovolenou a místo na ní
nastoupila nová paní učitelka B. Petrová. Kino bylo opět nabité a taneční
choreografie sklidily zasloužený aplaus.

Přijímací zkoušky na SŠ...

Stejně jako loni, hned na začátku roku čekaly naše studenty, kteří se rozhodli pro
studium umělecké školy, talentové zkoušky. Jejich přípravě věnujeme vždy speciální
péči a pozornost. Rozhodnout se jít cestou
umělce, chce vždy velké odhodlání. Zatím se
z našich žáků dostal každý, kdo se tak rozhodl. Ve výtvarném oboru vedeme i přípravu
na střední a vysoké umělecké školy.
Úspěšnost přijetí byla opět 100%,a není to
tím, že by ve výtvarných oborech bylo málo
uchazečů. Připravují se opravdu ti talentovaní. Jedna z našich studentek byla přijata
na konzervatoř obor kytara.
Jejich úspěch nás velmi těší a přejeme jim
do dalšího studia mnoho úspěchů. Ať jim
láska k vybranému oboru vydrží po celý život. Jsme rádi když se k nám studenti vracejí a absolvují spolu s námi výstavy,

Národní soutěž základních
uměleckých škol...

Soutěže nejsou prioritou školy, ale jsou
nedílnou součástí vzdělávacího procesu.
Pro žáky je velice podnětné potkat se
s ostatními interprety napříč kraji a vidět, jak se to dělá jinde, inspirovat se
anebo být inspirací. V každém oboru je důležitá presentace. Nejen, že se žáček naučí taneční kroky, noty, skladby atd., ale

musí je umět také představit publiku. Je to
takový trénink, průprava na další koncerty
a vystoupení.
V lednu se konalo školní kolo národní soutěže ve hře na dechové nástroje, z kterého
postoupili žáci do kola okresního. Šest
ve hře na zobcovou flétnu, tři ve hře na
příčnou flétnu, a po jednom ve na hře na
lesní roh, klarinet a saxofon.
Z „okresu“ pak v téměř stejné sestavě
postoupili (mimo lesní roh) do kraje.
A jak dopadlo těchto devět „dechařů“
v krajském kole? Za Středočeský kraj bylo
v soutěži 62 zobcových fléten, do celostátního kola postoupilo osm interpretů, z toho
čtyři ze ZUŠ Řevnice, žáci paní uč. K.
Němečkové.
Národní kolo sezvalo nejlepší žáky do Prahy. Tam z našich flétnistů nejlépe uspěla ta
nejmladší - M. Snášelová obsadila 1. místo,
K. Kolářová, V. Brenner a B. Stará pak získali ve svých katerogiích 2. místa.

Plastiky pro základní školu...

Výtvarkáři, studenti absolventského ročníku, se zapojili do projektu naučné stezky
pro ZŠ. Dostali za úkol vytvořit plastiky vybraných zvířat do veřejného prostoru
v areálu základní školy. Nakonec byla zvolena forma reliéfu. Projekt je ve finální
fázi a bude presentován na výstavě 15. 6.
Jde o náročný úkol, kde by mělo dojít
k propojení zadání, volby měřítka zvířete
ve vztahu k veřejnému prostoru, volby materiálu a následné instalaci. Ukázka studijní
kresby J. Chlebounové 100x70 cm.

10. ročník regionální výtvarné
soutěže...

Zvláštní cena za výraznou podporu mladých
flétnistů obdržela p. uč. M. Škabroudová,
která absolvovala s našimi žáky jako korepetitorka všechny soutěže.
Na celostátní soutěže se letos připravovali i žáci pěveckého oboru. V okresním kole
zabodovala z našich žáků jediná E.Fialová
ze třídy M. Bauerové / Mníšek pod Brdy. V
krajském kole skončila na krásném druhém
místě. Je to velice talentovaná studentka,která se pravidelně účastňí pevěckých
soutěží a letos například zvítězila ve své
kategorii v soutěži Allegro, která se konala v Kaiserštejnském paláci v Praze.

Mezinárodní violoncellová
soutěž...

Velkou radost nám udělal na své první soutěži, Mezinárodní violoncellová soutěž Jana
Vychytila, T. Balkovský, žák pana učitele
M. Nováka, který získal první místo. Jistě
o něm v budoucnu ještě uslyšíme.

ZUŠka vyhlásila již 10. ročník regionální
výtvarné soutěže. Letos měl krásné, široké a fantazijní téma - SEN. Soutěž je určena pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a výtvarné ateliéry,
ale může se zúčastnit i jednotlivec. Mottem
soutěže je potkat se jednou za rok na společné výstavě, a umožnit dětem a učitelům
se od sebe navzájem inspirovat. Odborná
porota ve složení Prof. ak. soch. K. Gebauer, MgA. M. Reslová místostarostka města
Řevnice, MgA. K. Krutská, MgA. P. Karous a
MgA. F. Černý se dlouhé hodiny se probírala
krásnými pracemi. Sešlo se zde přes 300 děl
v technikách kombinovaných, kresbě, malbě,
fotografii, včetně prostorových prací.
Oceněno bylo rekordních 60 dětí. Vernisáž výstavy a slavnostní vyhlášení vítězů

proběhlo v sále Zámečku a výstava byla ke
zhlédnutí až do konce května v prostorech
ZUŠ Řevnice a Modrého domečku.

46. ročník Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy Lidice...

Fotografové a výtvarkáři poslali své práce do Mezinárodní dětské výtvarné výstavy
v Lidicích. To je jedna z největších akcí
tohoto typu u nás i ve světě, věnovaná dětské tvorbě. Tato původně národní výstava
se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní
a během své historie se stala dobře známou
nejen mezi dětmi a učiteli u nás, ale doslova v celém světě. V posledních letech do
výstavy přichází pravidelně více než 30 000
velice kvalitních výtvarných děl ze 70-80
států, včetně tak vzdálených zemí jako jsou
Čína, Japonsko, Filipíny, Indie, Keňa, Malajsie, Srí Lanka nebo Zimbabwe. Naši žáci
celkem získali 3 čestná uznání
a 2 medaile, z toho jednu za kolekci fotografií. Studenti oboru Digitální fotografie
(p. uč. K. Tůma) tak pokračují v úspěšné tradici, kdy po několik předchozích let
získávali pravidelně ocenění pod vedením
pana učitele J. Milfaita.

Československá kavárna...

Do „Československé kavárny“ jsme u příležitosti oslav 100. výročí založení naší
republiky pozvali rodiče žáků a přátelé
školy v Mníšku pod Brdy. Po dva večery se
kulturní středisko změnilo na „opravdovou“
kavárnu, kde jsme mimo běžného kavárenského sortimentu servírovali největší hity let
minulých i současných, v podání hudebního
a tanečního oboru. Nechybělo „Sladké mámení“, Miro Žbiro s Marikou Gombitovou a nakonec přišla i Zubatá, skvělá taneční choreografie p. uč. J. Matouškové, s kterou se
svými žáky postoupila znovu do finále festivalu „Taneční učitelé roku“. Jak mníšečtí
tanečníci uspěli, se dozvíte na stránkách
a FB školy, nebo v dalších Tamtamech.

a Kresba. Impulsem bylo zjištění, že seminářů tohoto typu není dostatek. Paní ředitelka ve spolupráci s Národním institutem
pro další vzdělávání, který je garantem,
připravila vzdělávací nabídku napříč výtvarným spektrem, a škola tak může vzdělávat pedagogy z celé ČR.

Knihvazačská dílna...

Dvě knihvazačské dílny byly zpestřením výuky pro žáky výtvarného oboru, ale i pedagogy. Dílny vedl p. Hybner, pedagog na VŠUP
v Praze. Byl to super zážitek, vyrobili jsme si harmonikovou, motýlkovou vazbu, čínskou vazbu a leporelo. Jedním slovem
byla to PAPÍROVÁ KRÁSA, a úžasné řemeslo.
Pro velký úspěch jsme se rozhodli v příštím
školním roce nabídnout kurz pro děti ale
i dospělé, kde by měli možnost toto umění
poznat ještě blíže.

ABSOLVENTI 2017/2018

HUDEBNÍ OBOR
J. SLOVENČÍKOVÁ

zpěv, p.uč. T. Bystřická

L. JINDRA
housle, p. uč. I. Ferová
E. KUTHANOVÁ a T. ŘÍMALOVÁ
housle, p. uč. L. Kolářová

A. JONŠTA

klavír, p. uč. M. Rajičová

M. BRABCOVÁ

klavír, p. uč. K. Soukupová

A. DIVIŠOVÁ

klavír, p. uč. M. Rajičová

A. LACKOVÁ

z. flétna, p. uč. A. Turek

VÝTVARNÝ OBOR
E.
K.
J.
J.
A.
K.
S.

BĚHUNKOVÁ, M. BRABCOVÁ,
DVOŘÁKOVÁ, A. ERETOVÁ,
HARTMANNOVÁ, M. HOVORKA,
CHLEBOUNOVÁ, E. KALERTOVÁ,
KLIMTOVÁ, K. KOZOHORSKÁ,
OUŠKOVÁ, J. SLOVENČÍKOVÁ,
STROPKOVÁ

p. uč. I. Junková

K. HRUBÁ

Digitální fotografie, p. uč. K. Tůma

TANEČNÍ OBOR

P. BARTOŠ, M. BRABCOVÁ, E. FAMĚROVÁ,
R. ICHA, V. MATĚJKOVÁ, M. SIMANDLOVÁ
p. uč. J. Matoušková

Vzděláváme nejen děti...

Škola se zapojila do vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovanými semináři
MŠMT v oborech Malba, Filmová tvorba, Socha

E.
N.
K.
V.

CARBOCHOVÁ, J. HARTMANNOVÁ,
HARTMANNOVÁ, A. KLIMTOVÁ,
KOLÁŘOVÁ,B. POLÁKOVÁ,
PRALOVSZKÁ, J. SLOVENČÍKOVÁ

p. uč.V. Vrublevská

Absolventské koncerty 2018...

V tomto školním roce ukončilo studium
1. stupně v hudební oboru celkem osm žáků.
Své absolvetské koncerty odehráli a odzpívali na vysoké úrovni. Letos dokonce dvě
z nich - J. Slovenčíková a M. Brabcová,
absolvují zároveň v dalších dvou oborech:
v tanenčním i výtvarném! Připravit se na
absolutorium je vždy velmi náročné a zvládnout rovnou „hattrick“ si zaslouží určitě
zvláštní pochvalu. Jistě jsou a budou dlouho v tomto ohledu rekordmankami školy.

ZUŠ OPEN 2018...

ZUŠ OPEN je celorepublikový happening základních uměleckých škol. Do 2. ročníku
projektu jsme se zapojili i letos a i tentokrát jsme vás pozvali do Lesního divadla.
Na dopoledne jsme připravili výchovný koncert nejen pro řevnickou ZŠ a MŠ, ale
i pro další školy a školky z okolí.
Na programu bylo divadlo, tanec a samozřejmě hudba. „Hopsa hejsa do lesa“ se dětem
i paním učitelkám moc líbil.

na kapacitními možnostmi)proběhly na konci května a první týden v červnu. Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny do
22.6.2018.

Absolventská výstava...

Na vernisáž absolvetské výstavy se můžete
přijít podívat 15.6. v 17 hod. do Skladu_13
Pod Lipami na řevnickém nádraží. Celkem
bude vystavovat 14 absolventů, což je další
zuškový oborový rekord. Výstav pak bude ke
zhlédnutí ještě po dva víkendy tj.
16.-17.6. a 23.-24. 6. od 14 do 16 hodin.
...............

Nabídka kurzů a kroužků při
ZUŠ v Řevnice pro školní
rok 2018/2019
zápis zahájen od 1. 6. 2018

Řevnice

 Výtvarný kroužek pro děti od 6 let /
čtvrtek 14 – 15,30 / 1600 Kč
 Kroužek keramiky pro děti od 7 let /
středa nebo čtvrtek / počet otevřených
kroužků 1-3 / podle zájmu / 1950 Kč
 Taneční kroužek pro 4-leté děti /
pondělí 15,50-16,35 / 1000 Kč
 Hudební kroužek pro děti 5-6 let /
čtvrtek 15 – 15,45 / 1000 Kč
 Příprava na střední a vysoké umělecké školy / výtvarný kurz / pátek 17- 20 / 2500 Kč
 Filmová tvorba / pro děti od 12 let /
pátek 17-19 / 2500 Kč

NOVĚ!

V podvečer bylo na programu vystoupení
„Za uměním do Lesňáku“. Chtěli jsme, aby
vystoupilo co nejvíce našich žáků a my jsme
si užili krásný společný večer. Rodiče
a přátelé školy mohli vidět ukázky tvorby
naší školy v co nejširší spěktrum, tanec
hudba, divadlo ani výstava nemohla chybět.
Vše se vydařilo na jedničku, až na počasí,
ale i přes něj nás potěšilo zaplněné hlediště a děti sklidily zasloužený potlesk.
Svou taneční prvostupňovou kariéru zde
navíc ukončili absolventským vystoupením
studenti 7. ročníků. Bylo až dojemné, jak
děvčata a chlapci za tu dobu, co chodí do
ZUŠ, vyrostli. Choreografie se povedly,
a nechaly studenty vyniknout.

Nově v ZUŠ od roku 2018/2019...

Od nového školního roku rozšiřujeme vzdělávací nabídku o výuku violy, hru na exotické
bicí nástroje (oboje jen Řevnice), populární a jazzový klavíru, populární a jazzový
zpěv, a v Mníšku pod Brdy o příčnou flétnu.
Talentové zkoušky na všechny obory, kde je
možné přijímat žáky (škola je stále vázá-

 První cesta k umění pro děti 5-6 let /
komplexní příprava ve všech oborech –
tanec, hudba, divadlo, výtvarka /
čtvrtek 15 – 15,45 / 1000 Kč
 Papírová krása / práce s papírem
od počátku až po vazbu knih / pro děti
od 12 let / 2500 Kč
 Seminář umělecké a propagační grafiky /
pro děti od 12 let / 2500 Kč
KURZY PRO DOSPĚLÉ
 Škola kresby a malby/ pátek 17-20 hod. /
5300 Kč
 Kurz keramiky / středa 18-19,30 / 2500 Kč
Seminář umělecké a propagační grafiky /
4000 Kč
 Papírová krása / práce s papírem od počátku až po vazbu knih / 3000 Kč

Mníšek pod Brdy

 Výtvarný kroužek pro děti od 6 let /
úterý 15 – 16,30 / 1600 Kč
 Zumba - výběr / pátek 15,15-16 / 1000 Kč
Taneční kroužek pro 4-leté děti
/
úterý 16,05-16,50 / 1000 Kč
 Filmová tvorba / pro děti od 12 let /
pátek 17-19 / 2500 Kč
KURZY PRO DOSPĚLÉ
 Škola kresby / pátek 17,30 – 20,30 hod. /
5300 Kč

více informací na www.zus-revnice.cz

