
Jenišovice, dne 22. srpna2022

Vážení rodiče, milé děti, milí studenti a studentky,

v ZŠ v Jenišovicích v současné době vznikají dva pěvecké sbory. Je to qfiimečná
událost. Já, jako sbormistr, si velice cením podpory paní ředitelky Mgr. Markéty Zakouřilové
a zéllmu déti a mládeže v této škole o tuto práci. Rlíd bych své mnohaleté zkušenosti uplatnil
a pŤedával i zde v ZŠ v Jenišovicích. Cílem obou vznikajících sboru je přinášet ladost a štěstí
nejenom sobě, ale především posluchačům - rodičům, prarodičům a blízhým..,

Za pomocí paní ředitelky a řídních učitelek jsme se pokusili vybrat vhodný čas
zkoušek: nawhujeme termín, ktery by mohl r.ryhovovat dětem i rodičům:

Menší děti v přípravném sborečku se budou bavit zpěvem písní pro děti, nrárodních
a pohádkoqých písní, koled, populrámích písní apod.,

Sbor starších dětí čeká časem interpretace nádhemé hudby na pódiich, v koncertrúch
sálech a chrámech u nás, třeba i v zahraničí,zazpNa1 í si také s rockovou kapelou modemí
a populrární hudbu,

Jako součást sboru se pokusím wtvofit doprovodnou nástroiovou kapelu.
Bezplabrě se budu věnovat záiemcům o hru na ky.taru, el. kytaru, basovou kytaru
(případně hru na kontrabas nebo violoncello) a hru na bicí nástroje.

Prosím rodiče, podpořte tento bohulibý projekt, pomozte ftím v}tvořit podmínky pro
úspěšný rozvoj obou sboru a tim i hudebnosti dětí, uprar,te ěas mimoškolních aktivit vašich

ČlensM v pěveckém sboru je pro děti velkou příležitostí rozvíjet hudebni dovednosti,
intonační představivost, výslovrrost, rl,trnus, paměť atd. Nauěí se kromě zpěr.rr také smyslu
pro kolektiv, zodpovědnosti, vyzkouší si pohyb najevišti a práci s mikrofonem.

Děti se brzy přesvědčí, že práce ve sboru jim přinráší mnoho zajímavého, především
radost a hezké zažltky píí společném zpělu, radost a mnohdy i dojetí posluchaěů, hlavně pak
řadost z úspěchů při koncertech, sousťeděních a zájezdech. Mají možnost brzy dosáhnout na
lysoké umělecké hodnoty, které j sou j ej ich wstevníkům mnohdy navždy uk44é.

V pňhláškích do sboru vyplňte prosím e-mail adresy a ěísla telefonů na rodiče i ěleny sboru.

Rád vám odpovím na vaše dotary, volejte, nebo pište kdyko|iv: 777 894 O5O,

E-mail: ios.h lubucek@seznam.cz

Sborovému zpíváti zdatt

Mgr. Markéta Zakouřilová - ředitelka
Mgt. Jana Preislerová
Josef Hlubuček - sbomristr

Vzniknou dvě skupiny: 1. skupina - děti z 1. až cca3. tíídy.
Pravidelné zkoušky: středa od 12:45 - 13:30

2. skupina - déti ze 4. a r.yšších říd
Pravidelné zkoušky: středa od 15:00 - 16:30

ZAKLADNI SKOLA JENISOVICE


