
VÝUKA HRY NA KLAVÍR a ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE 

 – organizuje spolek Novovesan – odborný garant ZUŠ Jablonec nad Nisou, veškeré info také na www.novovesan.cz 

pro děti od 6ti let, mládež i dospělé, každé pondělí nebo čtvrtek od 15.30 do cca 18.30h – vedoucí krouţku pan Jiří 

Veverka, kurzovné Kč 200,--/vyučovací hodinu  

Podmínky přijetí:  

1. Základní zdravotní a fyzické předpoklady pro daný hudební obor – nástroj, činnost. V některých případech je 

právo vyţádání lékařského dobrozdání. 

2. Věk 7. let a starší (6 let jen v případě mimořádných talentových schopností). Ideální pro začátek výuky je věk 2. nebo 

3. třídy ZŠ 

3. Co rozumíme „talentovými předpoklady“?                                                                                   

4. Rytmické a intonační cítění bude zjišťováno jednoduchou a kratinkou zkouškou. Můţe být vznesen i dotaz na 

výsledky učení na ZŠ a na podmínky rodinného zázemí. 

5. I kdyţ jde o činnost zájmovou, jde o systémově prováděnou výuku. Ta vyţaduje od ţáka spolehlivou domácí 

přípravu. Součástí výuky je i nezbytné minimum teorie. Jde o základní fakta podmiňující hru na nástroj. 

6. Ţák musí mít k dispozici nástroj (nebo přístup k němu), Bude potřebovat notový materiál (Škola hry na nástroj apod.), 

notový sešit, tuţku, gumu a notýsek, který bude plnit funkci ţákovské kníţky.  

7. Rozsah výuky bude stanoven dohodou s vyučujícím. Pro individuální výuku na nástroj půjde o jednu vyučovací 

hodinu (45 minut) týdně.  Stanovení časových podmínek bude předmětem dohody s vyučujícím. 

8. Pokud ţák dosud nemá příslušný hudební nástroj (zobcová flétna, kytara, 

elektronické klávesy, klavír a eventuálně další) doporučujeme jeho koupi 

konzultovat s vyučujícím, nebo s jinou odborně fundovanou osobou. 

9. Schopným ţákům bude nabídnuta moţnost hrát v souborech a podobných 

orchestrálních formacích. To bude věcí spolupráce jednotlivých učitelů a 

samozřejmě výsledků jejich výchovného snaţení. 

individuální výuka vţdy po 1 účastníku 

Výuka je určena všem zájemcům z Nové Vsi nad Nisou od 6ti let včetně mládeţe i 

dospělých, kteří se chtějí naučit hrát na klavír či elektronické klávesové nástroje. Stupeň 

pokročilosti nebo úplný začátečník nehraje roli. Kaţdému účastníku budou postaveny 

hodiny na míru jeho schopnostem. Výuku je moţné také poskytovat v domácím prostředí 

a není tudíţ nutné docházet na hodiny do budovy školy. Pokud Vám nevyhovuje časová nabídka, či máte další individuální 

dotazy a potřeby, vše je moţné individuálně domluvit 11. září od 10.00 do 12.00h na Dni otevřených dveří osobně s lektorem  

 

 

VÝUKA HRY NA KYTARU  
 – organizuje spolek Novovesan – odborný garant ZUŠ Jablonec nad Nisou, veškeré info také na www.novovesan.cz 

 

pro děti od 6ti let, mládež i dospělé, každé úterý nebo středu v časech od 15.30 do cca 18.30h – vedoucí krouţku Mgr. 

Zuzana Kubelková, kurzovné Kč 1700,--/ pololetí (ve dvojicích) nebo 200,--/hodinu  (individuálně) 

 

Program kurzu: Ţáci se seznámí s nástrojem, naučí se jeho správnému drţení. 

Postupně se začnou učit akordy a základní doprovodné rytmy. Pokročilejší ţáci budou rozšiřovat svou zásobu akordů i rytmů. 

Vše bude procvičováno na různých lidových, folkových i populárních písních. Ţáci budou hrát sólově i ve skupinách s 

ostatními ţáky kytarových kurzů. Součástí hodin bude i zpěv studovaných písní. 

Hodiny výuky hry na doprovodnou akustickou kytaru mají v nabídce 2 formy. Buďto se můţe jednat o výuku ve dvojicích, 

kdy bude cca 30minut probíhat individuální výuka a zbývajících 30min bude probíhat hra ve dvojici. Tento přístup umoţňuje 

zatraktivnit pojetí výuky, kdy jsou 2 ţáci vzájemně provázaní, motivují jeden druhého a zároveň tím vytvářejí menší „těleso“, 

které je schopno se sehrávat do zajímavých výstupů. Hodiny jsou kreativnější a pro děti jistě i záţivnější. Druhý způsob – 

individuální výuka – je vhodný především pro zájemce se specifickými nároky, či vlastním tempem, který naopak nechce být 

závislý také na výkonech svého kolegy. Zváţení formy hodiny je jen na Vás.  Oba přístupy Vám ale umoţní rozvoj 

individuálních dovedností či schopností a zaručí Vám, ţe se hrát na kytaru rozhodně naučíte. Výuku povede Mgr. Zuzana 

Kubelková, která je ochotna s Vámi prodiskutovat Vaše individuální potřeby, časy Vašich lekcí nebo případné další dotazy. 

Vše dne 11. září na Dni otevřených dveří od 10.00 – 12.00h, kdy bude Mgr. Kubelková k dispozici při zápisech na krouţky. 



VÝUKA HRY NA ZOBCOVOU FLÉTNU 
 – organizuje spolek Novovesan – odborný garant ZUŠ Jablonec nad Nisou,  veškeré info také na www.novovesan.cz 

pro děti od 5ti let, každé pondělí nebo čtvrtek od 15.30 do cca 18.30h – vedoucí krouţku pan Jiří Veverka, kurzovné Kč 

1200,--/ pololetí 

program kurzu: seznámení s nástrojem, základní techniky, dechová cvičení, správné úchopy a dýchání, práce s notami, hra 

postupně od jednoduchých písniček aţ po náročnější skladby dle individuálního tempa, schopností a věku dítěte (moţnost i pro 

starší zájemce), skupinky po 2-4 dětech 

Výuka hry na zobcovou flétnu pro děti mladšího školního věku a pro šikovné předškoláky bude probíhat v malých skupinkách 

po 2 aţ 4 dětech. Tato činnost je zároveň pojímána jako příprava na moţný přestup pro hru na další dechové a ţesťové 

nástroje. I tento krouţek vyţaduje ovšem nutnou součinnost rodičů a pravidelné kaţdodenní cvičení v domácím prostředí.  

Přesný čas lekce Vašeho dítěte se budeme snaţit koordinovat s Vašimi potřebami a s potřebami ostatních dětí z dané skupinky. 

Toto je moţné individuálně dohodnout s vyučujícím na Dni otevřených dveří dne 11. září od 10.00 – 12.00h, kdy budou 

probíhat zápisy na krouţky a všem zájemcům budou k dispozici taktéţ lektoři daných aktivit k osobní konzultaci. Lekce výuky 

hry na flétnu povede pan Jiří Veverka, dlouholetý ředitel a pedagog Základní umělecké školy z Jablonce nad Nisou.    

 

KERAMIKA  
– organizuje spolek Novovesan – veškeré info také na www.novovesan.cz 
 

pro děti do 10ti let (předškoláci + školáci), každé pondělí od 13.30 do 14.45h – vedoucí krouţku Mgr. Jana Fialová 

kurzovné Kč 950,--/pololetí, skupina max. 9 účastníků 

 

Tematický plán pro předškolní a školní děti školní rok 2010 – 2011: 

Říjen 

Seznamování s hlínou, glazurou, engobou, technikami – nové děti 

Vytlačování z koule – miska, zvíře 

Tvoření z válečku, vykrajování 

Listopad  

Tvoření na téma listy - obrázek s otisky listů, mísa, závěsná kapsa 

Výrobky s vánoční tematikou – ryba, svícen, podloţka pod svíčku, anděl apod. 

Licí technika – tvoření a zdobení (dárečky), zvoneček, hrneček 

Prosinec 

Výroba dárků – svícen, ryba, podloţka pod svíčku, anděl – glazování, zdobení  

Betlém (větší děti) 

Licí technika – dokončování 

Leden 

Výrobky na téma zvířátko z plátu, větší děti i prostorové 

Výroba kachle – technika rytí, nalepování 

Glazování 

Únor 
Vykrajování – sluníčko, domeček, apod. 

Prostorové tvoření – stojánek na tuţky (válečkování) 

Glazování 

Březen 
Tvoření různých nádob – váza, miska na ovoce (vymačkávání, válečkování) 

Vyrábění technikou proškrabávání engob do syrového střepu – motýl 

Výroba velikonočních ozdob - vykrajování                      

Duben 

Výroba velikonočních dekorací – vajíčko, slepička, zajíček, ovečka, kytička, ptáček (např. na zavěšení, zápich, prostorové) 

Glazování 

Květen 

Výroba dárku pro maminky – lis na česnek „česnekáč“ 

Tvoření z plátu, vykrajování – zvonkohra  

Licí technika – vázička 

Červen 

Vlastní volná tvorba, nebo kachle s technikou nalepování, rytí, vyrývání  

Glazování 

V krouţku keramiky budou děti, které chodily jiţ v minulém školním roce a také nováčci. Pro nově příchozí bude připraven 

námět, podle kterého budou pracovat a tak si postupně osvojí nové techniky. Starší budou moci pracovat s námi, nebo podle 

svého vlastního námětu.  

 

 



pro mládež od 10ti let, každé úterý od 17.00 do 18.30h – vedoucí krouţku Barbora Edwards 

kurzovné Kč 950,--/ pololetí, skupina max. 8 účastníků 

 

Program kurzu:  seznámení s materiálem zpracování hlíny, modelování z plátů, válečků a další techniky ručního vytváření, 

práce na hrnčířském kruhu, práce se sádrovou formou – litá keramika, různé druhy dekorace a glazování   

Vzhledem k tomu, ţe některé děti budou začátečníci a některé pokročilejší, nelze přesně říct, kolik výrobků si za školní rok 

domů odnesou. Kaţdé dítě má i jiné tempo práce. Kaţdopádně všichni si zkusí různé techniky vytváření i zdobení keramiky. 

Během jedné hodiny budou na hrnčířském kruhu pracovat maximálně 1 aţ 2 ţáci. Vystřídají se určitě všichni. Kaţdou hodinu 

mladším dětem bude zadán určitý výrobek, který by se měli pokusit vyrobit. Pro ty, kteří se obávají nedostatku představivosti, 

budu mít připraveno vţdy několik obrázkových návrhů daného tématu. Pak uţ bude záleţet jen na nich, jakým tempem budou 

pracovat. Starší děti budou moci pracovat také podle zadání anebo popustit uzdu své fantazii.  

 

Cíl:  modelování z plátů:  jednoduché nádoby, skřítci, reliéfní dlaţdice, drobné šperky, závěsné ozdoby 

 modelování z válečků:               jednoduché nádoby, hrníčky 

 modelování:   tvorba figurek, zvířátek 

 litá keramika:   máme k dispozici několik forem 

 práce na hrnčířském kruhu: výroba válcových a miskových tvarů 

 dekorace a glazování:  zdobení engobou (přírodně nebo uměle zabarvená hlína)   

                                             otiskování struktur 

     vykrajování podle šablony 

     vypalování korálkové mozaiky 

 

pro dospělé, 1x měsíčně v pátek od 18.30 do 20.00h – vedoucí krouţku Barbora Edwards 

kurzovné Kč  1100,-- / školní rok (září – červen), skupina max. 5 účastníků 

 

Program kurzu: modelování z plátů, modelování z válečků, litá keramika, práce na hrnčířském kruhu, dekorace a glazování, 

otiskování struktur, vykrajování podle šablony, vypalování korálkové mozaiky 

Práce bude modelována dle individuálního stupně pokročilosti účastníků od začátečníků po pokročilé. Kaţdý bude tvořit dle 

vlastního tempa a témata, která si zvolíte, budou na základě individuálního výběru. Pro inspiraci máme připravenu řadu ukázek 

a námětů. Pro zdatnější keramiky nabízíme také moţnost mimo základní materiál si zakoupit materiál navíc. Např. budeme 

tvořit mísu z 1 kg hlíny a Vy budete chtít větší, např. z 5kg = nebudete se muset omezovat a potřebnou hlínu si zde můţete 

zakoupit.   

 

TURISTICKO-DOBRODRUŽNÝ KROUŽEK PRO KLUKY A HOLKY 
 – organizuje spolek Novovesan – odborný garant PeaDr. Miroslav Drbohlav, veškeré info také na www.novovesan.cz 

 

pro děti od 6ti do cca 10ti let, každý pátek od 15.30 do cca 17.30 – jednou za 2 měsíce jednodenní akce, jednou  za půlrok 

vícedenní  akce,  vedení krouţku vyškolenými studenty-vysokoškoláky Pedagogické Fakulty v Liberci, obor tělesná výchova a 

sport odborný dohled: PaedDr. Mir. Drbohlav, kurzovné Kč 1200,--/ pololetí  

 

Program kurzu: jednou za 2 měsíce jednodenní akce, jednou  za půlrok vícedenní  akce 

Náplň: pohybové aktivity zaměřené převáţně na pobyt v přírodě, míčové hry, všeobecné rozvíjející hry 

Teorie: pokusíme se vytvořit komunikativní kolektiv dětí, ve kterém se budeme ve vzájemné podpoře zlepšovat v kondici, 

rovnováze, silových schopnostech, orientaci, odvaze… 

Rámcový program: 

Září 2010: seznamovací hry, míčové hry, turistika, pohybové aktivity na rozvoj rovnováhy 

Říjen 2010: hry na rozvoj důvěry, míčové hry, jednodenní výlet s nácvikem orientace, práce s buzolou a mapou a slaňování 

Listopad 2010: hry v tělocvičně, krátké výlety s dobrodruţnými hrami 

Prosinec 2010: míčové hry v tělocvičně, krátké lekce-výlety na běţkách, jednodenní výlet na běţkách 

Leden 2011: společné lyţování nebo snowboardování , gymnastika a posilování v tělocvičně 

Únor 2011: celodenní výlet do přírody na sněhu s vyzkoušením chůze na sněţnicích a hrami na sněhu, hry v tělocvičně  se 

zaměřením na posilování, překáţková dráha  

Březen 2011: krátké výlety do jarní přírody, štafetové soutěţe, celodenní výlet do Českého ráje 

Duben 2011: míčové hry venku, nácvik překáţek v lanovém parku, výlet na Černou Studnici se slaňováním 

Květen 2011: technika překonávání překáţek v lanovém parku, rozvoj rovnováhy na nízkých překáţkách, týmová spolupráce 

při řešení problémů a překonání překáţky formou her a soutěţí 

Červen 2011: celodenní výlet za zbytky sněhu do Krkonoš, lezení a slaňování na Černé Studnici, orientace a práce s buzolou a 

mapou, lanový park, dobrodruţné hry v okolí Nové Vsi 

Individuální dotazy můţete směřovat na vedoucí krouţku v den zápisu 11. září na Dni otevřených dveří od 10.00 – 12.00h. 

 


