březen 2015
Milí žáci, rodiče a přátelé školy,
Jaro je skoro za dveřmi, sluníčko se snaží stále více, venkovní
teplota stoupá, den se prodlužuje …
… a aby bylo ještě lépe, připravili jsem na měsíc březen řadu akcí
pro povzbuzení a zlepšení Vaší nálady.
Informace nejen o nich naleznete níže nebo na www.zuspolna.cz

Výsledky okresního kola ve hře na dechové
nástroje
Ve čtvrtek 26. 2. se v ZUŠ Jihlava konalo okresní kolo ve hře na
dechové nástroje. Žáci ze ZUŠ Polná se umístili následovně:
Brukner Jan

trubka

2.
místo

tř. uč. Martin Tůma

Culková Andrea

saxofon

2.
místo

tř. uč. Jakub Šnýdl

Chocholatý David

klarinet

2.
místo

tř. uč. Karel Netolický

Vlčková Nikola

saxofon

1.
tř. uč. Vlastimil Matula
místo
s postu
pem do
krajské
ho kola

Všem soutěžícím i třídním učitelům gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci školy.

11. 3. 2015

Krajské kolo ve hře na bicí nástroje
Ve středu 11. 3. se v ZUŠ v Novém Městě na Moravě uskuteční
krajské kolo ve hře na bicí nástroje. Okresní kole se z důvodu
malého počtu soutěžících nekonalo. Za ZUŠ Polná bude v krajském
kole soutěžit Vítek Peřina a Jakub Diviš. Držíme palce
12. 3. 2015

Zájezd na Filharmonii Brno
Ve čtvrtek 12. 3. pořádá ZUŠ Polná zájezd na generální zkoušku
Filharmonie Brno. V Besedním domě zazní tento PROGRAM.
7:15

SRAZ U KINA

7:30

ODJEZD OD KINA

10:00

ZAČÁTEK KONCERTU

15:00

OČEKÁVANÝ NÁVRAT

12. 3. 2015

Okresní kolo tanečního oboru
Ve čtvrtek 12. 3. se v Divadle Na kopečku v Jihlavě uskuteční
okresní kolo soutěžní přehlídky tanečních oborů. Za ZUŠ Polná
budou soutěžit děvčata z tanečního oboru pod vedením Ivety
Melicharové.
Přejeme hodně úspěchů.
23. 3. 2015 v 17:30 v Kuhnově síni

Březnový hudební večer
V pondělí 23. 3. se v Kuhnově síni ZUŠ Polná koná březnový
hudební večer. Vystoupí žáci hudebního oboru.
Srdečně Vás zveme.
27. 3. 2015

Krajské kolo na dechové nástroje
V pátek 27. 3. se v ZUŠ Jihlava koná krajské kolo ve hře na
dechové nástroje. Ze ZUŠ Polná bude soutěžit Nikola Vlčková na
saxofon.
Fandíme a držíme palce.

27. 3. 2015 v 18 hodin v Městském kině

Populární hity aneb hrajeme nejen filmové a
muzikálové melodie
Zveme všechny příznivce nejen filmové a muzikálové hudby na
koncert Dětského smyčcového souboru, Komorního smyčcového
souboru a Orchestru ZUŠ Polná se sólisty do polenského
Městského kina.
30. 3. 2015 v 17:30 v Kuhnově síni.

Velikonoční koncert pedagogů ZUŠ Polná
V pondělí 30. 3. se v Kuhnově síni uskuteční tradiční koncert
pedagogů ZUŠ Polná. Tento koncert se každoročně koná týden
před velikonočním pondělí již od roku 2009.
Srdečně Vás zveme.
2. 4. – 3. 4. 2015

Velikonoční prázdniny
Ve dnech 2. 4. – 3. 4. v ZUŠ Polná odpadá výuka z důvodu
velikonočních prázdnin.

Talentové zkoušky do ZUŠ Polná 2015/2016
Zveme všechny zájemce o studium v ZUŠ Polná na talentové
zkoušky. Termíny a podrobnější informace naleznete ZDE.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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