INFO HLÁSEK pro školní rok 2014/2015
Vážení rodiče,
dovoluji si Vás oslovit tímto dopisem, ve kterém bych Vám ráda sdělila základní
informace ohledně fungování sboru Hlásek.

Velmi si vážím Vašeho rozhodnutí posílat děti do našeho školního pěveckého
sboru Hlásek. Času máme všichni málo, o to víc mě těší, že i v dnešní době se
najdou děti, které jsou ochotny věnovat čas kolektivnímu zpěvu a rozvíjí v sobě
to hezké, totiž nejen se zdokonalovat v pěveckých dovednostech, ale umět
naslouchat okolnímu zpěvu, udržet svoji pozornost a naučit se vystupovat na
veřejných vystoupeních…

Těch „plusů“, které sborové zpívání přináší, je do budoucna určitě mnohem
více, než si uvědomujeme. Proto děkuji všem, kteří obětují středeční odpoledne
společnému zpěvu, a těším se na další vzájemnou spolupráci!

Vaše nápady, dotazy ohledně fungování sboru budou vítány!
Pište je přímo na moji mailovou adresu: ladislava.policka@zsdukelska.cz

Pro případné zájemce o zpěv
Pokud ještě váháte, zda navštěvovat sbor Hlásek při ZŠ Dukelská, přijďte se na
nás kteroukoliv středu podívat, jste srdečně zváni!
Těší se na Vás
Mgr. Ladislava Polická

Základní informace
-

výuka probíhá ve středu od 14 do 15:30 v hudebně ve 2. patře
sbor je výukovým nepovinným předmětem, škole NIC NEPLATÍTE
v ŽK najdete prezenční list, ve kterém potvrzuji účast žáka ve výuce
pokud se žák/žákyně nemůže ze závažných důvodů (nemoc) do výuky
dostavit, je potřeba o tom vyučující informovat písemně do ŽK
- pro dřívější odchody z výuky je potřeba též písemný souhlas rodičů (viz
formuláře na webových stránkách školy)
- na vystoupení si děti oblékají vlastní oblečení: bílou halenku (bílé tričko)
s dlouhým rukávem- bez potisku a kalhoty, nebo sukni tmavé barvy (ne
rifle)
- škola zapůjčuje proti podpisu žáka jednotné duté šály (Pozor, neztratit!)

Hudební akce Hlásku ve školním roce 2014/2015
18. prosince: vystoupení na předvánočních trzích v prostorách ZŠ
březen: zájezd na soutěž Jarní petrklíč v Jesenici u Prahy
květen: dětská opera Brundibár v DK Metropol
12. května: Jarní koncert v DK Metropol
červen: školní výlet Putování za hudbou

