SOUTĚŽNÍ VÝSLEDKY ŽÁKŮ ZUŠ UNIČOV V ROCE 2020
Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje
Všichni naši žáci dosáhli v nabité konkurenci na přední umístění, nejvýše byli oceněni
v oborech hra na housle, na violu a na kontrabas. Získali 11 x 1. místo s postupem do krajského
kola, 2 x 1. místo a 2 x 2. místo. Čtyři žáci byli oceněni zvláštním uznáním za mimořádný hudební,
resp. muzikální projev – Veronika Vicianová, Eliška Zámečníková, Josef Antes a Karolína
Melovská. Zvláštní ocenění za mimořádnou klavírní spolupráci získala Mgr. Ludmila Smetanová.
Další soutěžní kola byla zrušena.
Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru
Hra na kytaru patří v posledních letech k nejúspěšnějším oborům školy. V okresním kole získali
naši žáci školy 6 x 1. místo s postupem do krajského kola, 2 x 1. místo a 2 x 2. cenu. Žákyně Linda
Kateřina Heřmanovská vybojovala absolutní vítězství, Aleš Rašťák obdržel Mimořádnou cenu za
interpretační výkon. Další soutěžní kola byla zrušena.
Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír
Klavíristé školy se připravovali k účasti v soutěži v sólové hře na klavír, které se mělo uskutečnit
11. - 13. března 2020. Den před zahájením bylo toto postupové kolo zrušeno.
Celostátní soutěž PRAGuitarra Clásica
Žákyně Linda Kateřina Heřmanovska (ze třídy Mgr. art. Petry Schwarz Galasové) získala
v celostátní soutěži PRAGuitarra Clásica krásné 2. místo.
DANCE WORLD CUP
V taneční kvalifikační soutěži DANCE WORLD CUP, která se konala 8. března v Jihlavě, se
Daniela Dorušáková ze třídy Iryny Trotsenko umístila na krásném 3. místě v kategorii klasický
tanec a na 5. místě v kategorii současný lyrický tanec.
XV. ročník soutěže „Voda štětcem a básní“
Pět žáků výtvarného oboru školy uspělo ve výtvarné soutěži, kterou každoročně vyhlašuje Povodí
Morava. V letošním roce žáci malovali na téma „Život u vody a pod vodou“. Hodnocení proběhlo
podle druhu škol a věku účastníků na podzim roku 2020. Fotografie všech vítězných děl jsou
zveřejněny na webu Povodí Moravy.
Ocenění žáci školy:
III. kategorie - ZUŠ:
Cena ŘSP
Monika Hamplová (práce „Kachna na vodě“, vyuč. Mgr. Bronislava Šnajdrová)
Marie Běhůnková (práce „Žába“, vyuč. Mgr. Hana Čermáková)
IV. kategorie – ZUŠ:
2. místo
3. místo
Cena GŘ

Radim Kyselý (práce „Ledňáček“, vyuč. Mgr. Bronislava Šnajdrová)
Nikol Beránková (práce „U břehu“, vyuč. Mgr. Hana Čermáková)
Jana Poláková (práce „Ryba u břehu“, vyuč. Mgr. Bronislava Šnajdrová)

Všem žákům a jejich učitelům blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy!

