
Soustředění 30. 11. - 2. 12. 2018 

Soustředění je třeba uhradit do 21. 11. u p. uč. Faustové 

nebo p. uč. Kerhartové. 

S sebou si vezměte teplé oblečení, nejlépe nepromokavé; 

hygienické potřeby; noty; kartičku pojištěnce; léky - pokud 

pravidelně užíváte; když bude sníh, můžete přibalit i kluzák 

nebo cokoli jiného na jízdu na sněhu;  a hlavně dobrou 

náladu;🙂 

Program soustředění najdete na našich stránkách. 

                                                                  B. Faustová (tel. 722 164 941) 
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Soustředění 30. 11. - 2. 12. 2018 

Co nás čeká?? 

V pátek nejpozději v 7:50 sraz před ZUŠ (ve škole budeme od 7 hodin); v 8:00 odjezd; 

Při odjezdu všichni ukáží kartičku pojištěnce, bez kartičky nelze odjet; 

Po příjezdu se ubytujeme a v 10:30 – 11:30 budeme mít první zkoušku; seznámení se s 

programem soustředění🙂 a ve 12hodin oběd; 

12:30 – 13:30 bude polední klid, kdy si můžete pospat, zavolat rodičům, nebo si jen tak 

popovídat s kamarády; 

13:30 –14:15 bude zkoušet komorní sbor a menší děti čeká procházka a trocha pohybu na 

čerstvém vzduchu. 

14:45 – 15:30 – komorní a dětský sbor zkouška dohromady - vánoční 

15:30 - svačina  

16:00 – 16:45 - zkouška děti 

17:00 – 18:30 - zábava🙂můžete si vybrat ze společenských her; výroby vánočních dekorací; v 

případě dobrého počasí je možnost využít osvětlené hřiště; 

18:30 – 19:00 - večeře; po večeři začne hygiena a chystání se na odpočinek🙂 předčítání 

pohádek; 

19:00 – 20:00 - čas na telefonáty s rodiči (popř. rodiče mohou kontaktovat učitele) 

21:00 večerka menší děti 

22:00 večerka starší děti 

 

Sobota 

8:00 - budíček 

8:30 - snídaně 

9:15 – 10:15 zkouška všichni 

10:15 – svačina, po svačině aktivity dle počasí 

12:00 – 12:30 oběd a poté do 13:30 polední klid (čas na telefonáty) 

13:45 – 14:30 - zkouška všichni 

14:30 – 15:15 – korepetice komorní sbor (menší děti budou mít připravený program)  



15:30 - svačina, příprava na ….......... to bude překvapení🙂 

18:30 - večeře;  

19:00 – 20:00 - společná zábava (čas na telefonáty) 

20:00 – hygiena; příprava do “hajan”, pohádky 

21:00 - večerka menší děti 

22:00 - večerka starší děti 

 

Neděle 

8:00 - budíček 

8:30 - snídaně 

9:00 – 9:30 - komorní sbor 

9:30 – 10:00 - společná zkouška 

10:00 – 10:30 - vzájemný koncert souborů 

10:30 - svačina 

11:00 - balení; úklid pokojů 

12:00 - oběd; po obědě nás čeká vyhlášení …... čeho? to je zatím tajemství🙂 

13:30 – odjezd 

Příjezd cca. 14:15 

V neděli 2. 12. v 16:15 bychom se měli zúčastnit rozsvícení vánočního stromečku v Duchcově; 

Na tomto koncertě by měl vystoupit především komorní sbor, ale pokud se bude chtít přidat 

na vánoční písně i někdo z menších zpěváčků, určitě může. 

Na náš nově nazkoušený repertoár se můžete těšit 2. 12. (16:15); 9. 12. Adventní zpěvy Paha; 

12. 12. Zámek Duchcov (17:30); 16. 2. 2019 školní kolo soutěže ZUŠ; 8. 3. 2019 okresní kolo 

soutěže ZUŠ v Teplicích; 

 

O vaše děti budou na soustředění pečovat: B. Faustová, Š. Gauseová a M. Kerhartová s 

manželem. 

Těšíme se na vás:-) 

 

 

 



 

  

 

 

 


