LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ
OBOR












Výuka od 5 let-prostřednictvím tvořivých
činností (pohybových a mluvních hereckých,
slovesných, dramaturgických, hudebních,
výtvarných, prací s loutkářskými prostředky
atp.) rozvíjíme u žáků umělecké vlohy
směrem k divadelnímu a slovesnému projevu.
Žáci pracují s dramatickou hrou, která
využívá další druhy umění-výtvarné,
hudební, taneční a literární.
Práce v kolektivu směřující od spontánního
dětského projevu k vytvoření schopnosti
samostatně, osobitě, přirozeně a přitom
kultivovaně se vyjadřovat v komunikaci
s hlasem, pohybem, gesty, psaným slovem.
Individuální práce se zvoleným učivem
(poezie, próza, monolog, dialog, námět,
téma) zohledňující žákův rozvoj.
Výuka vybavuje žáky potřebnými
dovednostmi pro přirozený, kultivovaný a
tvořivý výraz.
Škola má pro výuku plně kvalifikovaného
pedagoga.

P Ř Í P R A V N É STUDIUM
hudebního,výtvarného,
literárně-dramatického a
tanečního oboru pro žáky
od 5 let.
Z Á K L A D N Í STUDIUM
I. stupně
pro žáky od 7 let
a
II. stupně
pro žáky od 14 let.
Škola připravuje žáky
k talentovým zkouškám na
střední a vysoké školy
s uměleckým a pedagogickým
zaměřením.

Š KO L N Í R O K
2021/2022
ZUŠ Ivana Kawaciuka
Kubicových 2/692
419 41 Duchcov
Tel.: 417 835 357
E-mail: zus_dux@volny.cz
Přihlášku lze podat on-line na
stránkách školy
www.zusduchcov.cz
Poté budou zájemci kontaktováni školou.
Úplata za vzdělávání je na www stránkách
školy. Měsíční výše úplaty je za 8-12
hodin výuky.
V odpoledních hodinách možnost návštěvy
ve výuce.

Přihlášku lze podat i elektronicky
www.zusduchcov.cz

Žáci se vzdělávají podle Školního
vzdělávacího programu.


















Výuka od 5 let. Přípravná hudební výchova,
I. a II. stupeň.
Velký výběr nástrojů:
- klavír
- housle
- zobcová flétna
- klarinet
- saxofon, hoboj
- kytara –klasická, elektrická a basová
- sólový zpěv
- sborový zpěv
- akordeon
- bicí nástroje.
Individuální přístup k možnostem a talentu
žáka.
Možnost uplatnění v komorních souborech.
Pravidelná vystoupení na koncertech školy,
na vernisážích a dalších akcích v rámci
města a regionu.
Účast žáků v soutěžích.
Příprava na střední a vysoké školy
uměleckého směru.
Možnost zapůjčení hudebních nástrojů.
Odloučená pracoviště – Osek, Hrob,
Zabrušany a Košťany.
Dětský pěvecký sbor.
Duchcovský pěvecký sbor rodičů a žáků.
Účast v soutěžích ZUŠ.
2 – 3 denní soustředění žáků.
Pro dospělé možnost zpívání v Duchcovském
pěveckém sboru.

Taneční obor

Výtvarný obor

Hudební obor


Výuka od 5 let. Přípravná výtvarná
výchova, I. a II. stupeň.



Osvojení si základů výtvarných
technik:
- kresba – tužka, uhel, rudka…
- malba – vodové barvy,
temperové barvy, pastely,
olej
- grafika – papíroryt, suchá
jehla, linoryt, tisk z koláže
- keramika – modelování, točení
na kruhu
- objekty z netradičních
materiálů
- dějiny výtvarného umění
- digitální fotografie
- animace.
Pravidelné výstavy žákovských prací.





NOVĚ PRO DOSPĚLÉ:: Roční KURZ
osvojení si kreslířských, malířských a
sochařských technik.













Rozvíjíme taneční dovednosti
žáka.Pěstujeme jeho vnitřní citlivost,
vnímavost, představivost, hudební a
prostorové cítění.
Dbáme na správné držení těla,
zdokonalujeme technické provedení
pohybu.
Přípravné studium-přípravná taneční
výchova.
I.stupeň-taneční průprava, taneční
praxe; od třetího ročníku základy
lidového tance, klasické taneční
techniky a současného tance.
II.stupeň-taneční techniky, taneční
praxe. Při směřování výuky přihlížíme
ve vyšších ročnících k dispozicím a
zájmu žáka.
Žáci pravidelně vystupují a účastní
se tanečních přehlídek a soutěží.
Pořádáme zájezdy na taneční
představení (Teplice, Ústí n.L.,
Praha...), možnost videoprojekcí
zajímavých tanečních projektů.

