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Naši žáci na Hudební olympiádě 2022
Na konci února, 26. 2. 2022 proběhlo v Praze finále Hudební
olympiády ČR. Setkali se zde mladí hudebníci ve věku od 12 do 19
let, kteří však mají všichni jeden společný zájem, a to: HUDBA

Naši školu ZŠ a ZUŠ Jabloňová měli
reprezentovat tři žáci: Verča G.
(9.B), Anežka P. (9.B) a Filip S.
(5.B). Nakonec však naše barvy
hájil pouze Filip. Dívkám
k jejich lítosti na
poslední
chvíli
zkřížily
plány
zdravotní
problémy.
Filipovi
byla
u d ě l e n a
výjimka, protože
mu není ještě 12
let, a byl tak
nejmladším
účastníkem hudebního klání.
Všichni soutěžící si prověřili své
znalosti a hudební zapálení ve
čtyřech oblastech - obecném
hudební přehledu, zpěvu písně, intonaci
a rytmu. Na závěr každý ze soutěžících
převedl svou vlastní skladbu, a to nejen před
odbornou porotou, ale i před svými mladými kolegy,
studenty Univerzity Karlovy, svými rodinnými
příslušníky i učiteli.
Náš Filip opakovaně překonával svou ohromnou
trému a všem ukázal, co v něm dřímá. V mladší
kategorii získal stříbrné pásmo a zvláštní ocenění
studentské poroty Za sebejistý radostný projev
a práci s publikem (při zpěvu lidové písně).
Od odborné poroty si pak přivezl ještě ocenění Za
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skvělou kompozici a práci s tématem
(tvorba a interpretace vlastní
skladby). Jako jeden z několika
finalistů dostal možnost zahrát
svou skladbu na veletrhu
společnosti
Petrof
ProMuzika
21.
května v Hradci
Králové.
Celý den byl pro
v š e c h n y
přítomné velmi
inspirativní.
Každý si odnesl
nejen
spoustu
zkušeností,
ale
i
ocenění
studentské
i odborné poroty, nemluvě
o věcných cenách. Každý
z účastníků si odvážel domů jeden
kartónový cajon s motivem Hudební
olympiády a Společnosti pro hudební
výchovu, která soutěž pořádala.
Filipovi patří velká gratulace - klobouk dolů, ještě
teď zní pro něj potlesk!
Velké díky patří učitelům, kteří Filipovi pomáhali
s přípravou, nejvíce však paní učitelce Zuzaně
Hamplové, která Filipa učí hře na klavír. Další, kdo
si zaslouží poděkování, je pan PaedDr. Jan Prchal,
a svou troškou do mlýna přispěla i Mgr. Věra
Soukupová.
V.S. (Filipova třídní učitelka)

Jabloňoviny, květen 2022

Interview s nejmladším účastníkem hudební olympiády
Jsme tady s jediným reprezentantem naší školy a skvělým
klavíristou Filipem Součkem
Jsi spokojený se svými výsledky na hudební
olympiádě?
„Ano.“
Měl jsi velkou trému, když jsi na soutěž jel?
„Ano, měl jsem velkou trému, ale když jsem začal soutěžit,
tréma opadla.“
Jaké máš zážitky ze soutěže?
„Konečně jsem měl pro sebe dva klavíry.“
Z čeho jsi měl největší strach?
„Ze zkoušky z intonace a rytmu.“
Věřil sis?
„Ne, moc jsem si nevěřil.“
Kde jsi vzal nápad na tvoji skladbu?
„Skládal jsem různé melodie a potom jsem z nich
zkomponoval jednu skladbu.“
Měl jsi strach z poroty?
„Ano, měl, protože tam byli samí profesionálové.“
Přišlo ti umístění férové?
„Ano.“
Bonusová otázka: Chtěl bys domů krokodýla?
„Ano, chtěl.“
Klára Horáková / Lenka Starcová / Karel Poklop

Carola a Karolka po dvou
letech na pódiu
V rámci velikonočního programu vystoupily
na náměstí 11. dubna sbory Carola
a Karolka. Po dvou letech, kdy nám byl zpěv
zakázán a sborový zpěv byl v drtivé míře
utlumen, jsme tak mohli zažít alespoň malou
koncertní zkušenost.
Děkujeme všem
rodičům za hojnou podporu a hlasitý potlesk.
Sbory Karolka a Carola I. vystoupily ve
svém plném obsazení, Carolu II jste mohli
vidět v netradičně menším obsazení, zato s
novým repertoárem doprovázeným svými
sólistkami.
Za nácvik a předvedení skladeb děkujeme
paní učitelce Aleně Sobotkové (sbormistryně
sboru Karolka), Maximu Biriucovi (klavírní
korepetice) a Martinu Grobárovi (sbormistr
Carola I a Carola II).
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Šikovné ruce na Jabloňovce
U nás na škole nemáme pouze šikovné hudebníky, ale
i šikovné pracanty. Například v sedmých třídách vyráběli
chlapci ptačí budky a jednomu z žáků se obzvláště povedla.
Zeptali jsme se ho na pár otázek.
Při jaké příležitosti jsi budku dělal?
Dělali jsme je na pracovkách.
Dělal jsi ji sám, nebo s někým?
Sám.
Jak jsi postupoval?
No, nejdřív jsem si naměřil dřevo, pak jsem ho nařezal a
nakonec jsem ji sestavil.
Jak dlouho ti to trvalo?
Asi deset hodin.
Dělal jsi budky i někdy předtím? Měl jsi nějaké
zkušenosti?
Ne, nikdy.
Koho máte jako učitele na pracovky?
Pana Milera.
Bavilo tě to?
Ano, bavilo.
Odnesl sis ji domů, nebo sis ji nechal ve škole?
Vzal jsem si ji domů a pověsili jsme ji na zahradu.
Líbila se rodičům?
Ano, moc :)
Vojta vzkazuje, že to byl dobrý nápad a že ho to bavilo. :D
Eliška Kropíková, Viktorie Vítová

Vex robotika
Robotika se stává jednou z důležitých oblastí výuky současné
informatiky. Žáci se prostřednictvím robotů mohou lépe seznámit
s tvorbou algoritmů, programování automatických úkolů, ale
také rozvíjejí tvořivé dovedenosti při navrhování a
stavbě robotů. V pondělí 25. 5. se mohli žáci
vybraných ročníků seznámit se sadou vex
robotů.
Vex robotika představuje rozličný
systém stavebnic určených pro malé
i starší děti a mládež. Podle toho se
stavebnice také jmenují. Od
nejmenších sad po ty nejsložitější:
123, Go, IQ, Exp, V5 a Pro. Na naší
škole se budete moci seznámit se
sadami Go, které již nyní používají žáci v kroužku
robotiky. Možná poznáte, že programování motorů,
nastavování spouštění událostí pomocí senzorů nebo třeba
hledání řešení nejrychlejšího pohonu může být i docela legrace
plná výzev.
Vex roboti nejsou na naší škole sami. Postupně dovybavujeme inventář
informatiky o sady robotických stavebnic LEGO. Již nyní mohou žáci
vyzkoušet Lego WeDo, které jsou určené především menším dětem, ale
také Lego EV3.
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Čarodějnice
Ve středu 27. dubna proběhl na školním dvoře
čarodějnický rej. Malé čaroděje a čarodějky čekalo
plnění různých úkolů, opékání buřtů a spousta
zábavy. U jednotlivých stanovišť vypomáhali
s organizací žáci a žákyně 9. A. Mezi oblíbené
disciplíny patřila jízda na čarodějnické koloběžce,
hod plesnivým jablkem do chřtánu draka,
přetahovaná nebo boule-boule-bouling. Školní
dvůr díky tomu ožil tak, jak se patří.

Strana 6

Jabloňoviny, květen 2022

Osobnost čísla
Chucku Norrisovi se jednou při seskoku z letadla
neotevřel padák. Hned druhý den ho šel
reklamovat.
Chucka Norriseuštkla kobra královská. Po 5
dnechstrašlivýchbolestíta kobra zemřela.
Chuck Norris už je deset let po smrti, ale smrt
se mu to neodváží říct.
Chuck Norris dokáže ve vodě oschnout.

Když Abraham Bell vynalezl telefon, zjistil, že má 2 zmeškané
hovory od Chucka Norrise.

Mark Zuckerberg byl včera hospitalizován s
těžkými pohmožděninami a tříštivou
zloměninou stehenní kosti. Předběžné zprávy
hovoří o tom, že jej Chuck Norris šťouchnul na
Facebooku.
Slyšeli jste tu ránu? To práskl Chuck
Norris s dveřmi - s otáčivými dveřmi.
Chuck Norris dokáže sníst polévku vidličkou.

Narodil se 10. března 1940 v Oklahomě
jako Carlos Ray. Jeho otec byl
příslušníkem
indiánského
kmene
Cherokee a jeho matka byla irská
baptistka. Když vystudoval střední
školu, dal se k vojenskému letectvu a stal
se letcem první třídy. V Koreji, kde
sloužil, se naučil bojovému umění
zvanému Tang Soo Do. Bojovému umění
se začal později věnovat i profesionálně.
Byl prvním evropským profesionálním
šampionem karate ve střední váze.
Když mu bylo 34 let, měl již otevřeno 32
škol karate. Chuck Norris má dva syny,
kteří jdou v jeho šlépějích. Jmenují se
Mike a Eric. (zdroj fdb.cz)

Původní příběh Pána Prstenů měl Chucka Norrise místo Froda
Pytlíka. Byl jen pět stran dlouhý, protože Chuck Norris vyřídil
Saurona v polovině první kapitoly!

Když jde Bubák spát, každý večer se podívá pod postel, jestli tam není
Chuck Norris.
Chuck Norris uhádl v sazce sedm čísel z šesti.
Tobě je 14? Ve tvém věku mi bylo 15!
Zkoušel otevřít dům klíčky od auta... a
ejhle, dům náhle nastartoval.
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Basketbal umíme
V okresním kole basketbalové žákovské
soutěže se náš tým umístil na stříbrné
pozici. V zápase plném zvratů a vypětí
dokázali naši borci porazit celkem 6
protivníků a přitom neutrpěli žádná
zranění. Do budoucna tak získají střední
školy značný basketbalový dorost - drtivá
většina našich hráčů nás letos opustí
z důvodu ukončení povinné školní docházky.
Gratulujeme a děkujeme Zdeňku Šiklovi
(8.A), Dominiku Pourovi (9.A), Jakubu
Svobodovi (9.A), Matyáši Ministrovi (9.C),
Adamu Petrovi (9.A) a Jakubu Štejfovi (9.A)

Anglické portfolio
Žáci devátých tříd dostali za úkol vytvořit popis
fiktivní osobnosti. Představujeme práci Veroniky
Grobárové.
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Naše zpěvačky na stupních
vítězů
23. 2. se v ZUŠ Frydlantská v Liberci konalo
okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu.
Emilka s Gabinkou Matejčovou reprezentovaly
naši školu v první a ve čtvrté kategorii. Emilka
zpívala regionální lidovou píseň Mlynařský
řemeslo a Ukolébavku pro dcerku od Petra
Ebena. Na klavír ji doprovodila paní učitelka
Ludmila Filipová. Emilka se umístila na 2.
místě a Gabinka na 1. místě a postupuje do
krajského kola.

