
                 KRUH PŘÁTEL SEVERÁČKU 
                         Frýdlantská 19, 460 01 Liberec 
                                          Tel.: +420 511 02 77 

                  E-mail: palka@severacek.cz; Web: www.severacek.cz 

 

                MALÍ ZPĚVÁČCI 
přípravné oddělení libereckého dětského sboru SEVERÁČEK pro děti od 4 do 6 let 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

INFORMACE PRO RODIČE 

 
 Zkoušky probíhají vždy ve středu 16.45 – 17.40; první zkoušku zahajujeme ve středu      

23. září 2015 – tato zkouška je společná pro děti i rodiče  

 

 Voďte děti vždy nahoru do 3. patra ZUŠ – sál Severáčku; velmi vás prosíme o dochvilnost; 

moc prosíme, před zkouškou dejte děti vyčůrat  

 

 S sebou: cedule se jménem (formát A4, pevná – nejlépe čtvrtka v obalu, velkými písmeny 

jméno, menšími příjmení, děti ji budou mít na mašli kolem krku) nebo tričko se jménem – 

tato varianta je pro děti praktičtější; přezůvky, podepsané pevné desky 

 

 Platby:  
- kurzovné 450,- Kč / za pololetí; zaplaťte prosím do 14. října 2015, druhé pololetí 

se platí do konce února 2016 

- příspěvek Kruhu přátel Severáčku 450,- Kč (sourozenci 400,- Kč) za rok; tato 

částka zahrnuje mimo jiné i bezplatné zapůjčení kroje na koncerty 

 

 Platbu můžete provést: 

a) hotově v Severáčku  

b) převodem na účet KPS č. 980682309/0800, variabilní symbol: rodné číslo dítěte, do 

poznámky uvést jméno dítěte (nikoliv jméno majitele účtu) a označení platby: Malí 

zpěváčci  

 

 Náplň práce s dětmi: důraz je kladen na základy správného zpívání, děti se v průběhu 

roku učí zpívat lidové i umělé písně, hrají rytmické hry spojené s drobnými tanečky, 

sluchové hry, seznamují se se základy hudební nauky a hrají na rytmické a melodické 

hudební nástroje. Vše probíhá formou hry. Cílem je probudit v dětech kladný vztah 

k hudbě, radost ze společného zpívání a muzicírování. Do společného zpívání se zapojují 

dle chuti i rodiče – děti pravidelně dostávají na zkouškách listy s písničkami, které si rodiče 

s dětmi mohou doma zpívat. Vždy poslední středu v měsíci se koná zkouška přístupná i pro 

rodiče – kromě ukázek práce s dětmi se nacvičuje společná píseň – vše záleží na chuti 

rodičů (hlas a pěvecké schopnosti nerozhodují!) se do společné práce zapojit. 

 

 Kroj je při zaplacení příspěvku KPS zapůjčen bezplatně, k nim mají dívky vlastní bílé 

botičky (stačí i „cvičky“), punčocháče tělové barvy a vlasy stažené do gumičky, chlapci 

černé boty 

 

 Děti mohou i nemusí dále pokračovat v přípravném oddělení Severáčku Broučci zpěváčci – 

záleží na chuti dítěte se zpěvu věnovat i nadále a na domluvě mezi sbormistryněmi a rodiči. 

 

 Jakékoli případné dotazy zodpoví sbormistryně přípravky Silvie Pálková (731 585 879) 

 

Těšíme se na vaše dítě a na spolupráci 

Silvie Pálková a Radka Fryčová 
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