CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA
Duchnovičova 24, 066 01 Humenné
Záujemcovia o účasť
v prednese kresťanskej poézie a prózy
krajské kolo
VEC
Pozvánka na súťaž – „... A SLOVO BOLO U BOHA...“
Propozície a organizačné pokyny k súťaži
V súlade s propozíciami, ktoré k ekumenicky ponímanej súťaži v prednese kresťanskej poézie
a prózy vydal hlavný organizátor – Združenie katolíckych škôl Slovenska, Spojená škola Sv. Rodiny v
Bratislave – uskutoční sa pre východné časti Prešovského a Košického kraja krajské kolo súťaže
dňa 6. decembra 2019 (piatok),
so začiatkom o 9.00 hod. sv. omšou
v kaplnke Cirkevnej spojenej školy,
Duchnovičova 24, 066 01 Humenné
Súťaž v prednese kresťanskej literatúry sa delí na prednes:
a, kresťanskej poézie
b, kresťanskej prózy
Súťažiaci sú rozdelení do piatich kategórií:
1. kategória – 1. a 2. ročník ZŠ
2. kategória – 3. a 4. ročník ZŠ
3. kategória – 5. a 6. ročník ZŠ a 1. ročník osemročných gymnázií
4. kategória – 7. a 9. ročník ZŠ a 2., 3., 4. ročník osemročných gymnázií
5. kategória – stredné školy
Z každej kategórie prvý v poradí postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 21. 3. 2020
a bude sa konať v Spojenej škole sv. Rodiny na Gercenovej 10 v Bratislave.
Z organizačných dôvodov prosíme, aby ste najneskôr do 30. novembra 2019 poslali na adresu školy
(poštou alebo e-mailom) priloženú prihlášku, ku ktorej je potrebné pripojiť počítačom prepísaný text.
Podrobnejšie informácie nájdete v Hodnotiacich kritériách umeleckého prednesu.
Zároveň prosíme pedagógov, aby sa prihlásili ako členovia o prácu v porote. Spoločne tak zabezpečíme
objektívne hodnotenie výkonov súťažiacich. Svoju účasť v porote potvrďte emailom do 30. novembra
2019. Vopred ďakujeme za spoluprácu.
Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.
Tešíme sa na stretnutie a ostávame s pozdravom
Mgr. Marianna Harvanová
riaditeľka školy
Kontakt: PhDr. Daniela Hojdanová mobil: 0918 964 998
CSŠ 057/7752732
e-mail: aslovobolo@csshe.sk

Hodnotiace kritériá umeleckého prednesu
(Príloha Organizačného poriadku)
1.
Účastníci súťaže si môžu zvoliť text z kresťanskej poézie, či prózy v akomkoľvek
žánri, v maximálnej dĺžke 4 minúty pre poéziu a 5 minút pre prózu, na 2. a 3. stupni
maximálne 5 minút pre poéziu a 7 minút pre prózu.
2.
Pri výraznom prekročení stanoveného časového limitu nemôže byť prednášajúci
ocenený.
3.
Texty treba predniesť naspamäť.
4.
Texty môžu byť ucelené, tiež úryvky, alebo montáže.
1.
K prihláške je potrebné pripojiť počítačom prepísaný text (formát A4, okraje z každej strany
1,5 cm, písmo Times New Roman, veľkosť 14), v ktorého záhlaví budú uvedené nasledovné údaje:
meno recitátora, kategória, meno autora, v prípade prekladu aj prekladateľa, názov ukážky.
Neuvádza sa názov školy recitátora.

5.
Výkony účastníkov hodnotí odborná porota.
6.
Všetci účastníci majú povinnosť zúčastniť sa na slávnostnom odovzdávaní cien.
DRAMATURGICKÁ PRÍPRAVA PREDLOHY
* vhodnosť výberu textu veku a typu recitátora
* myšlienková a umelecká náročnosť predlohy
* originalita a objavnosť predlohy
* správne pochopenie obsahu a zmyslu textu
* rozbor, členenie a úprava predlohy
* vystihnutie žánrových a štýlových osobitostí textu
* aktuálny výklad recitovaného textu
TVORIVOSŤ A OSOBNOSTNÝ PRÍSTUP RECITÁTORA
* schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora
* schopnosť vytvorenia vzťahu, názoru a postoja k textu
* hlasová a rečová technika recitátora
* originalita a kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania
* tvorivá práca s recitátorskými výrazovými prostriedkami
* funkčnosť použitia slovných a mimoslovných prostriedkov
* výstavba, gradácia a pointovanie prednesu
* miera rozumovej a citovej účasti na prednese
PÔSOBIVOSŤ PREDNESU NA POSLUCHÁČA
* kontakt a adresnosť s poslucháčom
* presvedčivosť interpretácie
* pôsobenie recitátora ako osobnosti a originálnosť jeho výkonu.

