Propozície
regionálneho kola (okresy Humenné, Snina a Medzilaborce)
XXXII. ročníka celoslovenskej súťaže v rétorike

Štúrov Zvolen
Organizátor súťaže:
Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody č. 1, 066 18 Humenné
Termín: 10. máj 2018
Charakteristika a poslanie súťaže: Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí
k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich
rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie
konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností.
Podmienky účasti: Regionálnemu kolu predchádza školské –výberové kolo. Do regionálneho
kola postupuje víťaz /jeden/ školského kola v jednotlivých kategóriách. Do celoslovenského
kola postupuje víťaz /jeden/ regionálneho kola v jednotlivých kategóriách. Účastník
celoslovenskej súťaže musí absolvovať všetky postupové kolá, teda aj regionálne kolo,
z ktorého za viaceré okresy postupuje len víťaz regionálnej súťaže.
Členenie súťaže:
Súťaž sa uskutoční v troch kategóriách:
I. kategória: žiaci 4. – 6. roč. ZŠ
II. kategória: žiaci 7. – 9. roč. ZŠ
III. kategória: študenti stredných škôl (gymnázií, stredných odborných, združených,
spojených škôl)
Priebeh súťaže:
I. kategória: /žiaci 4. – 6. ročníka/
Súťažiaci si vyžrebuje text /rozprávku, bájku, krátky príbeh a pod./ v rozsahu asi 200 slov.
Čas na prípravu: 15 minút
Úloha: počas 3 minút rozpovedať obsah textu so samostatným dotvorením konca príbehu
II. kategória: /žiaci 7. – 9. ročníka/
a/ doma pripravená voľná téma – vyjadrenie vlastného názoru – úvaha
b/ vyžrebovaná téma – vyjadrenie vlastného názoru bez obmedzenia žánru
Čas na prípravu: 15 minút
Čas na prednes: 3 – 5 minút

III. kategória: /žiaci stredných škôl/
a/ doma pripravená téma – úvaha alebo výklad
b/ vyžrebovaná téma – agitačný prejav, slávnostná reč, kultúrno-spoločenský prejav
Čas na prípravu: 15 minút
Čas na prednes: 3 – 5 minút
Hodnotenie súťaže:
Výkony súťažiacich hodnotí odborná porota, ktorú menuje organizátor regionálneho kola
súťaže. Odborná porota je zložená z odborníkov /pedagógov/. Berie do úvahy kritériá
hodnotenia súťaže. Po ukončení regionálneho kola vypracuje predseda v príslušnej kategórii v
spolupráci s organizátorom súťaže písomné vyhodnotenie podujatia.
Finančné zabezpečenie súťaže:
Vzniknuté náklady súťažiacim hradí vysielajúca organizácia. Náklady na porotu a organizačné
zabezpečenie uhrádza organizátor súťaže.
Podrobné propozície celoštátneho kola súťaže ako aj kritériá hodnotenia súťažiacich,
ktorými sa riadi aj regionálne kolo súťaže nájdete na stránke:
https://www.minedu.sk/data/att/6516.pdf
Zároveň sú všetky propozície a prihlášky na jednotlivé súťaže dostupné aj na webovej
stránke Vihorlatského múzea v Humennom:
http://www.muzeumhumenne.sk/kalendar.html
Podmienkou účasti v regionálnom kole je zaslanie záväznej prihlášky na adresu
organizátora súťaže: Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody č. 1, 066 18
Humenné najneskôr do
prihlášky“.

27.04.2018.

Na obálku prosíme uviesť heslo „OOČ –

V prípade nejasností kontaktujte odbornú pracovníčku pre umelecký prednes a divadlo
Vihorlatského múzea v Humennom:
Mgr. Diana Lukáčová
Vihorlatské múzeum v Humennom
Námestie slobody 1
066 18 Humenné
osveta@muzeumhumenne.sk
tel. 057 775 22 40

Presné informácie o mieste a čase konania regionálneho kola súťaže Vám budú oznámené
po uzávierke prijímania prihlášok.
V Humennom 30. 01. 2018

