Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
elokované pracovisko Popradská 86, 040 11 Košice
Riaditeľstvo ZŠ, OG
Košice IV
Centrum voľného času, elokované pracovisko Popradská 86 organizuje okresné kolo súťaže
v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2019.
Súťaž pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v prednese poézie a prózy prebieha
v týchto kategóriách:
I. kategória:
II. kategória:
III. kategória:

žiaci 2. – 4. ročníka základných škôl, ZUŠ vo veku 7 – 10 rokov
žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ a prímy – 1. ročníka OG, ZUŠ vo veku 10 – 12 rokov
žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a sekundy, tercie, kvarty – 2. – 4. ročníka OG, ZUŠ
vo veku 12 – 15 rokov

Podmienky účasti:
1. Súťaž sa koná v prednese pôvodnej a svetovej literatúry v slovenskom jazyku.
2. Časový limit pre umelecký prednes: I. a II. kategória – poézia maximálne 5 minút, próza maximálne 6 minút
III. kategória – poézia maximálne 6 minút, próza maximálne 8 minút.
3. Recitátor súťaží s textom, s ktorým absolvoval školské kolo.
4. Do súťaže nemožno nastúpiť s textom, s ktorým recitátor v minulosti na súťaži Hviezdoslavov Kubín už vystúpil,
alebo s ktorým získal umiestnenie na celoslovenských kolách iných recitátorských súťaží – Šaliansky Maťko,
Beniakove Chynorany, Vansovej Lomnička, Naša Vansovej Lomnička, Timravina studnička, ...a Slovo bolo u Boha,
Dilongova Trstená a ďalšie.
5. Recitátori, ktorí sa zúčastnili na celoslovenskej prehliadke HK, majú právo nastúpiť v nasledujúcom roku súťaž v
krajskom kole, ak nemenia vekovú súťažnú kategóriu. Recitátori, ktorí sa zúčastnili krajského kola súťaže, majú právo
v nasledujúcom roku nastúpiť do súťaže na okresnej prehliadke, ak nemenia vekovú súťažnú kategóriu. V prípade
zmeny vekovej súťažnej kategórie začínajú súťaž v základných kolách.
6. Do okresného kola súťaže je možné prihlásiť žiakov, ktorí sa v školskom kole umiestnili na prvom mieste v každej
z kategórie.
7. Informácie o organizovaní súťaže pre kategórie detských recitačných kolektívov a divadiel poézie Vám
poskytne PhDr. Miroslava Lauffová; hviezdoslavov.kubin2019@gmail.com
8. Do súťaže sa je možné prihlásiť prostredníctvom prihlášky (zasielame v prílohe), ktorú kompetentný pedagóg
do 22. marca 2019 doručí na adresu organizátora okresných kôl: Centrum voľného času, EP Popradská 86,
040 11 Košice. Prihlášky nezasielajte mailom! Po uvedenom termíne sa prihlášky neprijímajú!
9. Potrebná je aj textová predloha recitátora, ktorá musí byť spracovaná vo formáte Word alebo PDF so zachovaním
grafického členenia podľa knižného alebo časopiseckého vydania. Na súťažný text je potrebné uviesť meno recitátora,
autora a prekladateľa, prípadne upravovateľa textu a meno/mená pedagóga/lektora, s ktorým recitátor na texte
pracoval. Textové predlohy doneste so sebou v deň súťaže. Textové predlohy víťazov a postupujúcich recitátorov
budeme elektronicky zasielať organizátorovi krajského kola, čiže odporúčam ich mať uložené v PC.
10. Prosíme všetkých pedagógov, aby do stanoveného termínu (22. marca) zaslali aj prihlášky žiakov, ktorí majú
priamy postup do krajského kola.
11. Školské kolá Vám odporúčame uskutočniť najneskôr do 15. marca 2019.

Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre žiakov škôl
okresu Košice IV sa uskutoční
10. apríla 2019 (v stredu) od 09:00 hod.
v priestoroch CVČ, EP Popradská 86
registrácia účastníkov je od 08:00 do 08:45 hod.
Zároveň Vás upozorňujeme, že prihláseným účastníkom do okresného kola tejto súťaže už nebudeme zasielať
osobitnú pozvánku, prihlásení žiaci sú do okresného kola pozvaní automaticky na základe záväznej prihlášky.
Podrobnejšie informácie (aj tlačivá) k súťaži nájdete na: www.nocka.sk.
Vybavuje: Mgr. Lucia Lyková, 055/6411 411, 055/ 6411 419; lykova@cvckosice.sk
Dokumentáciu a informácie k súťaži nájdete zverejnenú na www.cvckosice.sk
Prílohy:
- prihláška

Mgr. Denisa Drimáková
poverená vedením CVČ

