
  KELLNEROVA POLOMA 

 Propozície 21. ročníka recitačnej súťaţe 

 
Vyhlasovatelia: Základná škola, Sládkovičova 487, 049 22 Gemerská Poloma 

   Obec Gemerská Poloma 

   Miestny odbor Matice slovenskej v Gemerskej Polome 

Charakteristika súťaţe: regionálna prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí a mládeže; 

súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova; 

recitátori svojou interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty, prehlbujú si literárne poznanie, 

tvorivosť, kultivujú si jazyk, reč, zmysel pre rytmus, pestujú si vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej 

hodnote; umožňuje pedagógom využívať poznatky zo súťaže na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, estetická výchova a tvorivá dramatika 

Termín súťaţe: 3. marec 2017 (piatok) 

Cieľová skupina: deti materských škôl, žiaci základných a stredných škôl 

Kategórie:  1. kategória: materské školy 

  2. kategória: žiaci 1. až 3. ročníka ZŠ (poézia a próza) 

 3. kategória: žiaci 4. až 6. ročníka ZŠ (poézia a próza) 

 4. kategória: žiaci 7. až 9. ročníka ZŠ (poézia a próza) 

 5. kategória: stredné školy (poézia a próza) 

 

Podmienky súťaţe: - súťaže sa môže zúčastniť každá MŠ, ZŠ a SŠ z okresu Rožňava a z okolitých 

okresov; súťažiacich prihlasuje škola, ktorú žiak alebo študent navštevuje 

Upozornenie: Ţiadame ZŠ, aby neprihlasovali ţiakov s textom, s ktorým súťaţili v súťaţi Šaliansky 

Maťko (povesť).  

Odborné zabezpečenie: organizátor súťaže zostavuje na objektívne hodnotenie súťažiacich odbornú 

porotu zloženú z 3 členov v každej kategórii; členmi sú učitelia slovenského jazyka a literatúry alebo 

skúsení porotcovia z iných recitačných súťaží 

Kritériá hodnotenia recitátorov: znalosť a výber textu, prednes, výslovnosť, celkový umelecký dojem 

 

Prihlásenie súťaţiacich na adrese: Základná škola Petra Kellnera Hostinského, Sládkovičova 487, 049 

22 Gemerská Poloma; v prihláške musí byť uvedené: meno a priezvisko súťažiaceho, kategória, literárna 

forma prednášaného textu (poézia a próza), presný názov školy, ktorú reprezentuje 

 

Bliţšie informácie: 058/7950117; riaditel@zsgpoloma.edu.sk 

 

Uzávierka prihlášok: 27. február 2017 (pondelok) 

 

Vyhodnotenie súťaţe: v deň konania súťaže po ukončení recitácie vo všetkých kategóriách; ocenení 

súťažiaci získajú diplom a knižné odmeny od Matice slovenskej 
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