
Vyhodnotenie okresného kola súťaže žiakov ZŠ 

Šaliansky Maťko J. C. Hronského 2018 

 
Okresné  kolo súťaže žiakov ZŠ v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko 

Jozefa Cígera Hronského sa konalo dňa 26. januára 2018 v priestoroch Mestskej knižnice v Kysuckom 

Novom Meste .  

Dopoludnie otvorila predsedníčka  hodnotiacej poroty Mgr. Dana Sobolová.   

Milým príhovorom k účastníkom podujatia ako i k  Šalianskemu Maťkovi,  k jeho 25. výročiu súťaže, 

navodila príjemnú atmosféru v súťažnej miestnosti. 

Pútavé  ukážky si vypočulo 24 aktívnych účastníkov a 11 prítomných divákov, milovníkov hovoreného 

slova.  Prítomnosť divákov je vhodná a vítaná. Súťažiaci získavajú skúsenosti nielen pred detským 

publikom.                                                                                                                     

Ďakujeme učiteľom za prácu s deťmi a podchycovanie  nových  talentov v oblasti prednesu povesti. 

Táto práca sa kladne prejavila v tomto ročníku. 

 Postrehy poroty v tomto ročníku:                                                                                                                                       

-  výber ukážok bol dobrý, objavné nové texty, veku primerané,  

- deti majú záujem o umelecké slovo, dokážu sa naučiť aj dlhšie texty s porozumením, 

- za pomoci rodičov a rodiny pri príprave účelne využívajú voľný čas, 

- snaha detí podať čo najlepší výkon, 

- zaujímavá zvládnutá intonácia priamej reči, 

- u niektorých sa prejavilo rýchle tempo, chýbala pauza, očný kontakt, 

- melódia opytovacej vety dosť často nesprávna!!!, 

- nefunkčné mimojazykové prostriedky. 

 Príprava s časovým predstihom , už od septembra, bola vidieť u viacerých súťažiacich. V priebehu polroka 

mal učiteľ čas pracovať so žiakom na odstraňovaní chýb a nedostatkov prednesu. Organizátor tiež kladne 

hodnotí zameranie pozornosti  učiteľov 1.- 4. ročníkov pri objavovaní a príprave žiakov na prednes. Strácajú 

sa dobrí recitátori v III. kategórii. 

Potrebná je i naďalej účasť učiteľov /zástupcu ZŠ/ na seminároch každoročne organizovaných 

Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci za účelom získavania skúsenosti pri príprave recitátorov na 

súťaže v umeleckom prednese. 

Po vyhodnotení členovia poroty, na  základe požiadavky, s jednotlivými učiteľmi uskutočnili rozbor 

prednesu konkrétnych súťažných ukážok . Diplomy, odmeny a občerstvenie hradilo CVČ. 

Do krajského kola postupujú prví z každej kategórie. V prípade onemocnenia a pod., je potrebné dať vedieť 

náhradníkovi /žiak, ktorý sa umiestnil na druhom mieste/. 

 

Výsledky: 

I. kategória  :   l. miesto      Natália Škoríková,      ZŠ Ochodnica  , 3 tr.                       

                         2. miesto      Miriam Hanzelová,     ZŠ Kysucký Lieskovec, 3.a 

                         3. miesto      Andrej Kurciník,        ZŠ Dolinský potok,Kysucké Nové Mesto,2.b 

                                         a   Matej Hmíra               ZŠ Kysucký Lieskovec, 2.b 

 

II. kategória:   1. miesto      Terézia Hlavatá          ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto, 4.a 

                         2. miesto       Nina Tokáriková       ZŠ Kysucký Lieskovec, 5.a 

                         3. miesto       Nina Trnovcová        ZŠ Nábrežná, Kysucké Nové Mesto, 5.c                          

 

III. kategória: 1. miesto      Júlia Majtánová          ZŠ Ochodnica, 7.tr.                                           

                         2. miesto      Viktória Jančigová     ZŠ Nábrežná, Kysucké Nové Mesto, 6.d 

                         3. miesto       Dorotka Petreková     ZŠ Dolinský potok,Kysucké Nové Mesto, 6.a 

 

Víťazom blahoželáme. 


