Základná škola s materskou školou, Zalužice 450
a
Zemplínske osvetové stredisko Michalovce - kultúrne zariadenie KSK
vyhlasujú
15. ročník
regionálnej súťaže detí v interpretácii ľudovej piesne
EJ, ZALUŽICKI POĽO ...
Charakteristika súťaže
Ej, zalužicki poľo... je regionálna súťaž detí v speve ľudových piesní, určená pre žiakov
základných škôl a osemročných gymnázií.
Poslanie súťaže :



-

podporovať a vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie
citu ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového umenia a spoznávanie
kultúrneho dedičstva našich predkov,
rozvíjať a zabezpečovať u žiakov prierezovú tému regionálna výchova a
tradičná ľudová kultúra v štátnom, ale aj školskom vzdelávacom programe,
podnecovať u detí aktivitu pri vyhľadávaní už zabudnutých piesní,
vyhľadávanie speváckych talentov,
prispievať k zmysluplnému využívaniu voľného času,
viesť deti k poznávaniu tradícií priamo od ich nositeľov.
Súťažné podmienky :









do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných škôl z okresov Michalovce
a Sobrance
každá škola môže do súťaže poslať dvoch zástupcov / po jednom z každej kategórie
/
žiaci súťažia s jedným uceleným výstupom – dvoma ľudovými piesňami v časovom
rozmedzí 3 – 5 minút
je povolený hudobný sprievod jedného inštrumentalistu bez obmedzenia veku, na
hudobnom nástroji , ktorý sa používa na interpretáciu ľudovej hudby /husle, akordeón
a pod./
súťažiaci môže spievať aj bez hudobného sprievodu
viacnásobní víťazi predchádzajúcich ročníkov sa môžu do súťaže zapojiť už
iba nesúťažne.

Kategórie :
-

sólo spev
duo spev -v duu (pri spoločnom speve dvoch) musí každý

spevák spievať samostatný hlas, pričom tento dvojhlas nesmie
byť umelý, ale musí zodpovedať konkrétnej regionálnej
podobe.
I.
II.

kategória : žiaci 1. – 4. ročníkov ZŠ
kategória : žiaci 5. – 9. ročníkov, alebo príslušný ročník osemročných
gymnázií
Súťažný repertoár :

- odporúča sa interpretovať folklórny materiál z blízkeho okolia / rodnej
obce, resp. mesta, kde žiaci žijú /
- porota bude prihliadať na objavnosť a originalitu výberu piesní
 dôraz kladieme na regionálnosť
Kritéria hodnotenia :
- zdroj, materiál s ktorým interpret pracuje
 interpretácia
- štýlová
- regionálna
- technická
- spracovanie materiálu
- celkový prejav
Pri hodnotení sa prihliada na správnu štýlovú interpretáciu, rešpektovanie regionálnych
osobitostí a autentického prameňa.
Uzávierka prihlášok je 29. máj 2019. Prihlášky prosíme zaslať /možné aj v
elektronickej podobe/, alebo doručiť na adresu :
Zemplínske osvetové stredisko
Gorkého 1
Mgr. Navrátilová
071 01 Michalovce , zuc@zosmi.sk
Súťažné výkony bude hodnotiť odborná porota menovaná vyhlasovateľom súťaže.
Súťaž sa uskutoční 5 júna 2019 /v stredu /
miestnosti ZŠ s MŠ v Zalužiciach.

o 8,30 hod. v spoločenskej

Časový harmonogram súťaže :
8,00- 8,30 hod.
8,30 hod.
13,00 hod.

- prezentácia a akustické skúšky
- samotná súťaž
- vyhlásenie výsledkov a záver

Zalužice 6. 5. 2019
Mgr. Michal Danočko v.r.
riaditeľ školy

Mgr. Eva Raffayová v.r.
riaditeľka ZOS

