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  ... co sa stalo v meste   

Betleheme 

         

        Okresná súťaž v speve slovenskej vianočnej  koledy 

 Súťaž   „ ... čo sa stalo v meste Betleheme“  voľne nadväzuje na súťaž „Vianočné piesne a koledy“.     

 V tomto ročníku sa zameriame na prezentáciu  tradičných  slovenských vianočných kolied.  
 

       Organizátor :          Centrum voľného času, V jame 3, V jame 3 Trnava 

       Cieľ súťaže:             Priblížiť deťom a verejnosti v predvianočnom čase krásu tradičných slovenských   
                                   vianočných kolied  

            Termín:             13. decembra 2022 
         Začiatok súťaže:      9:30 hod. 
         Miesto:                Kino Hviezda, Paulínska ul. č.1, Trnava 

         Prezentácia a priestorové skúšky:  v mieste konania súťaže v čase od 800 do 900 hod. 

         Prihlášky:              zasielajte do  5.decembra 2022  (vrátane) 

- CVČ V jame 3, V jame 3, 917 01  Trnava 
- mail:  trnava.cvc@gmail.com 

 
         Podmienky súťaže:  

- súťažia žiaci základných škôl a osemročných gymnázií, študenti stredných škôl a stredných 
odborných škôl a žiaci príslušných ročníkov  ZUŠ 

- súťažiaci si pripravia súťažnú koledu podľa vlastného výberu, primeranú veku 
- koledu je vhodné prezentovať v ľudovom kroji alebo štylizovanom oblečení – nie je však 

podmienkou 
- texty pôvodné, prednesené v príslušnom dialekte daného regiónu odkiaľ koleda pochádza 
- jeden súťažiaci môže súťažiť sólo a zároveň byť aj členom speváckej skupiny 
- súťažiaci môžu spievať so sprievodom typických ľudových hudobných nástrojov, nie je však 

podmienkou.       ( nie CD nosič ani USB! ) 
  

         Súťažné kategórie :  
 A. spev SÓLO 

                 I. kat.:    žiaci I. stupňa ZŠ a príslušné ročníky ZUŠ 
                II. kat.:    žiaci II. stupňa ZŠ a príslušné ročníky 8 - ročných gymnázií a ZUŠ 
               III. kat.:   študenti SŠ, SOŠ a  príslušné ročníky ZUŠ  

 
       B.  spev SPEVÁCKA SKUPINA (3 a viac osôb) 
              IV. kat.:    žiaci I. stupňa ZŠ a príslušné ročníky ZUŠ 
               V. kat.:    žiaci II. stupňa ZŠ a príslušné ročníky 8- ročných gymnázií a ZUŠ 

      VI. kat.:   študenti SŠ, SOŠ a  príslušné ročníky ZUŠ  
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  Odborná porota hodnotí: 
 
-   originalitu pôvodnej slovenskej koledy 
-   vhodný výber piesne,  primeraný veku interpreta 
-   hlasový fond interpreta  a hlasový prejav 
-   javisková prezentácia (primerané gestá, tanečné prvky, postoj, vizuálnu štylizáciu)   
-   porota si vyhradzuje právo podľa uváženia zastaviť súťažiaceho v speve pokiaľ to uzná za vhodné ako 

postačujúce na hodnotenie. 

 
 Poznámka: 

 Privítame,  ak si  na súťaž privediete  aj  „fanúšikov“ z Vašej školy, triedy, aby sme súťažiacim  
            vytvorili   príjemnú vianočnú súťažnú atmosféru .  

 

 Kontakt : Mária BEHÍLOVÁ,  033 - 3236/697 

 

 

  

...............................................   

   Mgr. Andrej HAVLÍK 
                                            riaditeľ    
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        ... co sa stalo v meste   

                        Betleheme  

  
 Okresná súťaž v speve slovenskej vianočnej koledy 

      

      PRIHLÁŠKA 

  Názov školy : ..................................................................................................................................................................    

 Meno súťažiaceho  -  sólo: ........................................................................................................................................   

              Názov skupiny + počet osôb: ..................................................................................................................................... 

 Názov koledy a región pôvodu: .............................................................................................................................. 

 Sprievodný  hudobný nástroj – ak je  použitý: ................................................................................................. 

 Meno zodpovedného pedagóga: ........................................................................................................................... 

      Tel. : ..................................................................................................................................... 

     Mail. : .................................................................................................................................:  

        

 UPOZORNENIE:  Prosíme vyplniť všetky potrebné  údaje na prihláške! 

 Poznámka: 

 Privítame,  ak si  na súťaž privediete  aj  „fanúšikov“ z vašej školy, triedy, aby sme súťažiacim  
             vytvorili   príjemnú súťažnú a vianočnú atmosféru . Ďakujeme 

 

 

 

................................................................. 

                                                                                                                                                      podpis 
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