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Rozprávkové vretienko 
XXIV. ročník súťaže  v prednese rozprávky – okresné kolo 

šk.rok 2022/2023 
 
 

ORGANIZÁTOR : Centrum voľného času V jame3, Trnava 
 

Termín a miesto: 18. máj 2023, CVČ V jame 3, Trnava 
  

Prezentácia : od 8.00 do 8.45 hod.  

Začiatok súťaže : 9.15 hod. 
Prihlášky:                  do 12. mája 2023  na adresu CVČ V jame 3, Trnava 

            Mail: resp. na mail: trnava.cvc@gmail.com 
 
Súťažné kategórie :       I. kategória : žiaci  2. - 4. ročníkov ZŠ (I. stupeň ZŠ), ZUŠ 
                                              II. kategória: žiaci   5. - 9 .ročníkov ZŠ a žiaci príslušných tried 8 - roč.   
                  gymnázií, ZUŠ 
Podmienky súťaže : 

- prednes rozprávky naspamäť od ľubovoľného autora (nie vlastná tvorba) v trvaní max. 
5. minút, 

- text prednášaného diela je potrebné odovzdať porote pred vlastným prednesom, 
- nie je možné prihlásiť sa s textom, ktorý súťažiaci už na tejto súťaži prezentoval. 

 
Hodnotenie: 

- výkony súťažiacich bude hodnotiť odborná porota, ktorú menuje organizátor,  
- porota hodnotí vlastný prednes, zvládnutie techniky, zvukovú a vizuálnu stránku 

prednesu, vhodnosť textu pre danú kategóriu, schopnosť zaujať poslucháčov, 
- porota môže niektoré miesta neudeliť alebo udeliť viacnásobne. 

 
Postup : 

- ocenení z každej kategórie získajú diplom a cenu. 
- Vzhľadom k zmenám, ktoré nastali v organizácii súťaže u hlavného vyhlasovateľa, súťaž 

má iba charakter okresného  kola 
 

Kontakt : Mária BEHÍLOVÁ,  3236/697 
 

 Mgr. Andrej HAVLÍK 
     riaditeľ CVČ 
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          PRIHLÁŠKA 
 

Rozprávkové vretienko 
 XXIV. ročník súťaže  v prednese rozprávky – okresné kolo 

šk.rok 2022/2023 
18.máj 2023 

 

Názov školy ............................................................................................................................................................... 

Adresa školy ..............................................................................................................................................................  

Meno a priezvisko súťažiaceho .........................................................................................................................  

Kategória  ............................................ 

Názov povesti ............................................................................................................................................................  

 Autor povesti ............................................................................................................................................................ 

Zodpovedný pedagóg:   

meno: ............................................................................................. 

tel.: .................................................................................................. 

mail: ................................................................................................ 
 
UPOZORNENIE: prosíme vyplniť všetky potrebné údaje na prihláške! 
 
 

         Podpis/pečiatka školy 
 
 
 

 


