Propozície 11. ročníka okresnej súťažnej tvorivej prehliadky
Talentík múz 2015
Hlavným cieľom súťažnej prehliadky je:
Podchytiť detský talent v hudobnej, výtvarnej, literárno-dramatickej a tanečnej múze,
prípravou na súťažnú tvorivú prehliadku rozvíjať dané umelecké schopnosti
talentovaných detí MŠ a ZŠ pod vedením svojich pedagógov.
Vedľajšie ciele:
 ZUŠ-ky v menších mestách okrem svojho poslania majú funkciu „kultúrnych
inštitúcií“, organizujúc krásne plnohodnotné kultúrne podujatie svedčí o duchovných
hodnotách a estetickom formovaní detí a mládeže od útleho detstva.
 Školy i učitelia hudobnej a estetickej výchovy sa snažia o vyváženie racionálnej
a citovej zložky organizovaním rôznych umeleckých festivalov, prehliadok a súťaží,
čo i cieľom umeleckej prehliadky Talentík múz 2015.
 Talenty a deti sa nájdu všade i v našom regióne, len ich treba objaviť. 10. jubilejný
ročník Talentíka múz 2014 bol toho dôkazom za účasti 231 detí vo všetkých
kategóriách a múzach.
 Podujatie určite prispeje k dobrej spolupráci MŠ, ZŠ a ZUŠ, výmene skúseností medzi
pedagógmi, priateľskému stretnutiu pedagógov a hlavne k prezentácii talentovaných
detí a žiakov.
POZNÁMKA: Od školského roku 2013/14 Talentík múz propozície boli
inovované. K trom múzam pribudla 4. múza – tanečná.
Α) HUDOBNÁ MÚZA - súťažiaci v hudobnej múze zaspieva dve piesne:
-1 povinnú pieseň (výber z dvoch navrhovaných piesní v jednotlivých kategóriách)
1. kategória 5 - 7 rokov (MŠ, 1. roč. ZŠ): M. Haštová – J. Matuška: Sedmokráska
2. kategória 8 - 10 rokov (2., 3., 4. roč. ZŠ): A. Čobej: Hríbik
Interpretácia povinných piesní je voľná, refrén piesní je ľubovoľný, doprovod môže byť
spestrený detskými nástrojmi alebo sprievodom klasického nástroja. Povinnú pieseň, resp.
vopred doručené noty ľudovej alebo detskej piesne môže odkorepetovať i učiteľ ZUŠ.
Na elokovaných triedach je k dispozícii učiteľ klavíra, v prípade potreby a prípravy sú
k dispozícii učitelia ZUŠ už počas mesiaca máj.
-1 ľubovoľnú pieseň v oboch kategóriách (detská, tanečná alebo ľudová)
Β) VÝTVARNÁ MÚZA - súťažiaci vo výtvarnej múze (voľná technika, rozmeru max
A3) zašlú alebo osobne doručia na ZUŠ do 29. mája 2015 práce na témy:
1. Hudba nás rozveseľuje
2. Môj výlet s rodinou (príroda, zvieratá, hrad, more...)
3. V detskej izbičke
Počet výtvarných prác za každú kategóriu a školu maximálne päť. Prosíme
pedagógov, aby nezasahovali do výtvarných prác žiakov (má to byť detská práca).
Χ) LITERÁRNO-DRAMATICKÁ MÚZA - súťažiaci predvedú detskú poéziu a prózu
max. do 3 minút (dodržať minutáž!)

∆) TANEČNÁ MÚZA súťažiaci zatancujú:
Veková kategória:
I. kategória: 4-5 ročné deti (materské školy)
II. kategória: 6-10 ročné deti (1.-4. roč. ZŠ)
Forma tancov (podľa počtu tanečníkov)
A) malé choreografie (od 1 – 3 detí, sólo, duo, trio) minutáž: od 1 – 3 minút
B) skupinové choreografie (od 4 – 6 detí) minutáž: od 2 – 4 minút
Druh tancov:
1. Moderný – scénický – dejový, na modernú hudbu - disco
2. Ľudový – detské ľudové hry, môžu byť aj so spevom, alebo na
reprodukovanú hudbu
3. Open choreografie – voľný štýl, aj viac štýlov alebo cvičenie – rozcvička na
hudbu, mažoretky, etnika – tanec iných národov a národností
 Súťažiaci si prinesú úbor alebo kostým na tancovanie, cvičky
 Vyučujúci donesie nahrávku na CD, kazeta alebo USB kľúč
 II. kategóriu žiakov môžu pripraviť: triedni učitelia ZŠ, školské kluby, ŠSZČ, krúžky

Organizačné pokyny:
Prihlášky posielajte len na nami predpísanom formulári (strojom alebo paličkovým
písmom) do 29. 5. 2015.
Cestovné náklady hradí účastníkom vysielajúca organizácia (škola, rodičovské združenie),
účastnícky poplatok za každé dieťa vo výške 70 centov (okrem súťažiacich vo výtvarnej
múze) uhradíte v deň súťaže RZ pri ZUŠ, Železničnej 6 v Poltári, (poplatok čiastočne vykryje
náklady na občerstvenie detí, poroty a učiteľov). Z tohto finančného príspevku sa čiastočne
hradí i občerstvenie pre porotu a všetkých zúčastnených učiteľov.

Súťažná prehliadka sa uskutoční dňa 9. júna 2015 (utorok) na Základnej
umeleckej škole, Železničná 6 v Poltári.
Program súťažnej prehliadky:
Ε) Výtvarné práce prosíme doručiť do 29. 5 . 2015.
Φ) Vyhodnotenie a výber ocenených výtvarných prác bude 4.-5. júna 2015 (3-členná
porota)
Γ) SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA 9. júna (utorok) 2015:
8,00 hod.
príchod, registrácia účastníkov prehliadky do ZUŠ,
rozospievanie detí v triedach podľa rozpisu škôl (3.poschodie)
8,30 hod.
otvorenie súťažnej prehliadky v koncertnej sále ZUŠ
(1. poschodie), príhovor vedúcej školského úradu
a riaditeľky ZUŠ súťaž – hudobná a výtvarná múza –
koncertná sála, tanečná múza – trieda organovej hudby,
literárno-dramatická múza - trieda LDO 1. posch.
9,00 – 10,00 hod.
súťažná prehliadka jednotlivých múz v 1. kategórii (5 – 7 rokov)
10,00 – 10,15 hod. hodnotenie I. kategórie, písanie diplomov
10,15 – 11,00 hod. súťažná prehliadka jednotlivých múz v 2. kategórii (8 – 10
rokov)
11,00 – 11,30 hod. hodnotenie II. kategórie, písanie diplomov
Prestávka - deti dostanú malé občerstvenie v pridelených triedach
11,30 – 11,45 hod. krátka generálka koncertu víťazov (nácvik povinných piesní
s kapelou) koncertná sála ZUŠ na 1. poschodí
11,45 – 12,30 hod. vyhlásenie výsledkov, koncert víťazov a odovzdávanie cien a
diplomov koncertná sála ZUŠ za účasti zriaďovateľa
spoločné účinkovanie malých spevákov s kapelou JUNIOR´S
BAND
12,45 hod.
ukončenie podujatia tvorivej súťažnej prehliadky Talentík múz
Porota a ocenenia:
1. Výkony súťažiacich hodnotí odborná porota zostavená s pedagógov MŠ, ZŠ, ZUŠ.
2. Súťažiaci budú odmenení cenami, diplomami v jednotlivých kategóriách v zlatom,
striebornom a bronzovom pásme.
3. Porota udelí i ocenenie Laureáta súťažnej prehliadky v jednotlivých múzach.
4. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na koncerte víťazov, kde deti zaspievajú spoločne
povinné piesne, sála bude vyzdobená výtvarnými prácami detí a žiakov výtvarnej
múzy.
Prajeme všetkým pedagógom a žiakom trpezlivosť, kreativitu a usilovnosť pri
príprave na súťažnú prehliadku Talentík múz 2015 a mladým výtvarníkom prajeme
veľa tvorivých nápadov a fantázie.
Tešíme sa spoločne na radostný a úspešný priebeh tvorivej prehliadky Talentík múz 2015.
S pozdravom

.......................................................
Mgr. Ľuboslava Slebodníková
riaditeľka školy

