
Gymnázium Alberta Einsteina,  

Einsteinova 35, 

852 03 Bratislava 5 

o r g a n i z u j e 

krajské kolo 13. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy 
Ruské slovo* 

 

Téma:  Kamarátstvo začína úsmevom/ Дружба начинается с улыбки 

 

Poslanie súťaže: 
Ruské slovo je súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku. Je určená pre 

žiakov základných, stredných  a vysokých škôl. 

 

Cieľ súťaže: 
Prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetické cítenie, komunikačné 

a interpretačné zručnosti žiakov, podnecovať tvorivosť žiakov, propagovať hodnotnú ruskú literatúru. 

     

Krajské kolo Bratislava – 15. 02. 2019 /piatok/  

Miesto konania: RCVK, Fraňa Kráľa 2, 811 05 Bratislava 

  

Súťažné kategórie : 
1. kategória – žiaci 1. stupňa  základných škôl 

2. kategória – žiaci 2. stupňa  základných škôl 

                   5. – 7. roč. ZŠ a príslušné ročníky OG 

                   8. – 9. roč. ZŠ a príslušné ročníky OG   

3. kategória – študenti  stredných škôl 

4. kategória – študenti  vysokých škôl 

  

Súťažné disciplíny:       
    1. pre jednotlivcov: prednes poézie, prednes prózy, spev /1 pieseň/ 

    2. pre kolektívy: spev /1 pieseň/ - kolektív tvoria max. štyria súťažiaci + hudobný sprievod 

 

Zásady súťaže: 
     1.  Prezentácia jednej ukážky v časovom rozsahu: 

 žiaci ZŠ a študenti SŠ a VŠ  – do 6 minút 

 kolektívy – do 6 minút 

2. Kritériá hodnotenia: 

 primeranosť a umelecko-estetická hodnota vybranej ukážky 

 pochopenie a úroveň jeho umeleckej interpretácie 

 kvalita jazykovej interpretácie 

 

Priebeh súťaže: 

Po zaslaní prihlášky každý účastník bude zaradený do súťaže a vystúpi pred trojčlennou 

porotou KK Ruské slovo. Všetkým víťazom za 1. – 3. miesto v každej kategórii  budú odovzdané 

diplomy.  

Víťaz (1. miesto) postupuje do celoslovenského kola súťaže. 

 

 

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

*Súťaž Ruské slovo je registrovaná na Ministerstve školstva SR 28.08.2008, k.č.CD-2008-

12355/25822-1:916 

 

 

 

 



 

 

 

Záväzné prihlášky víťazov školských kôl pošlite do:  10.02.2019 emailom na adresu: 
i_horvathova@yahoo.com 

Prihláseným školám pošleme  p o z v á n k y  elektronickou poštou. 

 

 

Na záver podujatia spievame spoločne pieseň  

«Если с другом вышел в путь»  https://www.youtube.com/watch?v=f1mBGFxv1nI 

 

Koordinátor súťaže: Ing., Mgr. Inna Horváthová, i_horvathova@yahoo.com 

  

 

      PRIHLÁŠKA 

 

do krajského kola 13. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy  

 

RUSKÉ SLOVO 

 

Meno a priezvisko súťažiaceho:  

Škola, občianske  združenie (presná  
adresa): 
 

 

 

Ročník:  

Kategória:  

Telefón:  

E-mail:  

Sprevádzajúci učiteľ :  

Hudobný doprovod:  

Názov ukážky:  

Autor:  

Dĺžka vystúpenia:  

Súťažná disciplína (próza, poézia, spev): 
podčiarknuť 

 

Ruskojazyčné prostredie (áno – nie):  

Dátum:  

  

 

 


