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1 1. Manažérske zhrnutie:

Sedemnáste stretnutie klubu v školskom roku 2020/2021 — Čítam s radosfou...
Príprava súfaže v umeleckom čítaní; rozdelenie úloh; realizácia

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Čítam s radosťou...
Príprava súfaže v umeleckom čítaní; rozdelenie úloh; realizácia

1. Úvodné privítanie, oboznámenie sas témou stretnutia
2. Hlavná téma: Cítam s radosťou...
3. Príprava súťaže v umeleckom čítaní; rozdelenie úloh; realizácia
4. Diskusia

Po úvodnom privítaní sa pedagogický klub zaoberal hlavnou témou — Čítam s radosfou... — prípravou
a možnou realizáciou súťaže.
Navrhovaný termín súfaže je od 14. 6. 2021 do 18. 6. 2021; odsúhlasený a schválený musí byť
vedením gymnázia.
Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách.
V prvom kole budú súťažiaci čítať neznámy text, teda text, ktorý žiaci nepoznajú a majú ho bez
predchádzajúcej prípravy prečítaf v súlade $ využitím všetkých suprasegnientálnychjavov, ktoré sa
k danému textu hodia.
V druhom kolesa žiaci prezentujú textom podl‘a vlastného výberu v dlžke trvania 3 až S minút.
Vyučujúce SJL a CIR navrhujú v tomto školskom roku výber textu zarnerať na slovenských autorov.
Porotu budú tvoriť vyučujúce SJL a dR. Móže byť udelená aj Cena divákov (po zahlasovaní žiakov,
ktorý súfažiaci sa divákorn najviac páčil).
Výkony súťažiacich sa budú hodnotiť v dvoch kategóriách. Prvú tvoria žiaci sekundy, tercie a kvarty.
Druhou kategoi iou su sufažiaci z piveho, druheho a tietieho ročnika a žiaci kvinty a septimy
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Príloha:

Úlohou vyučujúcich SJL a CIR je motivovať žiakov k tornu, aby sa zapojili do tejto sút‘aže a ukázali
svoje schopnosti v urneleckom čítaní.

Čo bude porota hodnotit‘?
V rámci suprasegrnentálnych javov — správny prízvuk (pretože práve náš región Zemplín má problém
s využívanírn nesprávneho prízvuku na predposlednej slabike slova); důraz na vhodné slová;
v prozaickom texte aj emfázu. Pornerne komplikovaným javom je využitie melódie, pretože
v opytovacích vetáchje možné použiť dva druhy melódie (uspokojivú končiacu i uspokojivú
nekončiacu melódiu) a žiak by podl‘a druhu otázky mal vedieť danú melódiu správne použiť. Takisto
bude potrebné využif danosti hlasového registra a celkovú intenzitu hlasu prispósobiť podmienkarn,
v ktorých sa súťaž uskutoční.

V diskusii navrhli členovia pedagogického klubu do prvého kola dvoch autorov, ktorých texty sú
pornerne náročné, preto sú vhodné do prvého kola. Tými autormi sú slovenský realistický básnik Pavol
Országh Hviezdoslav a anglický renesančný dramatik William Shakespeare (v preklade Ľubomíra
Feldeka).

13. Závery a odporúčania:
Clenovia pedagogického klubu poverili vyučujúce SJL a CIR hľadanírn vhodných textov do prvého
kola súťaže. Takisto poverujú vyučujúcich SJL a CIR motivovaním žiakov k prihláseniu sado sút‘aže
Čítam s radosťou...

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu


