
Pozvánka na krajské kolo v recitácii kresťanskej poézie a prózy

 „ ... a Slovo bolo u Boha ...“

Organizátori 27. ročníka diecézneho kola súťaže v umeleckom prednese poézie a 

prózy „ ... a Slovo bolo u Boha ... „, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, 

Banská Bystrica, pozýva všetkých záujemcov o túto súťaž na tohtoročné diecézne kolo, ktoré 

sa uskutoční dňa        12. novembra 2019 s týmto programom: 

9.00 – 9.30 hod.  príchod, prezentácia a občerstvenie účastníkov

9.30 – 10.00 hod.        slávnostné otvorenie a organizačné pokyny

10.00 – 11.30 hod.        prednes poézie a prózy v jednotlivých kategóriách

11.30  – 12.00 hod.        vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže

12.30 hod.           obed v školskej jedálni

Súťažiť sa bude konať v dvoch základných kategóriách – poézia a próza a v piatich 

vekových kategóriách: 

1. kategória  1. – 2. ročník ZŠ

2. kategória 3. – 4. ročník ZŠ

3. kategória 5. – 6. ročník ZŠ, 1. ročník OG

4. kategória 7. – 9. ročník ZŠ, 2. – 4. ročník OG

5. kategória stredné školy, 5. – 8. ročník OG

Z každej kategórie diecéznej súťaže postúpia do finále v Bratislave tí účastníci, ktorí sa 

umiestnia na prvom mieste. Základné školy môžu poslať len jedného reprezentanta v každej 

kategórii, stredné školy a gymnáziá môžu poslať najviac troch reprezentantov vo svojej 

kategórii.

Pre zvládnutie organizácie a príprav dôstojného priebehu tejto súťaže Vás prosíme 

o zaslanie návratky s údajom o počte súťažiacich, ich menami a menami pedagogického 

dozoru. Účasť Vašich pedagógov v porote je nutná, konkretizujte, prosím, ich príslušnosť 

k vekovej kategórii. Tiež Vás prosíme o vložné na občerstvenie za jedného účastníka v sume 

3,50 € (na sekretariáte KGŠM).

Prosíme o zaslanie návratky do 6. novembra 2019 mailom na adresu kgsm@kgsm.sk,  
alebo poštou.

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Vašu účasť!

mailto:kgsm@kgsm.sk


PRIHLÁŠKA
na krajskú súťaž v umeleckom prednese kresťanskej poézie a prózy

„...a Slovo bolo u Boha...“

ORGANIZÁTOR:  Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, 974 01  Banská Bystrica

VYSIELAJÚCA ŠKOLA:  
..........................................................................................................................................

KONTAKTNÁ OSOBA: 
..........................................................................................................................................

BUDE PEDAGÓG Z VAŠEJ ŠKOLY SÚČASŤOU ODBORNEJ POROTY? ...................   V KTOREJ KATEGÓRII? .............

KATEGÓRIA MENO ŽIAKA PRÓZA POÉZIA

OBED:  Obed bude zabezpečený v ŠJ vedľa KGŠM v čase od 12.30 hod. Cena obeda je 1,50 € na 

osobu a vyplatíte ju ráno v deň konania súťaže na sekretariáte školy spolu s vložným. Máme záujem 

o ............... obedov.

pečiatka a podpis riaditeľa školy


