PROPOZÍCIE
súťaže žiakov ZUŠ
v učebnom predmete hudobná náuka
„Hnúšťanský akord 2015/2016“
Súťaž „Hnúšťanský akord“ je vedomostnou previerkou žiakov I. stupňa ZUŠ
s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti hudobnej náuky.
Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky,
usporiadateľom Základná umelecká škola v Hnúšti a spoluusporiadateľom
celoslovenského a
medzinárodného kola Mestský úrad v Hnúšti.
Súťaž je zameraná na teoretické a tvorivé vedomosti žiakov ZUŠ, s cieľom
vytvárať
hlbší vzťah k tomuto predmetu a tiež k zvyšovaniu úrovne vedomostí z
hudobnej náuky.
Súťaž sa organizuje každoročne a člení sa na kategórie a súťažné kolá,
ktoré sú nasledovné:
Kategória A – žiaci 1., 2. a 3. ročníka prvej časti I. stupňa základného
štúdia ZUŠ (vek žiaka max.
11 rokov k 1.októbru bežného roku)
Kategória B – žiaci 4. prvej časti I. stupňa základného štúdia a žiaci 1.
ročníka druhej časti I.
stupňa základného štúdia ZUŠ (vek žiaka max. 13 rokov k 1.októbru bežného
roku)
Kategória C – žiaci 2. a 3. ročníka druhej časti I. stupňa základného
štúdia ZUŠ (vek žiaka max. 15
rokov k 1.októbru bežného roku)
Priebeh súťaže :
Školské kolá – jednotlivci vybratí triednymi učiteľmi – výber sa
uskutoční do konca októbra
príslušného školského roku, mená členov družstiev školy oznámia
príslušným okresným úradom v
sídle kraja (odbor školstva -oddelenie odborných a metodických činností)
a Mgr. Gabriele
Füssyovej zo ZUŠ v Hnúšti písomne.
Okresné kolá – 3-členné družstvá jednotlivých ZUŠ – uskutočnia sa do 23.
decembra 2015. Do
krajského kola postupujú len družstvá umiestnené na 1. mieste. Výsledky
okresného kola sa
oznámia príslušným okresným úradom v sídle kraja (odbor školstva oddelenie odborných a
metodických činností) a Mgr. Gabriele Füssyovej zo ZUŠ v Hnúšti písomne.
Krajské kolá – víťazné družstvá okresných kôl – uskutočnia sa do 26.
februára 2016, výsledky
a mená členov družstiev sa oznámia príslušným okresným úradom v sídle
kraja (odbor školstva oddelenie
odborných a metodických činností) a Mgr. Gabriele Füssyovej zo ZUŠ v
Hnúšti
písomne.

Celoslovenské kolo – víťazné družstvá z krajských kôl (v prípade nezáujmu
zúčastniť sa,
postupuje družstvo umiestnené na 2. mieste) - uskutoční sa 20. - 22.
marca 2016 v Hnúšti.
Medzinárodné kolo – víťazné družstvá celonárodných kôl – uskutoční sa 17.
-19. apríla 2016 v
Hnúšti
Súťažné okruhy sú zamerané na 4 oblasti:
-stupnice, intervaly, akordy
-hudobné nástroje, dejiny hudby
-tvorivosť a zručnosť žiakov ZUŠ
-ukážky hudobných diel
Súťaž je jednokolová, víťazom sa stáva družstvo, ktoré získa najviac
bodov. Družstvá tvoriaskupinky 3 žiakov navštevujúcich na ZUŠ hru na
rôzne nástroje (klavír, husle, akordeón, gitaru,
flautu …). Z každej ZUŠ sa súťaže môže zúčastniť len 1 družstvo v každej
kategórii. Ocenené
„Cenou Prof. Jána Valacha“ – rodáka z Hnúšte (organistu, dirigenta a
skladateľa žijúceho
v Belgicku) získavajú družstvá umiestnené na 1. mieste celoslovenského a
medzinárodného kola
a ich vyučujúci.
Otázky sú jednotne vypracované pre okresné, krajské kolá, celoslovenské a
medzinárodné

kolo. Zostavenie družstva a otázky preverujúce spôsobilosť členov
družstiev na školských kolách súv kompetencii vyučujúcich HN. Školy,
ktoré sa do súťaže zapoja, si otázky na okresné kolo môžu
vyhľadať na internetovej stránke hnustansky-akord.info koncom septembra.
Pomôcky (vety,
osemsmerovky, ukážky, atď...) na okresné kolá budú zapojeným školám
zaslané na vyžiadanie zoZUŠ Hnúšťa. Otázky na krajské, celoslovenské a
medzinárodné kolo sa nezverejňujú, dostane ich
len predseda odbornej poroty. V každej oblasti sú odpovede podľa
náročnosti ohodnotené bodmi.
Body sa prideľujú na základe správne zodpovedanej odpovede. Otázky pre
jednotlivé vekové
kategórie sú veku a učebným osnovám primerané a prispôsobené. Súčasťou
okruhových otázok sú
na krajských kolách a celoslovenskom kole i tzv. bonusové otázky, ktoré
sú zamerané na osobnosť
Prof. Jána Valacha a ich zodpovedanie je pre súťažiacich povinné.
Odborné komisie budú pozostávať z predsedu a 4 členov. Členmi odborných
komisií budú
vybraní učitelia hudobnej náuky a zástupcovia štátnej správy v školstve.
Vymenované budú podľa
organizačného poriadku čl. 5.
Cieľom súťaže žiakov ZUŠ na Slovensku v učebnom predmete hudobná náuka
„Hnúšťanský
akord“ je zábavnou formou overiť si vedomosti žiakov v oblasti
teoretickej prípravy, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou výučby na základných umeleckých školách. Zábavná
forma súťaže
spočíva v lúštení tajničiek, doplňovačiek, skladačiek a pod.
Bližšie informácie : Mgr. Gabriela Füssyová
Základná umelecká škola
Nábrežie Rimavy 457
981 01 H N Ú Š Ť A
mobil : + 421 905 28 04 93
e- mail: gabriela.fussyova@gmail.com
hnustanskyakord@gmail.com
Vypracovala : Mgr. Gabriela Füssyová
predsedníčka odbornej komisie

