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Požiadavky
na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania
(talentové skúšky) na škol. rok 2019/2020
Požiadavky na jazykovú výchovu:






Umelecký prednes jednej básne podľa vlastného výberu (spamäti).
Bezchybná výslovnosť (o tejto skutočnosti rozhodne skúšobná komisia jazykovej výchovy).
Výrazné čítanie a voľné prerozprávanie neznámeho textu.
Plynulé a kultivované vyjadrovanie.
Improvizácia na vyžrebovanú tému.

Požiadavky na hudobnú výchovu:
 Hlasové schopnosti: zaspievať 1 ľubovoľnú ľudovú pieseň, ktorú vyberie komisia, vedieť pieseň zaspievať
v rôznych tóninách.
 Zopakovať hudobný motív správne melodicky a rytmicky.
 Hudobná pamäť a predstavivosť: schopnosť zapamätania a reprodukcie melódie v rozsahu 2 – 3 taktov.
 Na talentové skúšky si uchádzači donesú zoznam 10 ľudových piesni (nie detských), ktoré aktívne ovládajú.
Požiadavky na výtvarnú výchovu:
 Kreslenie podľa modelu, lineárne zobrazenie tvaru, veľkosti a pomeru veľkosti predmetov.
 Pozorovacie schopnosti a kresliarske zručnosti.
 Tieňovanie a používanie farieb, kresba ľudskej a zvieracej postavy (na určitú tému).
Požiadavky na telesnú výchovu:
1.Športová gymnastika – zostava
 Základné postavenie: stoj spojný, pripažiť.
 Výkrokom ľavej / pravej / váha predklonmo, upažiť.
 Prinožiť, stoj spojný, pripažiť.
 Výkrokom ľavej / pravej /, predpažiť hore, stojka na rukách ( s dopomocou ), výdrž 2-3 sek. do kotúľa, stoj
spojný, upažiť.
 Kotúľ vpred do stoja alebo do drepu, kotúľ vpred do sedu spojného, hmitom predklon dohmat na špičky,
stojka na lopatkách s oporou rúk o boky, výdrž 2-3 sek.
 Sed spojný, predklon, kotúľ vzad do stoja rozkročného alebo do drepu, predpažiť, stojka na hlave, výdrž 2 – 3
sek. kotúľ vpred do drepu, upažiť.
 Výskokom čelné kruhy dnu, obrat o 180° do stoja spojného, pripažiť.
2. Rytmická gymnastika
Zostava bude predcvičená na hudobný doprovod a bude obsahovať prvky:
chôdza, hrudná vlna, vlna pažami, prísunný krok, poskočný krok, valčíkový krok, obrat(180°)
čertíkový skok, nožnicový skok ( dĺžka trvania zostavy max. 30 sek. ).
3. Športová hra
 Basketbal – základné herné činnosti jednotlivca: prihrávky, dribling, dvojtakt, streľba na kôš.
 Volejbal – základné herné činnosti jednotlivca: odbíjanie obojruč zhora, zdola, podanie.
4. Skok do diaľky z miesta.
5. Člnkový beh ( 4 x 10 m ).
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