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Požiadavky 

na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania 

(talentové skúšky) na školský rok 2021/2022 

 

PREZENČNÉ OVEROVANIE 

Požiadavky na jazykovú výchovu: 

 zarecitovať vopred pripravený text v rozsahu 2 – 3 minút z literatúry pre deti a mládež  

– výrazný prednes poézie alebo prózy (s rekvizitami alebo bez nich) 

Hodnotí sa: 

 výber textu 

 bezchybná výslovnosť (o tejto skutočnosti rozhodne komisia pre talentové skúšky) 

 využitie zvukových výrazových prostriedkov 

 využitie mimojazykových prostriedkov 

 precítenie textu 

 

Požiadavky na hudobnú výchovu: 

 zaspievať dve piesne podľa vlastného výberu, odporúčajú sa detské a ľudové piesne 

 preverenie hudobného sluchu, zmyslu pre rytmus, rytmické cítenie (sluchové, 

intonačné a rytmické úlohy) 

 ovládanie hry na hudobnom nástroji nie je podmienkou 

Hodnotí sa: 

 spev piesne – čistota spevu, frázovanie, dýchanie, tvorenie tónu, výraz prednesenej 

piesne 

 rytmické cítenie, zmysel pre rytmus 

 

Požiadavky na výtvarnú výchovu: 

 zhotoviť ilustráciu na A3 – vytvoriť ilustráciu k rozprávke, ktorú určí komisia 

      pre  talentové skúšky 

Hodnotí sa: 

 originalita, tvorivosť, fantázia, schopnosť kompozičného riešenia, farebné riešenie  

 využitie výtvarnej techniky – tempera, akvarel, kombinovaná technika 

 

Uchádzač si so sebou prinesie: 

 dva výkresy A3 

 potrebné pomôcky podľa toho, akú výtvarnú techniku na talentových skúškach použije 

 (napr. tempera, akvarel, tuš, nádobku na vodu, štetce, handričky, ceruzka, guma, 

paleta či nádoba na miešanie farieb) 

 

 

http://www.sospe.sk/


Požiadavky na telesnú výchovu: 

1. Pohybové schopnosti 

 zacvičiť rytmicko-pohybovú zostavu na hudbu podľa vlastného výberu v časovom 

limite 1 – 2 minúty 

Hodnotí sa: 

 využitie gymnastických prvkov v zostave (kotúľ vpred, kotúľ vzad, premet bokom) 

 využitie rôznych krokových variácií, koordinácia pohybu, estetická úroveň pohybu, 

 vyjadrenie hudby pohybom 

2. Skok do diaľky z miesta 

3. Športové hry (uchádzač si vyberie jednu z možností) 

 basketbal – vedenie lopty (dribling), dvojtakt zakončený streľbou, streľba z miesta 

 volejbal – podanie zhora, obojručné odbíjanie lopty zhora, obojručné odbíjanie lopty 

zdola 

 

Uchádzač si so sebou prinesie: 

 športové oblečenie (tričko, legíny alebo tepláky, športovú obuv do telocvične) 

 vlastné CD alebo USB kľúč s hudbou 

 

DIŠTANČNÉ OVEROVANIE 

bude prebiehať na základe hodnotenia zaslaných  videonahrávok a jednej výtvarnej práce 

 

Požiadavky na jazykovú výchovu: 

 videonahrávka prednesu spamäti (poézia alebo próza, max. 3 minúty) 

Hodnotí sa: 

 výber textu 

 bezchybná výslovnosť (o tejto skutočnosti rozhodne skúšobná komisia jazykovej 

výchovy) 

 využitie zvukových výrazových prostriedkov 

 precítenie textu 

 

Požiadavky na hudobnú výchovu: 

 vo videonahrávke uchádzač zaspieva 2 ľudové  piesne, vždy po jednej slohe, podľa 

vlastného výberu 

 ovládanie hry na hudobnom nástroji nie je podmienkou 

Hodnotí sa: 

 spev piesní – čistota spevu, rytmické cítenie, frázovanie, dýchanie, tvorenie tónu, 

výraz prednesenej piesne 

 

Požiadavky na výtvarnú výchovu: 

 uchádzač vytvorí 1 výtvarnú prácu – ilustráciu k rozprávke /bude zverejnená/  

vo formáte A4. Túto zašle poštou na adresu školy. 

Hodnotí sa: 

 originalita, tvorivosť, fantázia, schopnosť kompozičného riešenia, farebné riešenie  



 využitie výtvarnej techniky – tempera, akvarel, kombinovaná technika 

 

Požiadavky na telesnú výchovu: 

Pohybové schopnosti 

 videonahrávka rytmicko-pohybovej zostavy na hudbu podľa vlastného výberu  

      v časovom limite 1 – 2 minúty 

Hodnotí sa: 

 využitie gymnastických prvkov v zostave (kotúľ vpred, kotúľ vzad, premet bokom) 

 využitie rôznych krokových variácií, koordinácia pohybu, estetická úroveň pohybu, 

 vyjadrenie hudby pohybom 

 

 

 

 

 

V Partizánskom   26. 01. 2021     Ing. Katarína Hartmannová 

                             riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

  


