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Kategórie • •

•  Recitácia textu (poézia, próza) po anglicky 
píšuceho autora v rozsahu max. 3 minúty

•  Interpretácia dramatického textu/
inscenácia (zborová recitácia) anglicky 
písaného textu v rozsahu max. 3 minúty

•  Interpretácia piesne v angličtine 
v rozsahu max. 3 minúty

•  Interpretácia vlastnej po anglicky 
napísanej tvorby (poézia, próza, pieseň) 
v rozsahu max. 3 minúty 

•  Plagát - na divadelnú hru/ film anglicky 
píšuceho autora vo formáte A2 vytvorený 
ručne, alebo v digitálnom spracovaní 
/formát pdf/ s anglickým textom

•  Komix - výtvarne spracované dielo anglicky 
píšuceho autora, alebo vlastná komixová 
tvorba, formát A2 - vytvorený ručne, 
alebo v digitálnom spracovaní /formát pdf/, 
s anglickým textom

Prosíme Vás, aby ste nám vyplnili záväznú 
prihlášku účastníkov z Vašej školy do 12. apríla 
2018. Záväzné prihlášky sú v prílohe.

Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia)
Recitáciu, interpretácie, inscenáciu ako aj 
plagát a komix hodnotí odborná porota. 
Na návrh odbornej poroty organizátor súťaže 
ocení troch autorov v každej kategórii 
(1., 2., 3. miesto). Ocenení autori získajú 
diplom a vecné ceny. 

» kontakty
prihlášky a digitálne spracované príspevky 
výtvarnej časti zasielajte do 12. apríla 2018 
na e-mail shakespearedayza@gmail.com

- ručne spracované plagáty je možné zaslať 
poštou /vhodne zabalené/, alebo osobne 
priniesť na adresu  
SSUŠ, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina

» garant kategórie - recitácia, dramatizácia, 
interpretácia  
- Viera Sebínová 0948 094 552

» garant kategórie - plagát, komix
- Jana Hrabovská

Vážená pani učiteľka, 
vážený pán učiteľ anglického jazyka,

SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA v Žiline v spolupráci s OXFORD UNIVERSITY 
PRESS organizuje dňa 26. apríla 2018 okresné kolo súťaže Shakespeare´s Day - 
súťaž v prednese anglickej poézie a prózy spojenej s výtvarnou súťažou, ktorá sa 
uskutoční v priestoroch Stanice Žilina-Záriečie.
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci stredných škôl z okresu Žilina. Súťažné 
práce vo výtvarných kategóriách /plagát, komix/ musia byť taktiež v anglickom 
jazyku, určené pre túto súťaž, a doposiaľ by nemali byť nikde prezentované 
a publikované.


