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             ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA LADISLAVA STANČEKA 

Rastislavova ulica 745/13, 971 01 Prievidza 

 

 

NEBOJME SA VÝRAZU! 

workshop zameraný na emocionálnu vokálnu tvorivosť žiakov základných umeleckých škôl 

  

dátum: 12. marca 2019 od 09:30h  

miesto: Koncertná sála ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza 

lektorka: PaedDr. Otília Moravčíková DiS.art. 

               (hlasová pedagogička v ZUŠ Martin) 

 

Zámer: 

- kvalitná hlasová výchova 

- cez vokálny zážitok sa priblížiť čo najbližšie k charakteru piesne a k charakteru detí 

- zatraktívnenie nácvikov  

- objavovanie detského umeleckého krásna 

 

Cieľová skupina:  

- žiaci speváckeho oddelenia: sólisti, členovia detských speváckych a komorných zborov 

- zbormajstri, učitelia spevu a hlasovej výchovy, učitelia HV 

- žiaci literárno–dramatického odboru – výber detí 

- všetci ostatní nadšenci akéhokoľvek spevu 

 

Predpokladaný harmonogram: 

09:30 – 10:15   privítanie, úvodné slovo o dôležitosti správnej hlasovej kultúry v zbore dychové 

cvičenia,  hlasová rozcvička 

10:15 - 10:30  prestávka 

10:30 - 11:15  tvorivá práca: 2 piesne Kamily Šimonovej z albumu Šimonová/Hevier:  S deťmi 

sa dá dohodnúť                                                                                                                                                      

11:15 - 11:25  prestávka  

11.25 – 12:15  obe piesne práca s korepetítorom 

12:15 – 13:00  obed 

http://www.zuslstanceka.sk/
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13:00 – 13:45  M. Jašurdová: Tancovala a neznala 

13:45 – 14:00  prestávka 

14:00 – 14:30  uvedenie 3 skladieb pred publikom 

14:30 – 15:00  diskusia 

 
                                                                    
 

1. Prihlášku treba vyplniť elektronicky na stránke www.zuslstancekaprievidza.estranky.sk 

2. Účastnícky poplatok  7€/ pedagóg , 5€ / žiak( seminárny poplatok nezahŕňa obed )  

3. obed  5€/osoba.  

3. Poplatok je nutné uhradiť na účet IBAN SK76 5600 0000 0090 1534 1001 

    Variabilný symbol 2019031226 

    Doplňujúci údaj (avízo) –názov školy 

4. Uzávierka prihlášok je 05.03.2019 

5. Poplatok sa po uzávierke prihlášok nevracia 

 

 

Elektronické prihlášky budú k dispozícii na webovej stránke školy v druhej polovici 

februára 2019. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

 

 

        Mgr. art. Anton Bakyta 

                   riaditeľ 
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