PROPOZICE CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 2019
Vyhlašovatel:
Organizátor:
Termín:
Odevzdání přihlášek:
Místo a čas konání:

MŠMT ČR
Krajské SVČ Juventus, Karviná
26. 2. 2019
do 18. 2. 2019 na email lucie.mazurova@juventus.cz
Krajské SVČ Juventus, Karviná od 9:00 hodin

1. Podmínky soutěže:
Přehlídky dětských recitátorů se mohou zúčastnit děti do 15 let bez ohledu na školu nebo zařízení, kde
se na akci připravovaly. Jde tedy o přehlídku dětí jak ze základních škol, tak ze ZUŠ, DDM a dalších
zařízení (v žádném případě tedy na této přehlídce nevystupují děti ze ZŠ a děti ze ZUŠ nebo dalších
zařízení odděleně).
Recitátoři, kteří kromě ZŠ navštěvují také ZUŠ, jsou na přehlídce vedeny současně jako reprezentanti
své ZŠ i své ZUŠ.
2. Kategorie:
0. - nová kategorie, žáci 1. tříd ZŠ (končí na úrovni kraje, nepostupuje na Dětskou scénu.)
I. - žáci 2. - 3. tříd ZŠ (končí na úrovni kraje, nepostupuje na Dětskou scénu.)
II. - žáci 4. - 5. tříd ZŠ
III. - žáci 6. - 7. tříd ZŠ
IV. - žáci 8. - 9. tříd ZŠ
- Sólisté 0., I., a II. kategorie si připraví do soutěže jeden text.
- Sólisté III. a IV. kategorie si připraví do soutěže texty dva.
Podmínkou je dodržení časového limitu, který je stanoven v maximální délce 5-7 minut pro jeden text.
Není vhodné, aby recitátor vystupoval se svým vlastním (autorským) textem. Na přehlídce vystupují
přednašeči se stále stejným textem, který přednášeli již v městském kole. Recitátor nesmí vystupovat
na přehlídce se stejným textem jako v předchozím roce.
3. Hlavní kritéria hodnocení:
- přirozenost dětského projevu a vybavenost recitátora
- umělecká hodnota textu, přiměřená interpretační úroveň dítěte nebo souboru
- schopnost uchopit text a tvořivě ho interpretovat
- celková úroveň a kultura projevu
Lektorský sbor při hodnocení nestanovuje pořadí, ale pro postup do vyššího kola doporučí nejvýše dvě
nejlepší a nejinspirativnější recitační vystoupení, která postupují do vyššího kola.
Součástí každého kola je hodnocení recitačních vystoupení. Lektorský sbor by měl s recitátory a jejich
pedagogy přiměřenou formou promluvit o základním kole a případných problémech jejich vystoupení.
Pořadatelé jmenují nejméně tříčlenné lektorské sbory (poroty). Jejich členy nebudou pedagogové, kteří
připravovali recitátora na přehlídku.

Zpracovala:
Bc. Lucie Mazurová
odd. ZČ příležitostné a pravidelné

Ing. Jan Firla
vedoucí Centra Karviná KSVČ
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