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Dům dětí a mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy
Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová
tel. 461 316 786, e-mail: z.tauerova@ddm-mt.cz

PROPOZICE
PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ – oblastní kolo M. Třebová
Pořadatel: Dům dětí a mládeže Moravská Třebová ve spolupráci se Základní uměleckou
školou v Moravské Třebové.
Místo konání:

Koncertní sál ZUŠ v Moravské Třebové.

Termín oblastního kola:

19. 2. 2019 od 9:00 hod. = O., I. a II. věková kategorie
20. 2. 2019 od 9:00 hod. = III. a IV. věková kategorie
+ odpovídající ročníky gymnázia
Prezentace dětí + případné změny ohledně soutěžících od 8:30 hod. Přijďte včas!
Předpokládaný konec do 13:00 hod.

Podmínky soutěže:
Soutěž recitátorů probíhá v pěti věkových kategoriích. Pro zařazení do příslušné věkové
kategorie je rozhodující postupný ročník ZŠ nebo analogický ročník víceletého gymnázia:
0.
I.
II.
III.
IV.

kategorie: žáci 1. tříd (končí na úrovni okresního kola)
kategorie: žáci 2. – 3. tříd ZŠ (končí na úrovni krajského kola, nepostupují na
„Dětskou scénu“)
kategorie: žáci 4. – 5. tříd ZŠ (postupují do krajského kola)
kategorie: žáci 6. – 7. tříd ZŠ + odpovídající ročník gymnázia (postupují do
krajského kola)
kategorie: žáci 8. – 9. tříd ZŠ + odpovídající ročník gymnázia (postupují do
krajského kola)

Sólisté 0., I. a II. kategorie se hlásí do oblastního kola pouze s jedním textem. Recitátoři III. a
IV. kategorie si připraví dva texty. (Porota oblastního kola může požadovat druhý text při
nerozhodných výkonech recitátorů). Recitační vystoupení může trvat nejvýše 5 – 7 minut pro
jeden text. Není vhodné, aby recitátor vystupoval se svým vlastním (autorským) textem.
Recitátor nesmí na přehlídce vystupovat se stejným textem jako v předchozím roce.
Ze školního kola postupují pouze 3 nejlepší žáci z každé kategorie.
Odborná porota oblastního kola navrhuje k postupu do okresního kola 3 nejlepší recitátory
z každé kategorie.
Kriteria hodnocení: -přirozenost a kultura dětského projevu
-přiměřenost textu k věku dítěte
Školní kola by měla proběhnout do konce ledna 2019.
Podmínkou je přiložený text
Dozor zajišťuje vysílající složka.
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S sebou: Pití popř. svačina, přezůvky
Přihlášky do oblastního kola zasílejte na výše uvedenou adresu DDM nebo e-mail:
z.tauerova@ddm-mt.cz - nejpozději do 13. 2. 2019 do 12:00 hod. !

Všechny kolonky v přihlášce musí být řádně vyplněny !
S sebou texty !
PŘIHLÁŠKY POSLANÉ V POZDĚJŠÍM TERMÍNU NEBUDOU AKCEPTOVÁNY.
Termín okresního kola oznámíme včas.

Tauerová Zdena – ved. odd. DDM

Kobylka Jiří – ředitel DDM
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