Soutěž dětských recitátorů a recitačních kolektivů
Dětská scéna 2019
propozice
Podmínky účasti
Soutěž je dobrovolná pro žáky i školy. Mohou se jí zúčastnit jednotlivci i soubory ze základních škol,
nižších stupňů gymnázií, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a dalších institucí..
Soubory se mohou účastnit ve všech formách kolektivního přednesu. Nejméně 3/4 členů souboru
musí tvořit žáci základních škol nebo odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Jednotlivci se přihlašují
u organizátorů základního kola, kolektivy podají přihlášku přímo pořadateli okresního kola.
Dozor nad žáky
Dozor nad žáky zajišťuje vysílající škola, popř. zákonný zástupce žáka a to po dohodě
s organizátorem příslušného postupového kola soutěže. Pedagog. pracovníci zabezpečují dozor po
celou dobu účasti a pohybu žáka v místě konání soutěže.
Finanční zabezpečení soutěže:
Jízdné neproplácíme, hradí vysílající škola.
Stravné - okrskové kolo - bez nároku, okresní kolo - bez nároku.
Přezůvky s sebou!
Kategorie
Kolektivy se podle věkových kategorií nedělí. Počet členů souboru včetně doprovodu nesmí
přesáhnout 20. U sólistů je pro zařazení do příslušné věkové kategorie rozhodující postupný ročník ZŠ
nebo analogický ročník gymnázia.
0. kategorie - žáci 1. roč. ZŠ končí okresním kolem
1. kategorie - žáci 2. a 3. roč. ZŠ končí regionálním (krajským) kolem
2. kategorie - žáci 4. a 5. roč. ZŠ
3. kategorie - žáci 6. a 7. roč. ZŠ
4. kategorie - žáci 8. a 9. roč. ZŠ
Sólisté 0., 1. a 2. kat. si připraví do soutěže jeden text –poezie nebo próza, sólisté 3. a 4. kat. si
připraví do soutěže dva texty. Délka vystoupení může trvat nejvýše 5 - 7 min. pro jeden text. Není
vhodné, aby recitátor vystupoval se svým vlastním textem a textem, se kterým vystupoval v loňském
roce.
Ve všech pěti kategoriích vybere porota nejlepší recitátory, kteří postupují do vyššího kola soutěže
podle postupového klíče:
ze základního kola do okrskového kola postupují v každé kategorii:
úplné základní školy 2 soutěžící
z okrskového kola do okresního kola postupují v každé kategorii:
4 soutěžící
Termíny jednotlivých kol:

Okrskové kolo proběhne v ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26 , Zábřeh
21.2.2019 - přihlášky do 8. 2. 2019
8.00 - 9.00 hod. - losování , prezence
9.00 hod. – zahájení soutěže
12.00 hod. - předpokládané zakončení
Informace: Magdalena Schwarzová, ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, tel.737 712 453
e–mail: schwarzova.magdalena@zssvzabreh.cz
Okresní kolo proběhne 28. 3. 2019 v SVČ a ZpDVPP Doris - Komín, Komenského 9, Šumperk.
8.00 - 9.00 hod. - losování, prezence, 13.00 hod. - předpokládané zakončení.
Zvláštní pozvánky do jednotlivých kol nebudou již posílány.
Za ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh Magdalena Schwarzová – organizátor soutěže

Přihláška do okrskového kola/okresního kola soutěže dětských recitátorů –
jednotlivci/2019
Zasílají školy
Kategorie................
Jméno a příjmení..................................................................................................................................
Rok narození…………………………………………………………

Třída: ……………………………..

Adresa školy: ..........................................................................................................PSČ……………….
Pedagog, který soutěžícího připravil:…………………………………………………………………………
Email: .:………………………………………………………………………… mobil:……………………….

TEXTY
1. název textu:...................................................................................................minutáž…………..

autor:........................................................................překladatel…………………………………..

2. název textu: ..................................................................................................minutáž…………..

autor: .......................................................................překladatel……………………………………

Přiložte soutěžní texty ve 3 kopiích podepsané v pravém horním rohu
(jméno, příjmení a kategorie). Při fotokopii z knihy dopište autora/překladatele,
Název textu a seřaďte podle stran.

Všichni účastníci berou na vědomí, že v průběhu akcí budou pořizovány fotografie nebo
videozáznamy, které budou následně za účelem prezentace organizace zveřejněny. Organizace
Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk,
78901 Zábřeh nenese odpovědnost za fotografie či videozáznamy pořizované hosty.

