
PROPOZICE PRO OBLASTNÍ KOLO DĚTSKÉ SÓLOVÉ  RECITACE 2022

Termín konání: úterý 5. 4. 2022

Místo konání:  SVČ Ledeč, Barborka 790 
 
Prezentace soutěžících: 8.45 – 9.15 hodin
  
Slavnostní zahájení:  9.20 hodin

Soutěžní kategorie:
Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující postupový ročník ZŠ nebo 

analogický ročník víceletého gymnázia:
1. věková kategorie – je určena žákům 2. – 3. ročníků základních škol (končí na úrovni kraje)
2. věková kategorie – je určena žákům 4. – 5. ročníků základních škol
3. věková kategorie – je určena žákům 6. – 7. ročníků základních škol
4. věková kategorie – je určena žákům 8. – 9. ročníků základních škol 

Sólisté 1. a 2. kategorie mají jeden text  
Sólisté 3. a 4. kategorie mají připraveny dva texty, nutností je dobře znát i druhé texty.

Hodnotí se:
- přirozenost dětského projevu a vybavenost recitátora
- umělecká hodnota textu, přiměřená interpretační úrovni dítěte
- schopnost uchopit text a tvořivě ho interpretovat
- celková úroveň a kultura projevu.

Soutěžní texty je nutné mít napsané na počítači, ve třech kopiích. Recitační vystoupení 
může trvat nejvýše 5-7 minut pro jeden text (poezii či prózu). Vzhledem k ryze interpretační povaze 
přehlídky není vhodné, aby recitátor vystupoval se svým vlastním (autorským) textem. Recitátor 
nesmí na přehlídce vystupovat se stejným textem jako v předchozím roce. 

Pro postup z kola okrskového do kola oblastního platí stejná pravidla.

Co s sebou: přezůvky, věci osobní potřeby, svačinu a pití
Cestovné: hradí pořádající organizace. Organizátor poskytuje žákům náhradu prokázaných nákladů 

na dopravu veřejným dopravním prostředkem (jízdenku si kupuje každý sám).

PROSÍM PŘEDEM NAHLÁSIT JMÉNO + TELEFONNÍ ČÍSLO + EMAILOVOU ADRESU 
PEDAGOGICKÉHO DOPROVODU
  
Přehlídka bude ukončena slavnostním předáním cen vítězům na MÚ Ledeč cca do 14:00 hodin.

S případnými dotazy se obracejte na:
Mgr. Ivana Svobodová,  SVČ Ledeč, Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou,
telefonní číslo 736 539 172 nebo na email svobodova@svcledec.cz

Moc se těšíme na všechny soutěžící!

                                                                                             Na shledanou v Ledči nad Sázavou
                                                                                             Za SVČ Ledeč Mgr. Ivana Svobodová


