DDM Praha 2
Vás zve na:
Obvodní kolo 47. ročníku celostátní přehlídky dětských recitátorů

Dětská scéna 2018

PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ 2018
Praha 2
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom pozvali Vás a Vaše žáky na obvodní kolo 47. ročníku celostátní přehlídky
dětských recitátorů. Celostátní přehlídka dětských recitátorů je postupová přehlídka
a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů
z celé ČR. Ti postupují z krajských přehlídek, jimž předcházejí obvodní a školní kola. Děti by
měly poznat tvořivou práci při interpretaci básní či prózy i během přípravy veřejného
vystoupení. Zároveň by je tato práce měla motivovat k aktivnímu poznávání české
i světové literatury. Učitelům pak přehlídka nabízí možnost pracovního setkávání, vzájemné
inspirace a dalšího vzdělávání v oboru.
OBVODNÍ KOLO PŘEHLÍDKY:
Místo konání: ZUŠ Ilji Hurníka, Slezská 21, Praha 2, 1. Patro
(POZOR, oproti minulým ročníkům změna místa! Stejná adresa, ale jiné patro!)
Datum konání: 7. března: 1. a 2. věkové kategorie (žáci 2., 3., a 4., 5. tříd)
(předpokládané ukončení cca 12:00)
Prezence: 8:15 hod
Začátek přehlídky: 8:30 hod
8. března: 3. a 4. věkové kategorie (žáci 6., 7., a 8., 9. tříd)
(předpokládané ukončení cca 13:00)
Prezence: 8:15 hod
Začátek přehlídky: 8:30 hod
Přihlášky:

Přihlášky by měl organizátor obvodního kola obdržet do 26. února 2018
na adresu DDM Praha 2, Slezská 21, Praha 2, 120 00,
popřípadě po předchozí domluvě e-mailem: petr.hubner@ddm-ph2.cz
Bez vyplněné přihlášky nelze recitátora zařadit do přehlídky!

Počet recitátorů:

Na základě výkonů ve školním kole je třeba vybrat nejzajímavější
recitátory do kola obvodního. Do jedné kategorie za jednu školu lze
zařadit maximálně 2 recitátory.

Kontaktní osoba pro obvodní kolo:

Mgr. Petr Hübner
tel: 602 614 326, petr.hubner@ddm-ph2.cz

Podmínky účasti:
Přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci ze základních škol, nižších stupňů gymnázií,
základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a dalších institucí. Přihlašují se u
organizátorů školního kola, popřípadě přímo u pořadatele obvodního kola.
Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující postupný ročník ZŠ nebo
odpovídající ročník víceletého gymnázia:
1. věková kategorie — žáci 2. a 3. ročníků základních škol (končí na úrovni kraje,
nepostupuje na Dětskou scénu), připraví si pouze jeden text
2. věková kategorie — žáci 4. a 5. ročníků základních škol, připraví si pouze jeden text
3. věková kategorie — žáci 6. a 7. ročníků základních škol a příslušných ročníků
víceletých gymnázií, připraví si dva texty
4. věková kategorie — žáci 8. a 9. ročníků základních škol a příslušných ročníků
víceletých gymnázií, připraví si dva texty

K přihlášce je třeba přiložit vybraný text v pěti kopiích.
Sólisté 1. a 2. kategorie se hlásí na přehlídku pouze s jedním textem. Sólisté 3. a 4.
kategorie mají připraveny dva texty. Záleží na pořadatelích postupového kola, zda budou
požadovat druhý text od všech recitátorů, nebo jen od těch, kteří po přednesu prvního textu
aspirují na postup či jiné ocenění. V případě postupu do celostátního kola je ale podmínkou
kvalitní zvládnutí obou textů. Účastníci jsou s principem použití druhých textů předem
seznámeni.
Délka vystoupení by měla být úměrná věku a schopnostem recitátora, maximálně ale
5 minut (u 1. a 2. věkové kategorie) a 7 minut (u 3. a 4. věkové kategorie) pro jeden text
(poezii či prózu). Vzhledem k ryze interpretační povaze přehlídky není vhodné, aby
recitátor vystupoval se svým vlastním (autorským) textem. Na přehlídce vystupují
přednašeči výhradně s texty, s nimiž byli vybráni lektorským sborem nižšího postupového
kola. Recitátor nesmí na přehlídce vystupovat se stejným textem jako v předchozím roce.
Se sólovým přednašečem se Celostátní přehlídky dětských recitátorů a jejích postupových
kol zúčastní pokud možno pedagog, který přednašeče připravoval.

Těšíme se na setkání s Vámi.
DDM Praha 2

