
 

 

Celostátní přehlídka dětských recitátorů - okresní kolo 
 

Celostátní přehlídka dětských recitátorů je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspi-

rativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů z celé ČR. Recitátoři postupují 

z krajských postupových přehlídek, jimž předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní a 

školní kola. 

 

Pořadatel:  Středisko volného času Krnov, Dobrovského l6 

Místo konání:  SVČ Krnov, Dobrovského 16 

Termín konání:  20. 3. 2017 
Přihlášky zasílat do: 13. 3. 2017 

 

 

Harmonogram:      

         

08:00 – 08:45 – prezence 

08:45 – 9:15 – hlasové rozcvičení pod vedením lektorů, losování pořadí  

09:15  - zahájení  přehlídky 

12:00 – 13:00 – reflexe – povídání o slyšeném, zhlédnutém recitačním projevu 

13:00 – 14:00 – závěrečné zhodnocení (časový posun podle počtu zúčastněných)                                                                           

 

 

Termín pro podání přihlášek: 

- do 13. 03. 2017 + zaslání všech textů a přihlášek (název textu a uvedení autora)!!! 

Na adresu: Ing. Marcela Skopalová, DiS., SVČ Krnov, Dobrovského 16, 794 01 Krnov 

nebo na e-mail: msmt@svckrnov.cz 

 

Přihláška musí obsahovat:  

- jméno, příjmení, kategorii, třídu, autor a název textu, vysílající organizaci 

Přihlášku v elektronické podobě pojmenujte přihlašovaným žákem a jeho kategorií.  

Př.: Skopalová Marcela_kat._0 

 

 

Podmínky účasti :            
- přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci ze základních škol, nižších stupňů gymnázií, 

  základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a dalších institucí 

 

 

Důležité upozornění: 

- k proplacení jízdného (soutěžícím) je třeba platná jízdenka (jednosměrná, nebo zpáteční), 

   žáci mohou mít hromadnou jízdenku, nesmí však mít společnou s doprovodem. 

- s sebou: přezůvky, svačinu 

Na okresní kolo sebou pro jistotu vytisknuté přihlášky i texty!!! 

 



 
Hodnocení a pravidla postupu:  
- přirozenost dětského projevu a vybavenost recitátora 

- umělecká hodnota textu, přiměřená interpretační úrovni dítěte 

- celková úroveň a kultura projevu 

- schopnost uchopit text a tvořivě ho interpretovat 

 

 

 

Kategorie: 

Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující postupný ročník ZŠ nebo 

analogický ročník víceletého gymnázia. 
 

     0.   věková kategorie – žáci 1. ročníků základních škol (není postupová) 

1. věková kategorie – žáci 2. – 3. ročníků základních škol (končí na úrovni kraje) 

2. věková kategorie – žáci 4. – 5. ročníků základních škol 

3. věková kategorie – žáci 6. – 7. ročníků základních škol a příslušných ročníků 

víceletých gymnázií 

4. věková kategorie – žáci 8. – 9. ročníků základních škol a příslušných ročníků 
víceletých gymnázií 

 

 
 

Do všech kategorií mohou ze školních kol postoupit 1 – 2 recitátoři. 
 
 

Sólisté 0, 1. a 2. kategorie se hlásí na přehlídku pouze s jedním textem a to i písemně.  

Sólisté 3. a 4. kategorie mají připraveny dva texty a to i písemně.. 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 už 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. kategorie a 7 minut u 3. a 4. 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. 

 

                               

 

 

         



 
Přehlídka dětských recitátorů má význam a charakter na výuku českého jazyka a literatury 

na základních a víceletých gymnáziích.  

Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení 

rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského 

jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova a rozvíjí mluvní a komunikační dovednosti. 

Zároveň děti motivuje k aktivnímu poznávání české i světové literatury a získání vztahu 

k ní.       

 

 

 

 

S organizačními dotazy se můžete obracet na organizátora předmětových soutěží MŠMT: 

 

 

 

Ing. Marcela Skopalová, DiS. 

referent soutěží MŠMT 

Středisko volného času Krnov, Dobrovského 16, 794 01 Krnov 

E-mail: msmt@svckrnov.cz 

Tel.: 774 055 213, 554 614 690 

 

 

 

                  

 

 


