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Místní /okrskové/ kolo v recitační soutěži 2022-2023 
 
22.3.2023 (středa)  pořádá DDM Světlá nad Sázavou, okrskové kolo se uskuteční od 8.30 hodin 
v klubovnách Sportovního zařízení v Pěšinkách (zimní stadion). 
Kontakt : Mgr. Olga Fialová, DiS, ředitelka DDM Světlá nad Sázavou     
                    akce@ddm-svetla.cz 

      tel. : 737 710 312                                                                          
 
Přihlášky zasílejte el. poštou nejpozději týden před konáním místního - okrskového kola.        
Telefonické přihlášky nepřijímáme! Pozor, na akce máme nový e-mail: akce@ddm-svetla.cz 
Postupující se zúčastní regionálního kola recitační soutěže v DDM/SVČ Junior Chotěboř,        
které proběhne 20. dubna 2023. 
 

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

nebo analogický ročník víceletého gymnázia. Max. počet přihlášených 3. Doporučujeme 
1-2 žáky.: 
 
1. věková kategorie – je určena žákům 2. – 3. ročníků základních škol  
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 se hlásí pouze s jedním textem. 
Sólisté 3. a 4. kategorie mají připraveny dva texty, nutností je dobře znát i druhé texty 

 
Recitační vystoupení může trvat nejvýše 5-6 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.  
Se sólovým přednašečem se místního okrskového kola zúčastní pokud možno 
pedagog, který žáka připravoval. Prosíme učitele  na místě o pomoc při vlastním 
průběhu okrskového kola účastí v porotě. 
 Z okrsku postupují dva žáci z každé kategorie, třetí je náhradníkem. 
Pozn.:  V okrskovém kole nemají žáci i doprovod nárok na cestovné ani na věcné ceny 
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. 
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PŘIHLÁŠKA do místního /okrskového kola/ v recitační soutěži škol.rok 2022-2023 : 
 
Místo konání okrskového kola: Světlá nad Sázavou, středa 22.3.2023 
 
 
 

 
Přesný název a adresa školy : …………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 
 

1. kategorie 
 

jméno a příjmení :  1) ……………………………………………………………………….. 
 
    2) ……………………………………………………………………….. 
 
    3) ……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

2. kategorie 
 
jméno a příjmení :  1) ……………………………………………………………………….. 
 
    2)………………………………………………………………………... 
 
    3)………………………………………………………………………... 
 
 
 

3. kategorie 
 
jméno a příjmení :  1) ……………………………………………………………………….. 
 
    2) ……………………………………………………………………….. 
 
   3) ………………………………………………………………………... 
 
 
 

4. kategorie 
 
jméno a příjmení :  1) ……………………………………………………………………….. 
 
    2) ……………………………………………………………………….. 
 
    3) ……………………………………………………………………….. 


