
                    

   

Dům dětí a mládeže Chrudim ve spolupráci s Městskou knihovnou Chrudim, Chrudimskou 
besedou a Městem Chrudim pořádají 

 

DĚTSKOU SCÉNU 2023 
 

Tímto bychom Vás rádi pozvali na okresní kolo 

 

PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 
 

Soutěž je vyhlášena pro recitátory ZŠ, odpovídajících stupňů víceletých gymnázií, ZUŠ, 
DDM a dalších organizací. 

 

16. a 17. března 2023 
 

Divadlo Karla Pippicha – Malá scéna (vchod z levé strany) 
 

Vážení přátelé,  
Dům dětí a mládeže Chrudim bude organizovat v letošním roce opět okresní kolo 
postupové soutěže – Dětská scéna – přehlídka recitátorů 2023.  

 
Seznam postupujících do OK naleznete na www.ddm-chrudim.cz v sekci Dokumenty ke 
stažení (zápatí webu) dne 13.3. ve 12 hodin.  
Počet postupujících do OK je závislý na počtu přihlášených dětí v jednotlivých kategoriích 
(kapacita malé scény divadla). 
 
Postupuje vždy vítěz školního kola v kategorii. O dalších postupujících rozhodne 
organizátor OK. Žádáme Vás o přihlášení vítěze + dalších nominovaných dle umístění ve 
školním kole.  

                                             

0.kategorie žáci 1. ročníků čtvrtek 16.3.2023 

1.kategorie žáci 2. – 3. ročníků čtvrtek 16.3.2023 

2.kategorie žáci 4. – 5. ročníků čtvrtek 16.3.2023 

3.kategorie žáci 6.– 7. ročníků + víceletá gymnázia pátek   17.3.2023 

4.kategorie žáci 8.– 9. ročníků + víceletá gymnázia pátek   17.3.2023 

  
Recitátoři  0., 1. a 2. kategorie si připraví jeden text. Délka vystoupení by měla být úměrná 
věku a schopnostem recitátora, maximálně ale 5 minut.  
Recitátoři 3. a 4. kategorie si připraví dva texty. Vystoupení může trvat max. 7 minut pro 
jeden text.  
Nesmí být vlastní text. Texty předloží soutěžící porotě ve třech kopiích. 
 
PŘIHLÁŠKY: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev90ZrgONj3av0aySG2m0Ui6w0ccqBsDP_H
p7YEhgKVp68WQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
 
Pro každé dítě je potřeba vyplnit samostatnou přihlášku!  

http://www.ddm-chrudim.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev90ZrgONj3av0aySG2m0Ui6w0ccqBsDP_Hp7YEhgKVp68WQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev90ZrgONj3av0aySG2m0Ui6w0ccqBsDP_Hp7YEhgKVp68WQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


                    

   

Hodnocení: 
- 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. 

 
Odborná porota nestanovuje pořadí, ale vybere nejlepší či nejinspirativnější vystoupení z 
každé postupové kategorie. Do vyššího kola doporučí nejlepší vystoupení, může udělit 
čestná uznání dalším inspirativním vystoupením. 
 
Z 0. kategorie žáci do krajského kola nepostupují. 
 
 
Dozor nad žáky zajišťuje dle vyhlášky MŠMT 285/2003 Sb. vysílající instituce, popř. 
zákonný zástupce účastníka. Pedagogičtí pracovníci pověření dozorem nad žáky 
zabezpečují dozor po celou dobu účasti a pohybu žáka v místě konání přehlídky. 
 
Organizace: 8.00 hod      prezence 
                      8.30 hod      zahájení     (předpokládané ukončení celé soutěže 14.00 h)           
 
 
Poznámka: případné dotazy na tel. 608 316 961 (Sedláková)                  
 

 

Na setkání s vámi se těší                                                                                                    
Ing. Lenka Sedláková a kolektiv DDM Chrudim 
                                                                                                 


