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Výsledková listina oblastního kola recitační přehlídky
DĚTSKÁ SCÉNA 2018
47.ročník
Dne 14. března 2018 pořádal Dům dětí a mládeže v Děčíně okresní kolo přehlídky dětských sólových
recitátorů Dětská scéna 2018.
Oblastnímu kolu předcházela kola městská, která organizovaly Domy dětí a mládeže v Rumburku,
Varnsdorfu, Česká Kamenici, Jílovém a Děčíně. Těchto kol se zúčastnilo celkem 173 žáků. Recitovalo
se ve čtyřech věkových kategoriích a z každé kategorie postoupili nejlepší dva či tři recitátoři do
oblastního kola. Městským kolům předcházela kola školní, kterých se zúčastnilo celkem 575 žáků.
V oblastním kole se sešlo 42 recitátorů ve čtyřech věkových kategoriích, kteří se v rámci svého
přednesu ucházeli o postup do krajského kola v Lounech. Hodnocen byl celkový výkon recitátorů.
Mezi hlavními kritérii byla přirozenost dětského projevu, interpretační úroveň a umělecká úroveň
textu. Všichni postupující obdrželi věcné ceny a diplomy. Udělovaly se i zvláštní ceny v každé kategorii
a čestná uznání. Každý účastník si z přehlídky odnesl pamětní list a pamětní brož.
Lektorský sbor:
Petra Nedvědová – kulturní referentka Zámku Děčín, členka divadelního spolku Karel Čapek
MgA. Mgr. Jana Loosová- pedagog ZUŠ Litvínov – literárně dramatický obor
Ludmila Panenková – členka divadelního souboru Karel Čapek

kategorie (2. - 3. ročník)
postup do krajského kola: Adriana Nicole Vedralová – ZUŠ Děčín
Jakub Doležal – ZŠ Benešov n. Pl.
Zvláštní cena: Natálie Fořtová - ZUŠ Děčín
Čestné uznání: Marie Cipriánová – Akademie příslibu Gymnázium Varnsdorf
Matouš Horák – ZŠ Pastelka Rumburk

II. kategorie (4. - 5. ročník)
postup do krajského kola: Josef Procházka – ZŠ Kamenická Děčín
Jan Josef – ZŠ a MŠ Bratislavská Varnsdorf
Zvláštní cena: Adéla Vázlerová – ZUŠ Děčín
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III. kategorie (6. - 7. ročník)
postup do krajského kola: Anna Horáková – Gymnázium Rumburk
Ondřej Kejzlar - ZUŠ Děčín
Zvláštní cena : Oliver Hladík – ZUŠ Děčín
Čestné uznání: Petra Zábrodská – ZŠ Jílové
Jiří Buršík – Gymnázium Varnsdorf

IV. věková kategorie (8. - 9.ročník )
postup do krajského kola: Tomáš Friese – Akademie příslibu Gymnázium Varnsdorf
Tereza Barillová – ZUŠ Děčín

Zvláštní cena: Jiří Černý – ZUŠ Děčín
Čestné uznání : Marika Trajerová – Gymnázium Děčín
Postupujícím byly předány informace o konání krajského kola přehlídky ve dnech 21. 4. - 22. 4. 2018
v Městské knihovně v Lounech. Všem recitátorům i pedagogům, kteří žáky na přehlídku připravovali
děkujeme za vysokou úroveň přednesu na oblastní přehlídce a postupujícím přejeme mnoho úspěchů
v krajském kole.
Zpracovala:
Zoja Kohoutová, Dům dětí a mládeže Děčín, středisko Divišova
organizátorka městského a okresního kola v Děčíně
Dětská scéna 2018
tel: 604 147 840
kohoutova@ddmdecin.eu

