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INTERPRETACE LITERÁRNÍHO TEXTU  -  PRÁCE S RECITÁTOREM 
 

 

vzdělávací akce č. 3019 

akreditace MŠMT č. j. MSMT-22805/2017-1-915 
 

 

URČENO: učitelům ČJ a literatury SŠ,  

 učitelům literárně-dramatického oboru ZUŠ 

  

 

Akce se koná ve spolupráci se ZUŠ Uherské Hradiště. 

 

OBSAH:  

Tři praktické dílny se uskuteční v rámci krajského kola soutěžní přehlídky uměleckého přednesu 

Wolkrův Prostějov, která se koná v Uherském Hradišti 29. a 30. března 2019. 

 

Práce s veršem  

Budeme se zabývat poezií a možnostmi její interpretace. Seznámíme se prakticky s pojmy verš, 

volný verš, přesah, sdělení atd.   

Lektorka: MgA. Mgr. Gabriela Zelená Sittová -  recitátorka, lektorka tvořivých dílen, členka 

porot recitačních či divadelních přehlídek a vzdělávacích akcí pro dospělé (NIPOS-ARTAMA).  

V současnosti pedagožka katedry výchovné dramatiky DAMU v Praze. 

 

Vypravěčské dovednosti 

Budeme pracovat na schopnosti vnímat diváka jako partnera našeho vystoupení.  

Lektorka: MgA. Jana Machalíková - pedagožka PdF Karlovy univerzity a katedry výchovné 

dramatiky DAMU v Praze, trenérka a spoluzakladatelka České improvizační ligy, improvizátorka, 

členka skupiny Improvize, recitátorka, herečka, lektorka programů Národní galerie v Praze. 

 

Příležitosti a záludnosti práce s prózou 

Seminář je zaměřený na rozkrývání problematiky práce s prozaickými texty žáků středních 

a základních uměleckých škol jejich pedagogů.  

Lektor: Ing. Libor Vacek - slovesný dramaturg Českého rozhlasu Praha, vede projekt výchovy 

mladých redaktorů. Je členem odborné rady ARTAMA pro umělecký přednes, lektorem 

recitačních přehlídek. 
 

TERMÍN:  pátek 29. března 2019 
 
 

ČAS:    10.00 – 17.00 h (8 vyučovacích hodin, přestávka na oběd) 
 
 

MÍSTO: Uherské Hradiště, Základní umělecká škola, Tyršovo náměstí 363 
 

CENA: 1000 Kč; nejsme plátci DPH 

V ceně jsou zahrnuty literární texty, s kterými budete pracovat a účast 

na večerním programu 29. 3. a na programu 30. 3. včetně všech dílen 

s účastníky (program v rámci přehlídky Wolkrův Prostějov). 

 

POZNÁMKA: s sebou vezměte: psací potřeby  
 

UZÁVĚRKA:  4. 3. 2019  

   kapacita počtu účastníků je omezená 

 

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury. 

http://www.blechova.cz/
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