METODICKÝ  LIST

Usmernenia vytvorené metodickým orgánom pri OŠaM   MsÚ Žilina pre potreby MZ a učiteľov 1. stupňa 

Téma:  Súťažný prednes poézie a prózy

Cieľ:  Zosumarizovať základné informácie potrebné pri príprave a nácviku súťažného
           prednesu poézie a prózy

rečová  chyba nemusí byť prekážkou účasti v súťaži
prednes by mal rešpektovať individualitu recitátora
recitátor musí zostať recitátorom, nemal by sa stotožňovať s postavou ( napr. ako herci), zachováva si len rozprávačskú podobu
rozprávač musí vedieť rozlíšiť mieru racionálneho a emocionálneho (cítime postavu, ale nemôžeme byť ňou)
gestikulácia: všetko záleží od vnútorného zdôvodnenia a miery
nemôžeme vyčiarknuť zovňajšok recitátora- mimika, práca hlavy, pohľad (od detí nemôžeme žiadať, aby stáli ako vojaci, nemôžeme potláčať detskú prirodzenosť)
-    jemný pohyb môže byť, ale nie veľmi prehnaný
-    ak je mimika prirodzená, je to v poriadku, ak je prehnaná, musíme dieťa  
                          usmerniť
-    práca s rekvizitami, pohyb, výrazové gesto- malo by byť včlenené do textu
   oblečenie v prednese, spev v prednese- s mierou, recitátorov vzhľad nemá pôsobiť rušivo
	časový limit pre 1. a 2. kategóriu- poézia max. 5 minút, próza - max. 6 minút
                                       3. kategória-  poézia max. 6 minút, próza max. -  8.minút
                                 4. kategória- poézia max. 8 minút, próza max. - 10minút
	    koláž- lepenie: básne nemusia byť prepojené, každá nenadväzuje na seba, ale sú len 
	odčlenené od seba ( pauza, pol krok),

pri koláži by mak byť autor ten istý ( no môžu byť aj odlišní autori)
montáž: mala by vytvárať určitý celok, nadväzujú na seba, pri próze sa nerobí



„Recitáciou sa cibrí reč žiakov, obohacuje sa ich slovná zásoba, upevňuje sa v ich vedomí konštrukcia viet, väzieb, tvarov. Recitáciou sa okrem toho cvičí pamäť a posilňuje zdravé sebavedomie, posilňuje sa zmysel pre štýl a spôsob vyjadrovania. Žiak postupne zisťuje, že tú istú myšlienku možno vyjadriť mnohorako, vždy ináč a s odlišným efektom.“                    Ladislav Rybár: Ako recitovať prózu a poéziu

V metodickom liste boli použité poznámky z prípravného seminára k literárnej súťaži Hviezdoslavov Kubín pod vedením lektorky p. Čajkovej

 





