
 
 

Ak patríš k tým nádherným ľuďom, ktorí čítajú, lebo čítanie robí človeka vnútorne 

krajším, bohatším a zaujímavejším, pridaj sa k nám  

Sme tínedžeri, ktorých čítanie baví a o dojmoch z čítania sa chceme podeliť. Hoci aj 

prostredníctvom súťaže o najsčítanejšieho a najdôvtipnejšieho detského čitateľa 

Kráľ čitateľov. Stačí ak si pozrieš video, aby si si vytvoril obraz o tom, ako to na súťaži 

vyzerá a splníš tri úlohy. 

 

Aj keď nám momentálna pandemická situácia nedovoľuje, aby knižnica súťaž  Kráľ 

čitateľov pripravila bežným spôsobom, súťažiť sa bude. Možno trochu „otravne“ -  

z domu (knižnica za to nemôže) v dvoch kategóriách:  

1. kategória: 5. - 6. ročník ZŠ, prima osemročného gymnázia  

2. kategória: 7. - 9. ročník ZŠ, sekunda - kvarta osemročného gymnázia  

 

Úloha na marec (do 26. marca 2021) 

 Vyplnenie prihlasovacieho formulára. 

Prihlasovací formulár je potrebné vyplniť, aby sme ťa kontaktovali, ak by si náhodou 

na niektoré úlohy zabudol. 

 

Úloha na apríl ( do 26. apríla 2021) 

 Objednanie knihy prostredníctvom online katalógu. Aby sme preverili, či si úlohu 

splnil, je potrené vyplniť krátky formulár. 

Prihlás sa do svojho čitateľského konta a objednaj si minimálne jednu knihu, ktorú si 

po prijatí potrvrdzujucého e-mailu knižnici vyzdvihneš. Objednávajú sa iba knihy so 

statusom voľná. Pomôcť si môžeš niektorými  videonávodmi, ktoré nájdeš na 

knižničnej webovej stránke. Objednávanie kníh je bezplatné a knižnica je otvorená 

každý deň v bežnom čase. Ak by sme museli knižnicu zatvoriť, spôsob plnenia úlohy ti 

oznámime e-mailom. 

https://youtu.be/W5_pszzZLTc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_Z0-cvnAHre3-Hs5V3SUXpJ2Rdli-KzzPtK6ODM1gyZAURA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1wbxS4w5wm9lmRUYzk20G3zJJuGl-HqF-MXBUPTyh5kM/edit
https://www.kniznicasl.sk/online-prenosy/


 

Úloha na máj (do 28. mája 2021) 

 Dôkaz toho, že čítaš a vieš o čom čítaš. 

Do formulára z doteraz prečítaných kníh napíš „hlášku“, myšlienku, alebo stručne opíš 

situáciu, ktorá ťa dostala. Buď pointou, posolstvom, alebo tým, že sa na nej vždy 

zasmeješ a rád sa k nej vrátiš. Môžeš aj vysvetliť, prečo je pre teba  práve táto kniha 

inšpiráciou. 

 

Traja súťažiaci v kategórii, ktorým porota pridelí najviac bodov, dostanú knižné ceny. 

 

Zopár rád na záver: 

 Vyjadruj sa štylisticky správne, pekne a zaujímavo. Robia to sčítaní ľudia.  

 Menej je viac. Cenia sa úprimné, stručné, trefné a myšlienkovo originálne 

odpovede. Porota ti musí veriť, rýchlo zistí, čo bolo opísané.  

 Keď budeš potrebovať nad otázkami porozmýšľať, radšej si odpovede priprav 

v textovom editore a potom ich skopíruj do formulára.  

 Formuláre a videá otvoríš priamo z propozícií, keď použiješ prepojenie. 

 

 

 

 

Do čítania! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade otázok kontaktujte:  

Mgr. Lenka Strenková 

052 43 222 10 

metodika@kniznicasl.sk 

https://docs.google.com/forms/d/1B2YWriY0vCWT2MyQV-LYf2ObqOBZ5U_N1jyUWMCNeX8/edit

