
23. ročník regionálnej súťaže

o najsčítanejšieho a najdôvtipnejšieho

detského čitateľa Ľubovnianskej knižnice

KRÁĽ ČITATEĽOV

september 2018 - jún 2019



Propozície súťaže 

Cieľom súťaže je:
§ preverenie čitateľských zručností a orientácie vo fonde Ľubovnianskej knižnice u žiakov 5. - 

9. ročníka ZŠ. 
§ dať súťažiacim možnosť podeliť sa s vlastným názorom na knihy s rovesníkmi 
§ dať súťažiacim príležitosť odovzdať Ľubovnianskej knižnici svoje skúsenosti, postrehy, či 

námety tykajúce sa bežného výpožičného procesu. 
Priebeh celej súťaže by mal podporiť nielen osobnostný rast detského čitateľa  (súťažiaceho i 
diváka), ale aj nasmerovať knižnicu k tomu, aby lepšie porozumela potrebám detského čitateľa. 

Kategórie:
1. kategória: 5. – 6. ročník
2. kategória: 7. – 9. ročník

Priebeh súťaže:
1. 9. 2018 – 31. 3. 2019 - Sledovanie počtu vypožičaných kníh u čitateľov súťažných vekových 
kategórií.

do 10. 5.2019 - Oslovenie súťažiacich, ktorí v sledovanom období prečítali minimálne 14 kníh 
(dosiahli limit 2 prečítané knihy mesačne).

do 17. 5. 2019  - Doručenie Prihlášky do súťaže Kráľ čitateľov do Ľubovnianskej knižnice. 

do 17. 5 2019 - Vyplnenie minimálne dvoch formulárov po naskenovaní QR kódov mobilom. Keď 
si neviete poradiť, pomôžeme priamo v knižnici. 

od 17. 5. – 29. 5. 2019: Semifinále  - testovanie čitateľských zručností prostredníctvom riešenia 

praktických úloh. Termín príchodu súťažiacich z jednotlivých škôl vopred dohodne zodpovedný 

pedagóg. Do finále za každú vekovú kategóriu postúpi desať súťažiacich s najvyšším počtom 

získaných bodov. Súťažiacemu bude postup oznámený 30. 5. 2019 telefonicky alebo e-mailom. 

od 7. 6. 2019 o 9:00 v Ľubovnianskej knižnici: Finále súťaže a slávnostné vyhodnotenie súťaže
Prezentácia vlastných skúseností, myšlienok, úvah, výpovedí alebo názorov na tému Čítanie ma 
jednoducho baví .

Kráľ čitateľov získa putovnú korunu... a budú aj mimoriadne ceny!  :-)
Kráľ čitateľov bude čestným hosťom všetkých významných podujatí knižnice.

Pre finalistov pripravíme podujatie Noc v knižnici.



Ako sa pripraviť na prezentáciu Čítanie ma jednoducho baví 

Časový limit: 5 minút

Obsah môže byť tvorený: 

§ iba hovoreným slovom (voľne prerozprávaným alebo čítaným)

§ slovom doplneným ilustračnými obrázkami

§ slovom s použitím ľubovoľnej rekvizity

§ predstavením alebo citovaním konkrétnych kníh, 

§ prostredníctvom prezentácie v PowerPointe (súťažiaci odovzdá prezentáciu 

najneskôr deň pred finálovým kolom v Ľubovnianskej knižnici na USB alebo pošle 

na e-mail: metodika@kniznicasl.sk)

Riaďte sa heslom„ Menej je niekedy viac!“ 
 alebo „ Vizuál nie je cieľom, ale nástrojom.“

Hodnotiť budeme:

§ celkový dojem z prezentácie (vtipná, originálna, podnetná, príjemná, trefná, 

presvedčivá, zrozumiteľná, prehľadná, zaujímavá, podnetná....)

§ logické a vkusné spracovanie témy

§ naplnenie cieľa prezentácie

§ autentickosť (dôveryhodnosť) odprezentovaných myšlienok

§ presvedčivý prejav pri predstavení projektu

Čo môže (ale nemusí) projekt obsahovať:

§ ako som sa dostal/la k čítaniu

§ kto mi čítal, keď som bol malý/lá

§ na túto knihu/knihy nikdy nezabudnem

§ kedy čítam, ako čítam,  kde čítam prečo čítam

§ čím ma ovplyvnila kniha/knihy

§ čo nesmie dobrej knihe chýbať

§ čo ma na knihe osloví

§ dá sa čítanie kníh niečím nahradiť?

§ o čom som ešte nečítal/la, a chcel/la by som

* Ľubovnianska knižnica plánuje najorigináljnejšie názory a myšlienky zverejniť 
na Facebooku a stránke Ľubovnianskej knižnice.

** Na finálové prezentácie budú pozvaní rovesníci súťažiacich. 



Kontakt: Mgr. Lenka Strenková

metodika@kniznicasl.sk

052 43 222 10
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