


11. ročník čitateľskej kampane
pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ

Je možné čítať NIELEN knihy požičané z knižnice. Čo teda čítať?

knihy požičané z knižnice – máte na nich čas, pretože sa 

budú dať vrátiť, až keď znova otvoríme 

vlastné knihy, ktoré máte doma – tie nemajú čiarový kód, v 

tomto prípade ho nemusíte vypĺňať

knihy na počúvanie, knihy ako divadlo – ponúkame tipy (na 

poslednej strane propozícií)

Knihy môžete počúvať alebo pozerať a potom vyplniť záznam – ak 

neviete presne z akej knihy príbeh bol, skúste to zistiť na internete 

(rodičia isto pomôžu ), čiarový kód samozrejme nepíšete.

Milí naši stonožkári, pozdravujeme vás z knižnice. Veríme, že 

popri všetkých školských úlohách sa vám darí nájsť si čas čítať 

si knihy. Prečo? Pretože Stonožkové čítanie POKRAČUJE!!! 

Hurááá... 

Aj keď školy a knižnice teraz zavreli svoje brány, do sveta príbe-

hov sú dvere otvorené vždy.

Čítajte, čítajte a NEZABUDNITE na STONOŽKOVÉ ZÁZNAMY – 

stále platí jedna prečítaná kniha = jeden vyplnený záznam.
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Ako vypĺňať „stonožkové“ záznamy o prečítaných knihách

 

 

papierový záznam – tak ako doteraz, ak sa vám minuli, vzor 

na tlač nájdete na stránke knižnice alebo na tomto linku: 

kreatívne – použite fantáziu a vytvorte, vyzdobte a nakreslite 

svoj vlastný záznam ku knihe – stále na ňom musí byť uvede-

né vaše meno, priezvisko, škola, trieda, názov knihy A NIEČO 

O KNIHE (to, čo o knihe zvyčajne píšete na „zadnú“ stranu záz-

namu môžete aj nakresliť, urobiť ako koláž, spraviť 3D a 

podobne ) 

Záznamy si ukladajte, zbierajte, už sa tešíme, keď nám ich odo-

vzdáte a budeme ich môcť pozrieť, prečítať a spočítať (veď je to 

súťaž, tak ktorá trieda vyhrá?)

Všetky info nájdete aj na stránke knižnice: 

https://bit.ly/2xmRghE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Cn-

cQduxo-mhMGMm6Ou-

SJSDNaoA9nP8U35DWvlR0qVZ3g/viewform

k

elektronicky – do formulára zadáte všetky údaje tak, ako 

keby ste vypisovali papierový záznam, tu je link:

niznicasl.sk/stonozkove-citanie/
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Ponúkame tipy (sledujte aj facebookovú stránku knižnice): 

VÝZVA

Buďte zdraví! 

Celé Slovensko číta deťom - domáce videá z čítania rozprávok deťom: 

Bratislavské bábkové divadlo: Rozprávky spod rúšk:  

BOOKO – aplikácia na mesiac zdarma – detské knihy v českom jazyk: 
 

Divadlo ZkuFraVon – Pinocchio na pokračovanie 
 

RTVS – rozprávky na počúvanie  

Július Belan – autorské čítania spisovateľa  

Divadlo Spozavoza: Ránečko s rozprávkou 

Pošlite nám foto s knihou, ktorú práve čítate na adresu 
 .

Najlepšie fotografie zverejníme na facebooku našej knižnice. Zaslaním 
fotografie vyjadrujete súhlas so zverejnením.

https://bit.ly/33TWGx6

https://bit.ly/2xozlHx

https://bit.ly/2xsAFZS

youtube.com/channel/UCRKOvK9hIiro-NLB77knf5A

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/extra

https://cutt.ly/KtmQEoq

https://youtube.com/channel/UC8aTZg5ebm-wo-h3_DvHyDw
https://facebook.com/events/s/ranecko-s-
rozpravkou/827674744401316/?ti=icl

komunikacia@kniznicasl.sk


