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propozície

26. ročník26. ročník  

regionálnej súťažeregionálnej súťaže  

o najsčítanejšiehoo najsčítanejšieho  

a najdôvtipnejšiehoa najdôvtipnejšieho  

detského čitateľadetského čitateľa

Ľubovnianskej knižniceĽubovnianskej knižnice  



Termín súťažeTermín súťaže
  16. 6. 202216. 6. 2022    //    9:009:00  

Téma (vyber si jednu)Téma (vyber si jednu)
Ilustrácia knihyIlustrácia knihy      

Film verzus knihaFilm verzus kniha      

Miesto konaniaMiesto konania
  Ľubovnianska knižnicaĽubovnianska knižnica

do súťaže sa môže zapojiť žiak 5. - 9. ročníka základnej školy alebo študentdo súťaže sa môže zapojiť žiak 5. - 9. ročníka základnej školy alebo študent  

do súťaže je potrebné sa prihlásiť ddo súťaže je potrebné sa prihlásiť do 1. 6. 2022 osobne v knižnici,o 1. 6. 2022 osobne v knižnici,
prezentáciu v PowerPointe je potrebné poslať na metodika@kniznicasl.sk,prezentáciu v PowerPointe je potrebné poslať na metodika@kniznicasl.sk,
najneskôr do 13. 6. 2022.najneskôr do 13. 6. 2022.

Podmienky súťažePodmienky súťaže

                1. - 4. ročníka osemročného gymnázia s platným čitateľským preukazom,1. - 4. ročníka osemročného gymnázia s platným čitateľským preukazom,

ppredstaviť knihu prostredníctvom vlastnéhoredstaviť knihu prostredníctvom vlastného
cítenia, názorov a skúseností z čítaniacítenia, názorov a skúseností z čítania

komentovaná prezentácia v PowerPointekomentovaná prezentácia v PowerPointe
(môže byť doplnená rekvizitou - výkres,(môže byť doplnená rekvizitou - výkres,
plagát, hudba, figúrka, predmet,plagát, hudba, figúrka, predmet,
myšlienková mapa....)myšlienková mapa....)
voľné prerozprávanie (aj čítanie) témyvoľné prerozprávanie (aj čítanie) témy
(môže byť doplnené rekvizitou – výkres,(môže byť doplnené rekvizitou – výkres,
plagát, hudba, figúrka, predmet,plagát, hudba, figúrka, predmet,
myšlienková mapa....)myšlienková mapa....)

maximálne 8 snímok v PowerPointemaximálne 8 snímok v PowerPointe
5 - 7 minút5 - 7 minút

  8:30 - 9:008:30 - 9:00            príchod účastníkovpríchod účastníkov
  9:00 - 12:009:00 - 12:00        súťažsúťaž
12:00 - 13:0012:00 - 13:00      vyhodnotenie súťaževyhodnotenie súťaže

Úloha súťažiacehoÚloha súťažiaceho

Forma (vyber si jednu)Forma (vyber si jednu)  

Rozsah prezentácieRozsah prezentácie

ProgramProgram                            



Riaďte sa heslom „Menej je niekedy viac!“Riaďte sa heslom „Menej je niekedy viac!“  

Ilustráciu súťažiacemu môže nakresliť, namaľovať niekto iný,Ilustráciu súťažiacemu môže nakresliť, namaľovať niekto iný,  

OdporúčanieOdporúčanie

                alebo „ Vizuál nie je cieľom, ale nástrojom."alebo „ Vizuál nie je cieľom, ale nástrojom."

                ale myšlienka ilustrácie musí byť súťažiaceho.ale myšlienka ilustrácie musí byť súťažiaceho.

čo ma na filme natočenom podľa knihy prekvapilo,čo ma na filme natočenom podľa knihy prekvapilo,
čo bolo na knihe/filme krajšie, zaujímavejšie ako na filme/knihe,čo bolo na knihe/filme krajšie, zaujímavejšie ako na filme/knihe,
prečo som sa rozhodol tému spracovať,prečo som sa rozhodol tému spracovať,
chýbajú mi ilustrácie v knihe,chýbajú mi ilustrácie v knihe,
aké kritériá by mala spĺňať ilustrácia v knihe/film natočený podľa knihyaké kritériá by mala spĺňať ilustrácia v knihe/film natočený podľa knihy
kniha by mala byť nielen po obsahovej, ale aj výtvarnej stránke príťažlivákniha by mala byť nielen po obsahovej, ale aj výtvarnej stránke príťažlivá
a zaujímavá,a zaujímavá,
keď čítam, dej alebo obrazy sa mi premietajú pred očami.keď čítam, dej alebo obrazy sa mi premietajú pred očami.

Môžeš, ale nemusíšMôžeš, ale nemusíš    použiť v prezentáciipoužiť v prezentácii

logické a vkusné spracovanie témy,logické a vkusné spracovanie témy,
vtip, originalitu, novátorstvo a prínos prezentácie,vtip, originalitu, novátorstvo a prínos prezentácie,
presvedčivý prejav súťažiaceho.presvedčivý prejav súťažiaceho.

Hodnotiť budemeHodnotiť budeme

Bližšie informácie:Bližšie informácie:

Mgr. Lenka StrenkováMgr. Lenka Strenková
052/ 43 21 501052/ 43 21 501
0911 879 0170911 879 017
metodika@kniznicasl.skmetodika@kniznicasl.sk

najsčítanejších a najdôvtipnejšíchnajsčítanejších a najdôvtipnejších  
  odmeníme knihouodmeníme knihou
Kráľ čitateľov získa putovnúKráľ čitateľov získa putovnú
korunu a vecnú cenukorunu a vecnú cenu


