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11. ročník čitateľskej kampane
pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ
Priebeh súťaže:
ź

súťažné kolektívy (minimálne 70 % žiakov z triedy ZŠ v meste,
50% z triedy ZŠ v obci) sa prihlásia do kampane v Ľubovnianskej knižnici,

ź

súťažiaci a triedni učitelia budú v Ľubovnianskej knižnici
registrovaní bezplatne,

ź

v čase od 20. 9. 2019 do 30. 5. 2020 sa súťažiaci snažia
požičať si a prečítať čo najviac kníh z Ľubovnianskej
knižnice,

ź

pri vrátení kníh súťažiaci odovzdá pri pulte „stonožkové“
záznamy o prečítaných knihách. Akceptujeme iba kompletné a podľa inštrukcií vyplnené záznamy,

ź

pedagógov budeme pravidelne informovať o priebežných výsledkoch kampane,

ź

počas trvania kampane budú mať súťažné kolektívy možnosť
zúčastniť sa nielen bežných podujatí knižnice, ale aj mimoriadnych podujatí (stretnutia s tvorcami detských kníh, dramatizované čítanie, semináre s odborníkmi v oblasti čítania
detí),

ź

kolektívne požičiavanie kníh je potrebné nahlásiť vopred,
aby sa predišlo kolidovaniu podujatí a tried,

ź

špecifické situácie budeme riešiť individuálne.

11. ročník čitateľskej kampane
pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ
Vyhodnotenie súťaže: 9. 6. 2020
ź

Hlavnú cenu - putovnú Zlatú stonožku získa kolektív žiakov,
ktorý v priebehu trvania súťaže prečíta najviac kníh a odovzdá najviac stonožkových záznamov (prepočítava sa počet
prečítaných kníh na jedného žiaka v triede).

ź

Ocenené budú aj kolektívy žiakov, ktoré prečítajú najviac
kníh a odovzdajú najviac stonožkových záznamov vo svojej
kategórii (ročníku), pričom dodržia percentuálny limit zapojených žiakov v triede.

ź

Vecnú cenu a poukaz do Letného čitateľského tábora organizovaného Ľubovnianskou knižnicou získa súťažiaci s najvyšším počtom odovzdaných „stonožkových“ záznamov.

ź

Vecnú cenu dostanú súťažiaci, ktorí prečítajú najviac kníh vo
svojej kategórii (ročníku).

ź

Cenu získajú súťažiaci za najzaujímavejšie a najoriginálnejšie
spracovanie „stonožkových“ záznamov vo svojej kategórii
(ročníku).

ź

Oceníme triedy, v ktorých budú čítať všetci žiaci.
Kampaň z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom.

11. ročník čitateľskej kampane
pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ
Postup pri prihlásení súťažného kolektívu
Minimálne 3 pracovné dni pred úvodnou návštevou v knižnici
pedagóg:
ź

odovzdá do knižnice vyplnené Prihlášky čitateľa, Súhlas so
spracovaním osobných údajov a zverejnením fotografií a
čitateľské preukazy každého člena súťažného kolektívu (ak
ho dieťa vlastní),

ź

nahlási počet všetkých žiakov v triede,

ź

dohodne úvodnú návštevu v knižnici, na ktorej deťom
vysvetlíme pravidlá a priebeh kampane.

Kontakt:
Mgr. Zuzana Lukačovská (koordinátorka projektu)
telefón: 43 215 01 mobil: 0911 879 017
e-mail: komunikacia@kniznicasl.sk
Stonožkové čítanie:
https://www.kniznicasl.sk/stonozkove-citanie/
Ponuka podujatí pre školy:
https://www.kniznicasl.sk/podujatia-pre-skoly/
Kalendár podujatí:
https://www.kniznicasl.sk/kalendar-podujati/

