
O súťaži 

Celoročný projekt pre deti zameraný na podporu čítania, čitateľskej gramotnosti 

Naučí  Ťa pracovať s textom a informáciami, podporí zmysluplné trávenie voľného času dá  Ti možnosť objaviť 

nové skvelé príbehy.  

Cieľom súťaže je prečítať knihu= perlorodku, odpovedať na otázky, ktoré s knihou súvisia a za to získať odmenu 

vo forme malej perličky.  

Kto prečíta viac kníh, zodpovie otázky a nazbiera najviac perličiek, vyhrá knižný poklad.   

 

Ako sa zapojiť? 

Ak sa chceš zapojiť do hry, musíš prísť do knižnice, kde vyplníš registračný formulár. Ten ti dajú tety 

knihovníčky, vypíšeš ho a môžeš začať pátrať po knihách- perlorodkách. Registračný formulár nájdeš aj na 

webovej stránke knižnice- www.kniznicapp.sk. Môžeš si ho doma vytlačiť, vypísať a doniesť do knižnice na 

ktorékoľvek oddelenie či pracovisko, kam chodíš najčastejšie. A potom stačí už len čítať, vypracovávať 

pracovné listy s otázkami, zbierať perličky a tešiť sa z každej prečítanej knihy.  

Všetky vypracované listy dones do knižnice, kde Ti ich tety knihovníčky odložia k registračnému formuláru 

a budú strážiť tvoje poklady- každú knihu, ktorú prečítaš poznačia a vypracované listy odložia. 

 

Ako hra funguje? 

V knižnici sa nachádzajú knihy, ktoré sú na chrbte označené samolepkou. Keď si takú knihu vyberieš, dostaneš 

hraciu kartu s otázkami k danej knihe. Tejto knihe hovoríme perlorodka. Zoznam kníh „perlorodiek“ nájdeš 

na webovej stránke knižnice alebo sa môžeš opýtať tety v knižnici, nech ti zoznam ukáže. Môžeš prečítať všetky 

knihy podľa zoznamu, ktorý postupne bude narastať- každý deň počas júna do neho pridáme jednu ďalšiu knihu.  

Hracie karty s otázkami ku knihám- perlorodkám dostaneš pri požičaní knihy. 

 

Hracie karty obsahujú otázky, ktoré súvisia s obsahom knihy a nepovinné, dobrovoľné otázky, ktoré vedú 

k zamysleniu a vyjadreniu vlastného názoru. 

Za každú prečítanú knihu a správne zodpovedané otázky k nej získavaš perlu a tvoríš si tak náhrdelník. Čím viac 

prečítaných kníh a zodpovedaných otázok, tým viac perličiek a tým väčšia šanca na výhru. 

 

Predpokladáme, že si budeš k lovu perál vyberať knihy, ktoré zodpovedajú tvojmu veku.  

Prvú časť zvládneš hravo, pretože odpovede nájdeš v knihe. Nepovinné otázky sú trochu náročnejšie, ide v nich 

o tvoje názory a skúsenosti. Budeme radi, keď to nevzdáš a budeš sa zaoberať aj nepovinnou časťou otázok.           

 

Vyplnený list odovzdáš v knižnici pri vrátení knihy, a keď je všetko v poriadku, bude ti kniha pripísaná na tvoj 

registračný formulár, na ktorý sa môžeš kedykoľvek pozrieť v knižnici. 

 

Otázky k perlorodkám môžeš tvoriť aj Ty. 

List by si mal spracovať podľa nášho vzoru (list musí obsahovať otázky i odpovede a čísla stránok, kde sa dá 

odpoveď nájsť v knihe) a pošleš ho na adresu: ukis@kniznicapp.sk alebo odovzdáš v knižnici.  

 

http://www.kniznicapp.sk/
mailto:ukis@kniznicapp.sk

