
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 

 
vyhlasuje 

 

v školskom roku 2015/2016  

52. ročník medziškolskej a medzitriednej súťaže  

žiakov trenčianskych základných škôl v čítaní  

 

„ČÍTAJME VŠETCI  

-  

ČÍTANIE JE SUPER“ 
 

 

 zameranej na podporu čítania a formovania trvalých čitateľských návykov u detí a mládeže.  

 

 Cieľom súťaže je naučiť deti zmysluplne tráviť voľný čas v kultúrnom prostredí knižnice, 

 oboznámiť žiakov s významom kníh, naučiť ich pracovať s klasickými i elektronickými zdrojmi  

informácií a orientovať sa v klasických i on-line katalógoch, 

 umožniť žiakom zúčastňovať sa na vzdelávacích a kultúrnych podujatiach, besedách so spisovateľmi, 

literárnych súťažiach, prázdninových kluboch, tvorivých dielňach, výstavách a pod., 

 súťaž v júni 2016 slávnostne vyhodnotiť a žiakov a pedagógov víťazných tried odmeniť.  

 

Do  súťaže sa môžu zapojiť žiaci 1. - 5. ročníkov  základných, špeciálnych škôl a školských 

klubov v Trenčíne a trenčianskom regióne, ktorí splnia nasledovné podmienky: 

 

 žiaci triedy alebo školského klubu sa v čo najväčšom počte prihlásia v 1. polroku školského roku 

2015/2016 a stanú sa registrovanými čitateľmi knižnice, 

 spolu s pedagógom absolvujú vstupnú exkurziu alebo hodinu informatickej výchovy v úseku literatúry 

pre deti a mládež na Hasičskej ulici, alebo v pracoviskách knižnice  na Dlhých Honoch,  Juhu, v Kubre, 

či v  Opatovej n/V, 

 pedagóg odovzdá zoznam prihlásených žiakov v pracovisku knižnice, ktoré má záujem s nimi 

navštevovať, 

 prihlásení žiaci môžu navštevovať všetky pracoviská knižnice zamerané na prácu s literatúrou pre deti 

a mládež, 

 prihlásení žiaci – čitatelia knižnice budú rešpektovať Knižničný a výpožičný poriadok VKMR. 

 

Prihlásiť sa môžete na pracoviskách  knižnice: 

 

 
                                                 úsek lit. pre deti a                pobočka Juh, 

                                                                mládež, Hasičská 1               Kyjevská 3183 

                                                                                                                     (KC Aktivity) 

                                                                pobočka Dlhé Hony         

                                                                Soblahovská 4                     

                                                                       (NC Družba)                            pobočka  Kubra 

                                                                                                               Kubranská 6394                                           

                                                                pobočka Opatová                 (Kultúrne centrum) 

                                                          Potočná 86 (ZŠ) 
                            

                                              



        

                                      
Škola.............................................................................................................................. 

 

 

 

 

Prihláška 
 

do medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov „Čítajme všetci – Čítanie je super“  
 

prebiehajúcej v školskom roku 2015/2016 

 

 

 

 

 

Trieda....................................... 

 

                                                                      meno pedagóga...................................... 

 

 

Trieda....................................... 

 

                                                                      meno pedagóga...................................... 

 

 

Trieda....................................... 

 

                                                                      meno pedagóga...................................... 

 

 

Trieda....................................... 

 

                                                                      meno pedagóga...................................... 

 

 

Školský klub........................... 

 

                                                                      meno pedagóga...................................... 

 

 
Školský klub........................... 

 

                                                                      meno pedagóga...................................... 

 

 
Školský klub........................... 

 

                                                                      meno pedagóga...................................... 

 

 


