Rok čitateľskej gramotnosti – november 2016

„Čitateľská súťaž pre žiakov škôl“

ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ PRE ŽIAKOV ŠKÔL
pri príležitosti Roka čitateľskej gramotnosti, ktorý sa nesie sa nesie pod heslom
„Myslenie je pohyb“

Cieľ:
Cieľom Roka čitateľskej gramotnosti je zlepšiť výsledky slovenských žiakov, aby v testovaní
PISA 2018 dosiahli úroveň čitateľskej gramotnosti nad úroveň priemeru krajín OECD.
Čítanie aj napriek prieniku moderných informačných technológií ostáva základnou stratégiou
nadobúdania vedomostí, odborných znalostí, rozširovania a prehlbovania poznatkovej bázy
človeka, ale aj získavania rozličných praktických a profesijných zručností. Práve z tohto
dôvodu považuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej
len „ministerstvo školstva“) vzťah detí, žiakov a mládeže k čítaniu za kritický.
Uvedená aktivita je jedným z podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe Národnej stratégie
zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorú v apríli 2016
vzala na vedomie vláda SR.
Keďže kampaň na podporu Roka čitateľskej gramotnosti sa nesie sa nesie pod heslom
„Myslenie je pohyb“, v intenciách tejto témy sa nesie aj „Čitateľská súťaž pre žiakov škôl“
(ďalej len „čitateľská súťaž“).
Pre informáciu doplníme, že sa vychádza z idey, že čítanie je pohyb myšlienok a jeho rozvoj
je spojený aj s pohybom tela. Športové aktivity nepredstavujú iba pohyb s jeho pozitívnymi
účinkami na telesný rozvoj a zdravie. Šport prispieva aj k prekonávaniu pohodlnosti, a teda k
budovaniu vytrvalosti, cieľavedomosti, sústredenosti. Rovnako aj čítanie si vyžaduje
„tréning“, pravidelnosť, sústredenosť, pozornosť a koncentráciu.

Pravidlá čitateľskej výzvy
Súťaž bude prebiehať na dvoch úrovniach:
1. mesačné čitateľské súťaže,
2. hlavná čitateľská súťaž.

Každý mesiac až do konca mája 2017 prečítať jednu knihu, ktorá sa realizuje v rámci
kampane na podporu Roka čitateľskej gramotnosti.



November 2016 – kniha, ktorá ma motivovala k športu
December 2016 – kniha, ktorá je autobiografiou významného športovca
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Január 2017 – kniha, v ktorej sa píše o športe, ktorý obľubujem
Február 2017 – kniha, v ktorej sa píše o odvahe a o prekonávaní prekážok
Marec 2017 – kniha, v ktorej sa píše o významných vedeckých objavoch,
prípadne objaviteľských cestách
Apríl 2017 – kniha, ktorá ma rozosmiala
Máj 2017 – kniha, ktorú by som odporúčal kamarátke/kamarátovi

Jednotlivé témy mesiaca budú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR a VEDY,
vydavateľstva SAV.
Úlohou mesačnej čitateľskej súťaže bude vždy prečítať knihu, ktorá spĺňa určité
kritérium a pútavo o nej napísať vlastný čitateľský zážitok. Spolu s vyhlásením témy
budú zverejnené tiež ceny na daný mesiac.
Do 10. dňa nasledujúceho mesiaca vyberú organizátori kampane alebo nimi poverená
osoba víťazné príspevky. Počet výhercov mesačnej čitateľskej súťaže sa môže v jednotlivých
mesiacoch meniť v závislosti na počte cien. Príspevky, ktoré nezodpovedajú mesačnému
zadaniu, nebudú zaradené do súťaže.
Súťažiacim hlavnej čitateľskej výzvy sa stáva každý, kto:
– sa zúčastní všetkých mesačných čitateľských súťaží. Úlohou žiaka je teda
prečítať všetkých sedem kníh;
– sa zúčastní aspoň troch kôl mesačnej čitateľskej súťaže a aktívne športuje,
prípadne začal športovať, čo potvrdí jeho škola alebo tréner či rodičia. Za
šport sa považuje každá pohybová aktivita v dĺžke trvania minimálne pol
hodinu denne. Porota uzná ako šport aj rýchlu chôdzu v rámci prechádzky a
turistiku atď.
Každú knihu možno uviesť iba raz, aj keby spĺňala viacero kritérií. Čitateľské zážitky
možno posielať elektronicky na adresu: citatelskasutaz@minedu.sk
Predmet správy označte heslom „Čitateľská súťaž pre žiakov škôl“
Upozorňujeme, že účastník čitateľskej súťaže musí vyplniť celé meno a platné kontaktné
údaje (e-mail, telefón, adresa, škola, trieda).
Posúdenie kritérií čitateľskej súťaže je plne v kompetencii organizátorov
a vyhlasovateľa. Pokiaľ údaje nebudú spĺňať zadané kritériá súťaže alebo nebudú obsahovať
správne kontaktné údaje, súťažiaci bude zo súťaže vyradený. V sprievodnom texte súťažiaci
čestne vyhlasuje, že dodržal podmienky súťaže a že uvedené kontaktné údaje sú pravdivé.
Výhercovia hlavnej čitateľskej súťaže
V júni 2017 budú prezentovať svoje práce na stretnutí s organizátormi, športovcami
a poprednými vedcami SAV.
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