Pokus o prekonanie detského čitateľského
maratónu
„Čítajme si“!
Podarí sa deťom prekonať minuloročný
rekord 21 234 čítajúcich detí?
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE, ORGANIZAČNÉ POKYNY

1)

Prečo práve téma deti a čítanie?

Linka detskej istoty získava prostredníctvom celoslovenskej telefonickej linky informácie od detí o ich
problémoch tak ako to cítia samé. Nie všetky hovory sú o krízach, ktoré ohrozujú detský život. Veľká časť
hovorov je o nedostatku komunikácie zo strany dospelých, o nude, malej kreativite detí.... Nie je čítanie práve
jedna z aktivít, ktoré podnecuje obrazotvornosť, fantáziu, obohacuje slovnú zásobu, ovplyvňujú životné
hodnoty...? Myslíme si, že áno. Preto sa pridávame k aktivitám, ktoré podporujú čítanie detí. Tvorcovia projektu
dostali nápad pokúsiť sa o rekord, aby do čítania pritiahli čo najväčší počet detí.

2)

Cieľ projektu.

Cieľom akcie je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú moderné technické
zariadenia od počítača cez televízor až po mobil. Čítanie, ktoré poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna
a podporuje ich fantáziu a prehlbuje cítenie. Preto chceme v spolupráci s knižnicami a školami po celom
Slovensku motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc.
Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková, známa humoristka a spisovateľka.

3)

Základné informácie .
 Názov pokusu o rekord: N a j p o č e t n e j š í d e t s k ý č i t a t e ľ s k ý m a r a t ó n
 Popis pokusu o rekord: Cieľom rekordu je zapojiť čo najväčší počet detí do čítania súčasne vo viacerých
mestách Slovenska.
 Termín konania akcie. 31.5.2011 od 9,00h do 15,00h. Doba trvania maratónu je 6 hodín. Tzv. „hluché“
miesta sú prípustné (napr. ak v nejakom čase nie sú prítomné deti), ale akcia sa definitívne končí
o 15.00h

 9.00h začne čítať prvé dieťa, začína čítať prvú stranu z vybranej knihy, keď ju dočíta, pokračuje ďalší
čitateľ druhou stranou a rovnako sa postupuje až do konca knihy. V prípade, že sa kniha prečíta
dokonca, buď sa začne čítať opäť od začiatku, alebo pokračuje čítaním ďalšej vybranej knihy.
 Čitateľský maratón je určený pre deti základných škôl.
 Každé dieťa sa zaregistruje do prezenčnej listiny.
 Podmienkou započítania účastníka je prečítanie jednej strany z určenej knihy.
 V tomto časovom limite sa do rekordu môžu zapojiť aj deti z viacerých základných škôl– pôjde o
simultánne čítanie.

4) Spolupráca miestneho partnera.
 Miestni partneri zabezpečia knihu na čítanie podľa ľubovoľného výberu.
 Uvítame pomoc pri zabezpečení účasti detí na čítaní zo strany miestneho partnera.
 Miestny partner zabezpečí registráciu detí, ktoré sa čítania zúčastnia, a to na registračnom formulári.
 V knižnici ostáva Diplom „Čítajme si... 2011“vo forme plagátu veľkosti A1, na ktorý sa podpíšu všetky
zúčasnené deti
 Miestny partner nahlási po ukončení čítania do 15:00h výsledok akcie formou
- telefonátu na číslo Knižnice Antona Bernoláka 035/6400385,
- (T-mobil) 0904228535
- (Orange) 0915272372
- alebo na e-mail ukis@abkniznica.sk
(počet zapojených detí, názov miesta – adresa základnej školy)
 Kreativita a operatívnosť pracovníkov miestnych partnerov je vítaná. 

5)

Postavenie školy a priebeh akcie.

Školy zabezpečia účasť žiakov na podujatí, ich presun na miesto podujatia na základe časového harmonogramu
a adekvátny pedagogický dozor.

6)

Zoznam potrebného materiálu na akciu

1) Kniha podľa výberu miestneho partnera (ZŠ)
2) Plagát „Čítajme si ... 2011“ pre každú zapojenú knižnicu, knižné záložky/diplomy
3) Registračné formuláre pre účastníkov čítania.

