
S KNIHOU 
DO NEZNÁMA

Knižnica 
Antona Bernoláka 
v Nových Zámkoch

Regionálna súťaž 
pre všetky zvedavé deti. 



S KNIHOU 
DO NEZNÁMA

Zabav sa s knihou
a so svojimi
kamarátmi. 

Preži čaro
príbehu a nechaj
svoju fantáziu

lietať.  

Prečítaj
si knižky.

Vypracuj
úlohy.

Nauč sa
nové veci. 



AKO SÚŤAŽIŤ

Zapájať sa
môžu žiaci 

1. - 4. ročníka
ZŠ a špeciálne

triedy.

Súťaž je určená
pre žiakov 
ZŠ a ŠZŠ

v okrese Nové
Zámky. 

Každá trieda si vyberie 
2 knihy z tohto zošita 

a vypracuje k nim
konkrétne úlohy. Môžete

však vypracovať aj
všetky. Ak sa tvoja trieda

nezapája, to nevadí,
môžeš sa zapojiť aj sám.

Knihu určenú pre
1. ročník, si môžu

vybrať len
prváčikovia a

špeciálne triedy.
Bonusovú úlohu si

môžu vybrať
všetky triedy.  



DÔLEŽITÉ
TERMÍNY

Termín prihlásenia
do súťaže: 
do 30. novembra
2021.

Termín
odovzdania prác:
do 29. apríla
2022

Termín vyhlásenia
víťazov: 
máj 2022

Termín výstavy 
jún 2022

TEšíME SA
NA VAšE
PRÁCE! 

Tie najkrajšie 

a najoriginálnejšie práce

poputujú na výstavu,

ktorá sa uskutoční 

v priestoroch knižnice.
 



ROČNÍK1.

 úloha: V akom presnom poradí si Mechúrik1.
 našiel v príbehu kamarátov? Prvú našiel myšičku...

2. úloha: Ktorý náš známy spisovateľ prebásnil
rozprávku o Mechúrikovi Koščúrikovi? Bol to ujo
Milan .... Poznáš aj iné jeho knižky, ktoré napísal?
Vypíš nám ich názvy. 

Milan Rúfus
 

Mechúrik Koščúrik



ROČNÍK1.

3. úloha: Nakresli svoju najobľúbenejšiu
postavičku z tejto rozprávky. 



2.   ROČNÍK

úloha: Danka a Janka sú dvojičky, možno i ty
máš svoju dvojičku, alebo mladšieho či
staršieho súrodenca. Skús nakresliť svojho
brata, sestru a ak si jedináčik, tak svoju
imaginárnu (neskutočnú) dvojičku, ktorá by
vyzerala ako ty.

1.

Mária Ďuríčková
 

Danka a Janka
 



2.   ROČNÍK
2. úloha: Danka 
a Janka v jednej 
z rozprávok zobudili
medvedíka Demetera.
Knihovníci sú zvedaví,
či by si vedel
odpovedať na tieto
otázky:
 

3. úloha: Ak si pozorne čítal všetky rozprávky 
o Danke a Janke, tak si natrafil aj na tú, kde
varili kašu. Aké je tvoje obľúbené jedlo? Skús nám
napísať, ako ho pripravuje, a čo všetko k tomu
potrebuje tvoja mamička.

Prečo medvede 
   v zime spia? 

Aké prípravy 

Kde spia? 
   pred týmto spánkom musia urobiť? 

 



3.   ROČNÍK

úloha: 1.
“Na kopci jeden jediný dom, ale taký veľký, že 

ledva sa sprace na kopec.“

Ktorý hrad sa viaže s daným úryvkom? 
Vieš, aká známa povesť sa spája s týmto hradom?
Navštívil si aj ty niektorý z našich hradov? 
Ak áno, ktorý to bol? Dozvedel si sa o ňom niečo
zaujímavé? 
   

Jozef Cíger Hronský
 

Smelý Zajko 
v Afrike 



3.   ROČNÍK
2. úloha: Počas cesty 
k moru zhltol
Zajkovcov spolu s autom
obrovský žralok.
Predstav si, že si sa 
v ňom ocitol spolu s nimi.
Ako by to tam podľa
teba vyzeralo? Skús
nám to nakresliť.

3. úloha:.           “Kukurica, šošovica,                   
   kapustička, hlúby,

   to sú všetko dobré veci
   pod Zajkove zuby!“

 
Takýmto zaklínadlom sa pokúšal Zajko vyliečiť
boľavý zub Veľkomožnému Kráľovi. Vymysli
kratučkú báseň o Zajkovi alebo inom zvieratku, 
s ktorými si sa v knihe stretol.

  



4.   ROČNÍK

Marta Hlušíková
 

Môj dedko Rýchly šíp
 

,,Ako som už povedal: mala by

si dostať sovie pierko, lebo

celkom múdro rozmýšľaš“,
povedal mi poobede starký.

,,A prečo sovie?“
,,Lebo sova je múdry vták.“
,,A ty vieš, kde si sovy

schovávajú svoje pierka? „
,,Viem, kde večer sedávajú.,,

,,Ja by som tiež chcela vedieť,

kde sedávajú sovy!,,

,,Pôjdeme teda na nočnú

indiánsku výpravu“ prisľúbil
starký.

úloha: 1.
Zamýšľal si sa, že prečo 
je práve sova symbolom
múdrosti? Poznáš ešte
nejaké zvieratá, ktorým sú
obrazne priradené ľudské
vlastnosti?

https://www.preskoly.sk/autor/marta-hlusikova/30232/


4.   ROČNÍK
2. úloha: Typické 
pre príslušníkov
indiánskych kmeňov
bolo, že mali svoje
osobité mená (napr.
Rýchly šíp). Napíš nám,
aké indiánske meno by
si priradil sebe,
kamarátovi, kamarátke
... a prečo?
 

3. úloha: V tejto knihe si sa dočítal, že
najvzácnejšie pierka, ktoré Indiáni dostávajú sú
za pomoc iným. Poznáš vo svojom okolí niekoho,
komu by si vedel udeliť takéto pierko? Za akú
pomoc by si ho pridelil?
Nakresli nám, ako by vyzeralo podľa teba
indiánske pierko a môžeš mu priradiť aj
vlastnosti: napr. pierko odvahy...



BONUSOVÁ 
ÚLOHA

úloha: Túžiš po domácom miláčikovi, alebo máš
už zvieratko, o ktoré sa staráš? Skús nám ho
opísať, odfotiť, nakresliť, čo len chceš... Možno
s ním máš aj vtipnú príhodu, o ktorú by si sa
podelil. 

1.

Eoin Colfer
 

O psíkovi, ktorý
prestal brechať.



BONUSOVÁ 
ÚLOHA

2. úloha: Predstav si, že
pracuješ v útulku ako
Zane z príbehu. 
Aké rady by si poskytol
chlapcom a dievčatám,
ktorí by si chceli
adoptovať zvieratko?  

3. úloha: Skús vymyslieť plagát na podporu
adopcií (osvojení si) psíkov z útulku.  



MÔŽEŠ PRÍSŤ
AJ MEDZI NÁS 

Zapáčila sa ti táto súťaž?Chcel by si sa ponoriť do kúzelných príbehov,zažiť dobrodružné pátraniači dozvedieť sa novéinformácie z encyklopédií?Budeme radi, ak násnavštíviš a nájdeš si u násknižku. Tešíme sa na Tvojunávštevu. 

S knihou do neznáma 
reginálna súťaž Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch
nultý ročník 

Čo môžete vyh
rať 

v súťaži s Knihou do

neznáma ? 
 

miesto 
1.

2. miesto a
 3. miesto

+deň strávený s knižnicou+celoročný zápis členado knižnice zadarmo+vecné ceny 

+vecné 
ceny 


