
S knihouS knihou  
do neznámado neznáma
Regionálna čitateľská súťaž 
Knižnice Antona Bernoláka 

v Nových Zámkoch 



Preži čaro príbehu a nechaj svoju
fantáziu lietať.

Zabav sa s knihou a so svojimi
kamarátmi.

Vypracuj úlohy.

Získaj nové poznatky.

Prečítaj si knihy.

S knihouS knihou  
do neznámado neznáma



Ako súťažiťAko súťažiť

Súťaž je určená pre žiakov  ZŠ a ŠZŠ v okrese Nové
Zámky. 

Zapájať sa môžu žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ a špeciálne triedy.

Každá trieda si vyberie 2 knihy z tohto zošita a
vypracuje k nim konkrétne úlohy. Môžete však
vypracovať aj všetky. 

Knihu O snehuliakovi s horúcim srdcom, si môžu vybrať
na vypracovanie len prváci a špeciálne triedy.

Kniha Fantazmagorický kamarát je
bonusovou knihou, ktorá je
obsahovo náročnejšia.



Dôležité termínyDôležité termíny

Termín prihlásenia do súťaže: do 31. októbra 2022
(prostredníctvom online formulára).

Termín odovzdania prác: do 29. apríla 2023

Termín vyhlásenia víťazov:  máj 2023

Najkrajšie  a najoriginálnejšie práce budú vystavené 
v priestoroch knižnice.
Termín výstavy: jún 2023

TEŠÍME SA NA VAŠE PRÁCE! 



1.kniha1.kniha

1.úloha: Presvedčili ste sa, že snehuliak z príbehu
má veľmi dobré srdce. Rovnako veľa lásky je
určite i vo vašej triede. Kreatívne nám to môžete
dokázať. Spoločne vytvorte neobyčajné srdce.
Použiť môžete akúkoľvek výtvarnú techniku
(maľba, kresba, koláž, 3D model...). 

O snehuliakovi s horúcim srdcom

dobrota
vnútorná
krása
vzájomná
pomoc



1.kniha1.kniha
2.úloha: Ktorá postava z príbehu vás chytila za
srdce? Každý sa sám nad tým môže zamyslieť,
pretože v samostatnej práci vás čaká kreslenie i
písanie. Nakreslite nám vašu obľúbenú
postavu a napíšte k nej, prečo ste si ju obľúbili. 



2.kniha2.kniha

1.úloha: Ako by vyzerala vaša spoločná
vianočná reťaz? Veríme, že  inšpirácia a nápady
vám nebudú chýbať, a preto vám nebude robiť
problém zhotoviť ju. Čím viac originálne, tým
lepšie. 

Mimi a Líza, Záhada vianočného svetla

priateľstvo
zdravotné
znevýhodnenie
vianočná
atmosféra



2.kniha2.kniha

2.úloha: Bez priateľov by bol náš život veľmi
smutný. Veríme, že každý z vás má svojho
dobrého priateľa, s ktorým sa hrá, učí, športuje,
trávi svoj voľný čas. Vašou individuálnou
úlohou bude predstaviť nám svojho kamaráta.
Napíšte nám, prečo je pre vás dôležitý, čo na
ňom máte radi  či obdivujete. Bolo by dobré,
keby ste mu to aj povedali. Zahreje ho to pri
srdci. 



3.kniha3.kniha

1.úloha: Vymyslite pre knihu novú obálku.
Použiť môžete akúkoľvek výtvarnú techniku
(napríklad: maľbu, kresbu, koláž...). 

Matilda

priateľstvo
školské
prostredie
láska ku
knihám



3.kniha3.kniha

2.úloha: Ak sa začítaš do tejto krásnej knižky o
malej Matilde, neunikne ti, že hlavní hrdinovia
majú priezviská podľa toho, aké sú ich
vlastnosti. Napr. Matildina pani učiteľka sa
volá Medušková, lebo je k deťom veľmi milá.
Naopak, riaditeľka školy sa hrdí menom
Byvolská, keďže je k ľuďom obzvlášť krutá...
Skús sa zamyslieť a vymysli postavám z knihy
mená podľa vlastnej fantázie. 



4.kniha4.kniha

1.úloha: Stvárnite svoju vysnívanú knižnicu a
pomenujte ju. Ako bude vyzerať?  Použiť
môžete akúkoľvek výtvarnú techniku (maľba,
kresba, koláž, 3D model...). 

Analfabeta Negramotná

priateľstvo
rebélia
rodina



2.úloha: Prečítaj si príbeh o Analfabetke, nechaj
sa s ňou zavrieť do knižnice a vypátraj,  
s ktorými knižnými hrdinami sa v nej stretla!
Napíš k nim ich autorov a názvy diel, z ktorých
pochádzajú. 

4.kniha4.kniha



5.kniha5.kniha

 Fantazmagorický kamarát 

vnútorné
zmeny
šikana
dobrodružstvo

1.úloha: Alexandra Salmela je slovensko-fínska
spisovateľka, ktorá píše po fínsky a aj po
slovensky. Ak by ste mali možnosť stretnúť sa s
ňou, aké otázky by ste položili? Napíšte nám
ich.



5.kniha5.kniha

2.úloha: Aj váš priateľ by mohol byť Papu-Pau.
Ako by ste ho ochránili pred šikanou? Kniha
vám už ukázala, aké škody môže napáchať a
aká je nebezpečná. Preto bude vašou
individuálnou úlohou zobraziť, ako by ste sa
voči nej postavili. Ukážte nám to
prostredníctvom komiksu. Do šiestich okienok
nakreslite a napíšte krátky príbeh, v ktorom
ochránite niekoho, komu bolo ublížené.
Veríme totiž, že by ste sa rovnako zachovali, aj
keby sa to dialo v skutočnosti.



Môžeš prísťMôžeš prísť
medzi násmedzi nás

Zapáčila sa ti táto súťaž? Chcel by si sa ponoriť 
do kúzelných príbehov, zažiť dobrodružné pátrania či

dozvedieť sa nové informácie z encyklopédií? Budeme radi, ak
nás navštíviš a nájdeš si u nás tú pravú knižku pre seba. 

Tešíme sa na Tvoju návštevu. 

Čo môžete vyhrať 
v súťaži s Knihou do neznáma ? 

1. miesto:  deň plný zábavy s knižnicou, bezplatný celoročný
zápis pre žiaka a jeho najbližšiu rodinu do knižnice, vecné
ceny 
2. miesto a 3. miesto: vecné ceny

S knihou do neznáma 
regionálna súťaž Knižnice 

Antona Bernoláka  
v Nových Zámkoch
prvý ročník 

 


