VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ OPATOVSKÉ KNIHOVNY
PODRUHÉ!
Můžeš číst, co chceš! Soutěž je určena pro děti a mládež do 18 let, jedinou podmínkou je
registrace v naší knihovně, může se tedy zúčastnit kdokoliv (nejen z místní ZŠ nebo
z Opatova), malé děti, tj. zatím nečtenáři, mohou soutěžit také, když jim budou číst rodiče.

Soutěž začíná 2. 11. 2017 a končí 3. 5. 2018.
Vypůjčíš si nějakou knížku, přečteš ji, a když ji půjdeš vrátit, řekneš paní
knihovnici, a to je DŮLEŽITÉ, že se chceš s přečtenou knihou zapojit do soutěže!
Paní knihovnice, Vlasta Jirušová nebo Líba Barešová, tě zapíše do seznamu
soutěžících, zeptá se, o čem kniha byla, abychom věděli, že jsi knihu opravdu
četl/četla a přidělí ti body. Za přečtení a popovídání o knize získáš jeden bod,
ale za splnění bonusového úkolu můžeš dostat dva body. Všechny bonusové
úkoly najdeš vypsané v BODOVÁNÍ, nebo se poradíš s paní knihovnicí.
A s další přečtenou knihou to bude stejné – v knihovně řekneš, že to je kniha do
soutěže a potom následuje…, už víš co .

BODOVÁNÍ
Za přečtení a popovídání o knize dostaneš JEDEN BOD.
DVA BODY můžeš získat, když knihu přečteš, popovídáš o ní a splníš některý
z následujících bonusových bodů (řekni ale paní knihovnici, který bonus jsi
splnil!). Například: přečteš knížku Z deníku kocoura Modroočka, popovídáš paní
knihovnici, o čem knížka byla a řekneš jí, že to je za dva body, protože hlavním
hrdinou je zvíře.
DVA BODY jsou za:







Kniha, jejíž autor má na začátku příjmení stejné písmeno jako ty
Komiks nebo malované čtení
Kniha, jejímž hlavním hrdinou je zvíře
Sci – fi nebo fantasy kniha
Kniha, kterou napsal český spisovatel / spisovatelka
Kniha, která má na obalu holku nebo kluka

Jednu knihu ale můžeš použít jen pro jedno zadání, to znamená, že se body
nesčítají a za přečtení jedné knihy můžeš získat maximálně dva body.
Účastníky čekají opět lákavé ceny ! Těšíme se na Vás!

