MIRO JAROŠ

sa už vydal na cestu
za TAJOMSTVAMI SVETA
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Riešte
V YMÝŠĽA JTE úlohy!

HRDINOM NOVÉ
DOBRODRUŽST V
Á
NA PAPIERI!

RADI ČÍTATE A KRESLÍTE?
STE TVORIVÍ A CHCETE VYHRAŤ
PEKNÉ CENY?
PRIHLÁSTE SA

AKO BUDEME SÚŤAŽIŤ?
Každý príbeh v sebe ukrýva tajomstvo,
stačí sa ním prelúskať. Zapnite mozgové
závity, pridajte trochu fantázie a ukážte
nám svoju šikovnosť! Zapojte sa do
súťaže Čitateľský oriešok 5 a zažite
dobrodružstvo s rozprávkovými
postavičkami, ktoré na vás v príbehoch
čakajú a s ktorými sa lusknutím prsta
dostanete do sveta fantázie.

do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže
pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka základných škôl
s pracovnými zošitmi

1. KROK: ČÍTANIE a POROZUMENIE

Prelúskajte sa dvoma veselými príbehmi a nájdite
v nich odpovede na jednoduché aj zložitejšie otázky.

2. KROK: KREATIVITA A FANTÁZIA
Potom sa zahrajte na umelca – vymyslite postavičkám
z 2 príbehov jedno spoločné dobrodružstvo
a nakreslite ho na jeden výkres.

PREČO JE DOBRÉ
PRIHLÁSIŤ SA?
• Lebo radi čítate
a kreslíte, ste tvoriví
a chcete vyhrať
pekné ceny.

Všetko, čo potrebujete vedieť o súťaži,
nájdete na stránke: www.skolskyportal.sk

ŠPECIÁLNA
VÝHODA PRE ŠKOLU!
Škola, ktorá zapojí do súťaže
akýkoľvek počet žiakov, získava
automaticky zľavu 50 % z bežnej
ceny 6 € na nákup pracovných
zošitov Tajomstvá sveta.

-50 %

1.

do 6. novembra 2018
PRIHLASOVANIE

Záujemcovia sa do súťaže Čitateľský
oriešok 5 môžu prihlásiť do
6. novembra 2018. Do tohto termínu
sa škola alebo učiteľ zaregistruje
do súťaže prostredníctvom
prihlasovacieho formulára na
www.skolskyportal.sk.

3.

7. novembra 2018
2. ZADANIE A LÚSKANIE
Učiteľ dostane na email uvedený pri
prihlásení zadanie s úlohami pre svojich
žiakov. Zadania sú samostatné pre žiakov
2. ročníka, 3. ročníka a 4. ročníka. Žiakom
ich škola vytlačí alebo pošle mailom, aby
si ich vytlačili doma. Od tohto momentu
žiaci môžu lúskať Čitateľský oriešok
– prečítajú si texty, vyplnia úlohy
a nakreslia príbeh na jeden
výkres A4.

do 26. januára 2019
ZASLANIE

Škola zozbiera hárky s písomnou
časťou súťaže aj výkresy žiakov a zašle
ich poštou na adresu Dr. Josef Raabe
Slovensko, s. r. o., Heydukova 12 – 14,
811 08 Bratislava. Každý hárok aj
výkres musí byť na zadnej strane
označený – meno žiaka, ročník,
názov a adresa školy.

5.

od 19. februára
do
23. marca 2019
4.
VÝBER A HLASOVANIE

Apríl 2019
VYHODNOTENIE

4 kategórie súťaže:
Ocenenie nakladateľstva RAABE

Výkresy, ktoré spĺňajú všetky podmienky
súťaže a ktoré vyberie odborná komisia
do finále, zverejníme na Facebooku RAABE.
Z každého ročníka bude vybraných maximálne
333 postupujúcich prác. V priebehu
februára a marca budú za obrázky hlasovať
všetci žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká
verejnosť. Kresba s najväčším počtom
lajkov získa samostatné
ocenenie.

Ocenenie verejnosti
Ocenenie pre školy
Ocenenie
pre špeciálne školy

NOVINKA!

Dr. Josef RAABE Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo – člen skupiny KLETT
Heydukova 12 – 14, 811 08 Bratislava

t: +421/2/32 66 18 50
e: raabe@raabe.sk

www.raabe.sk
www.skolskyportal.sk

