
Celoslovenská čitateľsko-výtvarná súťaž
pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka základných škôl

... AJ
V ŠKOLSKOM

ROKU

2017/2018!

NOVINKA
TENTO ROČNÍK:SAMOSTATNÁ KATEGÓRIAPRE ŠPECIÁLNE ŠKOLY!

Poďte
spolu s nami

lúskať príbehy
a odkrývať

 Viac informácií o súťaži na
www.skolskyportal.sk

Hľadáte cesty, ako podporiť u svojich
žiakov pozi  vny vzťah ku knihám?
Radi by ste sa presvedčili, či prečítaným
textom skutočne rozumejú?
Chcete im ponúknuť moderné a veselé
príbehy zohľadňujúce ich vek?
Vymýšľate spôsoby, ako
rozvíjať ich fantáziu?

4. ročníka z, 3. a 4. ročníka zák4. ročníka z

SKOM
OKU

17/2018!

NO
TENTO R
SAMOST
KATEGÓ

PRE ŠPEC
ŠKOL

e
mi

Hľadáte

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

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

www.raabe.sk
www.skolskyportal.sk

do 6. novembra 2017
PRIHLASOVANIE

do 26. januára 2018
ZASLANIE

Apríl 2018
VYHODNOTENIE

7. novembra 2017
ZADANIE A LÚSKANIE

1.

2.

3.

4.

5.

Záujemcovia sa do súťaže Čitateľský
oriešok 4 môžu prihlásiť do

6. novembra 2017. Do tohto termínu
sa škola alebo učiteľ zaregistruje

do súťaže prostredníctvom
prihlasovacieho formulára na

www.skolskyportal.sk. 

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 Bra  slava. Každý hárok aj
výkres musí byť na zadnej strane
označený – meno žiaka, ročník, 

názov a adresa školy.

Výkresy, ktoré spĺňajú všetky podmienky
súťaže a ktoré vyberie odborná komisia

do fi nále, 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.

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.

od 19. februára 
do 23. marca 2018

VÝBER A HLASOVANIE

4 kategórie súťaže:
Ocenenie nakladateľstva RAABE

Ocenenie verejnos  
Ocenenie pre školy

Ocenenie
pre špeciálne školy

NOVINKA!



ROZUMEJÚ VAŠI ŽIACI TOMU, ČO ČÍTAJÚ?
Aj 4. ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže 

ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK prebieha spolu s pracovnými zošitmi

pre 2., 3., a 4. ročník ZŠPrinášajú
krátke a pútavé
príbehy a na ne

nadväzujúce súbory
úloh, prostredníctvom

ktorých sa žiaci 
naučia pracovať

s textom.
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„Chcel som brata,“ vzlykal Tiborko.  sa ho do káš na budúcu jar,“ upokojovala ho Klaudia. „No nemusíš 

smúti . Máš predsa plnú lúku kamarátov! Všetci sme tu ako jedna ve ká 

rodina!“

1.

.tovi motevk újavád érotk ,icev evd utxet z koneiko od šípyV  

 
2.

 ,jukúrkaZ  
o zbadal zvon ek na oblohe.

dúhu   hviezdi ku   zvon ek   mrak   mesiac   lietadlo   

 
3.  o znamená veta o Tiborkovom kamarátovi: 

 pís-

meno so správnou odpove ou.)

ali celú lúku. Tiborka nevidí.c)  Pršalo.

4.
novz jerotk an ,akúL  

ek rástol, sa nachádza v jednom z ná-

rodných parkov Slovenska. 
 písmeno so správnym 

názvom národného parku.a)  Trnavský národný park.
c)  Národný park Jarné Tatry.
d)  Tatranský národný park.

 
5. novZ  

ek bol pred vetrom chránený ihli natými stromami z le-

sa. Vyfarbi okienka, ktoré stromy sú ihli naté.

ka

buk

lipa smrekovec opadavý

smrek borovica breza

žiaci 
ovať
.
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Odkedy zvon ek Tiborko vyrástol na lú ke pri potoku, spoznal  ve a, pre-

ve a kvetov, chrobá ikov a vecí. Spoznal slnko i , ktoré dávajú kvetom 

 Les a ve ké stromy, ktoré  silný vietor, aby kvetom 

Chrobá iky, ktoré rozvese ujú celú lúku. No navôkol nikde nevidel taký istý 

kvet, ako bol on sám. 

„Ja nemám brata?“ hútal zvon ek Tiborko. „Sedmokráska Etelka má ve a 

sestier. A púpava Klaudia ich má to ko,  niektoré miesta na lúke sú od ich 

Ako tak zvon ek Tiborko rozmýš al, zrazu zbadal,  sa z oblohy stratilo 

slnie ko. Nebolo ho vôbec vidie .

„Ale o je to? o je to na oblohe namiesto slnka? Ve  je to presne také isté mod-

rofialové ako ja! To bude ur ite môj brat!“ zvolal radostne zvon ek Tiborko.

„Aha, pla e! Ur ite preto, lebo ma nevidí! Tu som, tu som!“ mával zvon ek 

Tiborko na ve kého modrofialového kamaráta. 

No ten sa rozplakal ešte viac.
ali celú lúku. 

Aj zvon ek Tiborko bol celý skropený.

A ke  sa opä  pozrel dohora na ve kého modrofialo-

vého druha,  tam nebol. Vtedy sa zasa rozplakal 

zvon ek Tiborko. 

„ o sa ti stalo?“ prihovorila sa mu púpava 

Klaudia.

„Našiel som brata, takého ako ja, a hne  sa mi aj 

stratil!“ ukázal na oblohu. 

„To nebol tvoj brat, nebol to zvon ek. Bol to ve -

ký modrofialový mrak. A celý sa  vypršal,“ do-

dala Klaudia.

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ PARK
IHLI NATÉ STROMY

ZMYSLY

ÍŠNE DRUHY

PhDr. Danuša Dragulová-Faktorová (text)

Mgr

Stratený 
brat

Obsahujú
úlohy

koncipované ako
v Testovaní 5 a 9 
či PISA, ktoré ich

pripravia na ďalšie
testovania.

www.raabe.sk/tajomstva-sveta
Pravidlá súťaže 4. ročníka súťaže Čitateľský oriešok nájdete na stránke www.skolskyportal.sk.

• rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením,
• budovať ich pozi  vny vzťah ku knihám,
• prehlbovať ich vnímanie medzipredmetových vzťahov,
• trénovať logické myslenie žiakov,
• naučiť žiakov hľadať súvislos  ,
• podporiť využívanie získaných vedomos   v praxi.

VĎAKA NIM MÔŽETE:

AKO BUDEME SÚŤAŽIŤ?

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.

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 4 

a zažite dobrodružstvo s rozprávkovými postavičkami, ktoré 
na vás v príbehoch čakajú a s ktorými sa lusknu  m prsta 
dostanete do sveta fantázie.

PREČO JE DOBRÉ 
PRIHLÁSIŤ SA?

• Lebo radi čítate 
a kreslíte, ste tvoriví 

a chcete vyhrať 
pekné ceny.

ŠPECIÁLNA
VÝHODA PRE ŠKOLU!

Škola, ktorá zapojí do súťaže
akýkoľvek počet žiakov, získava

automa  cky zľavu 50 % z bežnej
ceny 6 € na nákup pracovných

zošitov Tajomstvá sveta.z

-50 %


