
„Čítajme  si...“2022 
      Manuál - Organizačné informácie 

 

Čo je projekt „Čítajme si...“ a prečo práve čítanie 
 

Linka detskej istoty prostredníctvom svojej non-stop, bezplatnej a anonymnej celoslovenskej telefonickej 
linky 116 111 prijíma denne hovory priamo od detí a získava informácie o ich prežívaní a problémoch tak, 
ako to cítia ony samé. Nie všetky naše hovory sú však iba o krízach, ktoré ohrozujú detský život. Veľká časť 
je aj o nedostatku pozornosti zo strany dospelých, o osamelosti, o nude, či o nízkej kreativite detí.  
A nie je práve čítanie - jednou z aktivít, ktoré môžu zmysluplne napĺňať voľný čas, podnecovať 
obrazotvornosť, rozvíjať fantáziu, obohacovať deťom slovnú zásobu, či pozitívne ovplyvňovať životné 
hodnoty...?  Myslíme si, že áno.  

Veľa detí číta pravidelne, niektoré menej pravidelne a niektoré len tak povinne, čo musia v škole. 
V dnešnej pretechnizovanej dobe život prináša deťom a mladým ľuďom veľmi veľa podnetov, ktoré sú 
zaujímavé, lákavé, poučné... ale, niekedy je tých podnetov až príliš veľa. Môže byť pre deti často ťažké 
zorientovať sa a vybrať si zmysluplnú činnosť vo chvíľach voľna. 

Celoslovenský detský čitateľský maratón „ČÍTAJME SI...“ je ďalšou aktivitou Linky detskej istoty, ktorá 
v spolupráci s knižnicami, školami a klubmi po celom Slovensku, ako i s ďalšími partnermi projektu 
chce motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc. 

Sme presvedčení, že čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého 
človeka, že pomáha poznávať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. 
Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť dieťaťu ponoriť sa do sveta fantázie, či možnosť 
identifikovať sa s knižnými postavami, ponúka tiež chvíle intimity, možnosť byť sám so sebou a 
relaxovať. Umožňuje naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumieť pojmom... 
 

Preto opätovne, po dvoch rokoch prestávky spôsobenej covidovými opatreniami, už po 
trinásty krát prichádzame s podujatím, ktorým chceme motivovať deti k čítaniu. 

 

Takto sme spolu čítali od roku 2008 do roku 2019: 
Po prvýkrát sa podujatie „ČÍTAJME SI...“ uskutočnilo v júni 2008. Vtedy sa do čítania na 27 miestach 
Slovenska zapojilo 2 912 detí. V roku 2009 bol tento počet niekoľkonásobne vyšší, na 95 miestach 
Slovenska čítalo 10 798 detí. A každý ďalší rok sa počet čítajúcich detí v rámci celoslovenského 
detského čitateľského maratónu zvyšoval. Najviac zúčastnených detí v rámci čitateľského maratónu 
bolo zatiaľ v roku 2017 – čítalo s nami vtedy spolu 46 040 detí.   
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Základné informácie o podujatí  „ČITAJME SI...“ 2022  
 

1. Cieľom podujatia „ČÍTAJME SI...“ je podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a zapojiť do 
čitateľského maratónu čo najväčší počet detí, ktoré budú čítať súčasne v danom termíne vo 
viacerých mestách či obciach a na viacerých miestach po celom Slovensku. 

2. Podujatie sa koná v spolupráci s miestnymi partnermi-organizátormi*,  poväčšine sú to miestne a 
školské knižnice, centrá voľného času, kluby, radnica, kníhkupectvá atď. Podujatie „ČÍTAJME SI...“ 
sa môže v jednom meste či obci konať aj na viacerých miestach. 

3. Prihlasovanie účastníkov je prostredníctvom elektronickej PRIHLÁŠKY na webstránke hlavného 
organizátora Linky detskej istoty na: www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/. 
- Následne si, prosím, všetci svoju registráciu overte v ZOZNAME PRIHLÁŠOK na 
www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/, kde sa vaše registrácie môžu zobraziť až na druhý deň. 
- Dbajte na to, aby nedošlo k duplicitnému prihlasovaniu sa (napr. ak knižnica prihlási cez 
webstránku niektorú školu – neprihlasuje sa už škola za seba ešte raz samostatne.)  
- Nahlásiť počet miest na ktorých sa bude čítať a tiež predpokladaný počet žiakov-čitateľov – 
potrebuje Linka detskej istoty z dôvodu ROZPOSLANIA Podpisových plagátov tzv. diplomov 
a Záložiek pre žiakov, ktorí sa maratónu „ČÍTAJME SI...“ zúčastnia. 

4. Termín konania tohtoročného „ČÍTAJME SI...“  môže byť podľa rozhodnutia miestneho partnera-
organizátora, ktorýkoľvek deň a v akomkoľvek čase od pondelka 20. 6. 2022 do piatka 24. 6. 2022 
do 18:00 hod..  

5. Podujatie je určené najmä pre deti základných škôl. Zapojiť sa však môžu všetci - mladší aj starší 
čitatelia. 

6. Každé čítajúce dieťa je po splnení podmienok započítané do konečného počtu čitateľov. 
7. Podmienkou započítania účastníka je vek do 18 rokov, prečítanie nahlas urývku z knihy a zapísanie 

sa do PREZENČNEJ LISTINY. POČET čítajúcich detí z prezenčnej listiny je potrebné po podujatí 
nahlásiť na Linku detskej istoty: www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/ – POZOR! Samotná prezenčná 
listina sa už na Linku detskej istoty neposiela. 

8. Výber kníh na čítanie je v kompetencii miestneho partnera-organizátora. Čítať môžete knihu 
v akomkoľvek jazyku. 

 

Priebeh podujatia 
 

1. Detský čitateľský maratón bude tento rok prebiehať ktorýkoľvek deň v akomkoľvek čase v termíne 
od pondelka 20. 6. do piatka 24. 6. 2022 do 18:00 hod.. 

2. Po otvorení Vášho podujatia začne čítať prvé dieťa, začína čítať prvú stranu (či iba niekoľko 
odsekov) z vybranej knihy. Keď dočíta, pokračuje ďalší čitateľ / čitateľka... atď. v prípade, že sa 
kniha prečíta do konca, môže sa čítať opäť od začiatku alebo sa pokračuje čítaním ďalšej vopred 
vybranej knihy. 

3. Každé dieťa, ktoré sa zúčastní čítania musí byť zapísané do PREZENČNEJ LISTINY, zapíše ho buď 
učiteľ alebo sa zapíše samo. 

4. Knižnica / škola môže využiť veľký podpisový plagát tzv. diplom ČÍTAJME SI ...2022 na podpisy pre 
čítajúce deti - nie je to však podmienka. Podpisový plagát - diplom aj prezenčné listiny zostávajú 
miestnym partnerom-organizátorom na mieste čítania. Niektoré knižnice a školy si nechávajú 
plagáty zavesené vo svojich priestoroch po celé roky - odkedy sa do celoslovenského detského 
čitateľského maratónu zapojili. 

5. Miestny partner-organizátor* (knižnica, škola, klub...) si po skončení podujatia ujasní počet 
čítajúcich detí a nahlási ich pracovníkom Linky detskej istoty prostredníctvom 
www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/ do elektronickej VÝSLEDKOVEJ LISTINY najneskôr do piatku 24. 
6. 2022 do 18.00 hod.  Výsledný počet čítajúcich detí bude zverejnený na webovej stránke  
www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/  a na LDI FB. 

6. Dňa 27. 6. 2022 prebehne zlosovanie zúčastnených knižníc a škôl o vybrané knižné publikácie.  
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Miestny partner-spoluorganizátor* a jeho spolupráca s Linkou detskej istoty 
 
Spoluorganizátorom-miestnym partnerom podujatia môžu byť knižnice, školské knižnice, kluby, 
radnica, kníhkupectvá, centrá voľného času a iné mládežnícke organizácie. 
Ak sa škola zúčastňuje čítania mimo svojich priestorov (najčastejšie v knižnici), zabezpečí pedagogický 
dozor a presun žiakov na miesto podujatia na základe časového harmonogramu dohodnutého 
s knižnicou. Školy si môžu zorganizovať podujatie ako miestny partner vo svojich priestoroch. 
 
Miestny partner: 
1) vyberie a zabezpečí knihu / knihy na čítanie (tento rok Vás chceme povzbudiť k tomu, že sa môžu 

čítať knihy v rôznych jazykoch) 
2) zabezpečí registráciu detí, ktoré sa čítania zúčastnia, a to na PREZENČNEJ LISTINE (je možné si ju  

stiahnuť na www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/ ). Po čítaní vyplnenú prezenčnú listinu neposielajte 
na Linku detskej istoty – zostáva miestnemu organizátorovi. Slúži iba ako podklad pre nahlásenie 
počtu čítajúcich detí na Linku detskej istoty. 

3) nahlási počet čítajúcich detí po ukončení čítania – najneskôr do piatka 24. 6. 2022 do 18.00 hod. 
cez: 
- elektronickú VÝSLEDKOVÚ LISTINU na www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/ 

len v mimoriadnom prípade  prostredníctvom 
- e-mailu na adresu citajmesi@ldi.sk v tvare mesto/obec, presný názov miesta/pobočky, počet  

detí (názvy uveďte tak, ako sú v prihláške) 
         Splnenie tohoto bodu je predpokladom na zaradenie do zlosovania škôl, knižníc, klubov... o knižné 

publikácie. 
4) Pokiaľ bude vo Vašich regionálnych médiách uverejnená akákoľvek informácia o Vašom podujatí, 

prosím, pošlite nám o tom informáciu emailom na citajmesi@ldi.sk. Týka sa to aj fotografií alebo 
zaujímavých situácií, ktoré sa Vám  pri tomto podujatí vyskytli. Kreativita a operatívnosť miestnych 
partnerov  je vítaná.  

 

Úlohy celoslovenského organizátora – Linky  detskej istoty 
 
Linka detskej istoty ako hlavný celoslovenský organizátor detského čitateľského maratónu: 

1) Zabezpečenie propagačného  plagátu – POZVÁNKY (formát A4 v elektronickej forme je k dispozícii 
na stiahnutie na www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/). 

2) Distribúcia podpisového plagátu tzv. diplomu ČÍTAJME SI... 2022 (formát A2, na ktorý sa budú  
čítajúce deti podpisovať – bude zaslaný poštou zaregistrovaným účastníkom).  

3) Distribúcia informačnej knižnej záložky pre zúčastnené deti – budú zaslané poštou 
zaregistrovaným účastníkom).  

4) Elektronické formáty PRIHLÁŠKY, PREZENČNEJ LISTINY A VÝSLEDKOVEJ LISTINY (sú k dispozícii na 
www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/ ) 

5) Vylosovanie výhercov z radov zaregistrovaných knižníc, škôl a klubov, ktoré sa podujatia „ČÍTAJME 
SI“ ...2022 zúčastnili a nahlásili výsledky detského čitateľského maratónu –počet čítajúcich detí 
Linke detskej istoty na: www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/ 

6) Uverejnenie vylosovaných výhercov na webstránke www.ldi.sk/podujatia/citajme-si/ a Tlačová 
správa o podujatí a jeho výsledku. 

7) Kontakt:  e-mail citajmesi@ldi.sk  / tel.č. O918 914 700 

 
NIEKOĽKO NÁPADOV NA SPESTRENIE PODUJATIA „ČÍTAJME SI“ ...2022 

- Zapojte do čítania všetky deti bez rozdielu. Tohtoročné „ČÍTAJME SI...“ 2022 je o niečo iné – trvá dlhšie 
a privítali by sme, ak by nebolo žiadne dieťa ochudobnené o možnosť čítať si, nech je to v akomkoľvek 
jazyku. Pokojne môžete vybrať zopár odstavcov alebo stránok z rôznych knižiek a text deťom ponúknite 
i takouto formou. 
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- Podporte snahu detí o čítanie spoločnou tvorbou nástenky. Deti na nástenku môžu nakresliť svojho 
obľúbeného hrdinu či hrdinku z knižky, môžu na ňu napísať úryvok z textu, prípadne meno autora / 
autorky, ktorých obľubujú. 
 

- Ak sa vášho podujatia „ČÍTAJME SI...“ zúčastní nejaká pozvaná osobnosť, ktorá je spätá s vašim 
mestom/obcou, môže to byť práve ona, kto odštartuje čítanie krátkym úryvkom z vybranej knihy alebo 
zopár slovami na tému čítania. 
 

- Podujatie „ČÍTAJME SI...“ 2022 by tento rok nemuselo „len“ pritiahnuť deti k čítaniu, mohol by aj spájať 
staršie deti s mladšími, prípadne, so seniormi. Obdobie pandémie nás od seba vzdialilo a tak by mohlo 
byť príjemné, ak by sa udalosť konala napríklad v parku či na záhrade a pozvanie by dostali seniori – 
zaiste by sa potešili čítaniu detí. Vyberte knižku, deti môžu čítať jednotlivé úryvky a striedať sa. Prípadne 
by ste mohli prizvať a prečítať krátky príbeh deťom z najbližšej materskej školy. Stačí naozaj málo – 
nepotrebujete žiadnu techniku, stačia stoličky príp. koberec, knižka a ľudia, ktorí majú chuť podporiť deti 
v čítaní. 
 

- Skúste osloviť v obci rozhlas a pokúste sa vybaviť si pár minút vysielania, v rámci ktorých predstavíte 
Vaše podujatie „ČÍTAJME SI...“ môžete vybrať zopár detí (alebo jedno dieťa), ktoré by do rozhlasu 
prečítali krátky úryvok z vybranej knižky. 
 

- Navrhnite miestnemu kníhkupectvu pri príležitosti podujatia „ČÍTAJME SI...“ 2022 krátku spoluprácu, v 
rámci ktorej by sa mohli deti zoznámiť s knižkami, prípadne, prizvať známu osobnosť a zároveň by deti v 
kníhkupectve mohli aj čítať. 
 

- Ak v rámci podujatia odfotíte napr. čítajúce detí, pozvaného hosťa, podpisový plagát tzv. diplom, 
vytvorenú nástenku k podujatiu, kresby obľúbených knižných hrdinov atď. – pošlite nám fotografie na 
emailovú adresu: citajmesi@ldi.sk - budeme radi a vybrané fotografie uverejníme aj na našej 
webstránke: www.ldi.sk a tiež na FB stránke LDI: www.facebook.com/LinkaDetskejIstoty. 
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