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Pravidlá súťaže Čítam, čítaš - čítame: 
 
Súťaž trvá od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017. 
Každý prihlásený musí prečítať minimálne 5 kníh. Súťažiaci II. a III. 
kategórie musia prečítať 1 knihu o Slovensku. 
Knihy musia byť z fondu Staromestskej knižnice. 
 
Hodnotenie: za prečítanú knihu 1 bod, za obrázok 5 b., za nového 
čitateľa 5 b., za mimoriadnu aktivitu (čit. denník, napísaný obsah) 
bonus 5 b. od knihovníčky. 
 
Kategórie: 
1. deti z materských škôl a žiaci prvého ročníka ZŠ 
2. žiaci druhého až štvrtého ročníka ZŠ 
3. žiaci piateho a vyšších ročníkov ZŠ + všetci ostatní 
 
Vyhodnotenie súťaže bude v Týždni slovenských knižníc 
(marec 2017). 
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