
                                                                                                                                                       

 

Najpočetnejší detský čitateľský maratón 

„ Č í t a j m e  s i . . . “  

7 .  r o č n í k  

5.6.2014 od 9.00h do 15.00h 
Pokus o prekonanie rekordu 

 

 

 
 

 M a n u á l  
Základné informácie o projekte, organizačné pokyny 

 
 
 

1) Prečo  práve téma deti a čítanie? 

 
Linka detskej istoty získava prostredníctvom celoslovenskej telefonickej linky informácie od detí o ich problémoch 
tak, ako to cítia samé. Nie všetky hovory sú o krízach, ktoré ohrozujú detský život. Veľká časť hovorov je 
o nedostatku komunikácie zo strany dospelých, o nude, malej kreativite detí.... Nie je čítanie práve jedna z aktivít, 
ktoré podnecuje obrazotvornosť, fantáziu, obohacuje slovnú zásobu, ovplyvňujú životné hodnoty?  Myslíme si, že 
áno. Preto sa pridávame k aktivitám, ktoré podporujú čítanie detí. Tvorcovia projektu dostali nápad pokúsiť sa 
o rekord, aby do čítania pritiahli čo najväčší počet detí. 
 

2) Cieľ  projektu. 

Cieľom akcie je  zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú moderné technické 
zariadenia od počítača cez televízor až po mobil. Čítanie, ktoré poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna 
a podporuje ich fantáziu a prehlbuje cítenie. Preto chceme v spolupráci s knižnicami a školami po celom 
Slovensku motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc. 

Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková, známa humoristka a spisovateľka. V jednotlivých mestách a 
obciach sa snažíme osloviť na spoluprácu osobnosti späté s mestom či obcou , aby prišli podporiť deti v čítaní 
priamo na mieste podujatia.  



                                                                                                                                                       

3) Pohľad späť. 

Dňa 16.6.2008 sa po prvýkrát uskutočnilo podujatie „Čítajme si“. Podujatie bolo súčasťou projektu Tesco charita 
roku 2008. Na 27 miestach Slovenska sa do čítania zapojilo 2912 detí. Podarilo sa nám tým ustanoviť slovenský 
rekord o „Najpočetnejší detský čitateľský maratón“. V roku 2009 bol niekoľkonásobne prekročený počet 
zúčastnených detí a to v celkovom počte 10 798 v 95 mestách Slovenska a ich pobočkách. V roku 2010 sa akcie 

zúčastnilo 21 234 detí zo 140 miest. V roku 2011 čítalo 30 480 detí. Tento počet sa naďalej každým rokom 
zvyšuje, v roku 2012 sa do akcie zapojilo 35 542 detí a minulý rok až 36 321 detí. 

4 )  Základné informácie o pokuse  prekonanie rekordu.  

 
a )  Názov pokusu o rekord: N a j p o č e t n e j š í  d e t s k ý  č i t a t e ľ s k ý  m a r a t ó n  
b) Popis pokusu o rekord: Cieľom rekordu je zapojiť čo najväčší počet detí do čítania súčasne vo viacerých  

mestách Slovenska.  
c) Akcia sa koná v spolupráci  s miestnymi partnermi – poväčšine miestne knižnice, školské knižnice, školy, ... 
d) Termín konania akcie: 5.6.2012 od 9,00h do 15,00h. Doba trvania  maratónu je 6 hodín.  Tzv. „hluché“ 

miesta sú prípustné (napr. ak v nejakom čase nie sú prítomné deti), ale akcia sa definitívne končí  o 15.00h 
e) Čitateľský maratón je určený najmä pre deti základných škôl. 
f) Každé dieťa sa  zaregistruje do prezenčnej listiny. 
g) Podmienkou započítania účastníka je prečítanie jednej strany z určenej knihy. Zoznam doporučených kníh 

vám bude zaslaný čoskoro. Budete mať tiež možnosť si tieto knihy objednať za zvýhodnenú cenu. Tak 
môžete urobiť skrz online objednávku najneskôr do stredy 28.5.2014. 

 
 

5) Miesto akcie a priebeh akcie. 

 
1. Miestom akcie sú knižnice a  školy, prípadne iné vhodné verejné priestory.  Podujatie sa môže v jednom 

meste konať na viacerých miestach.  
2. Čitateľský maratón prebieha medzi 9.00 a 15.00. Odporúčame  miestnym  partnerom dohodnúť si so školami 

harmonogram účasti – hlavne v prípade  predpokladaného väčšieho počtu zúčastnených detí. 
3. 9.00h začne čítať prvé dieťa, začína čítať prvú stranu z vybranej knihy, keď ju dočíta, pokračuje ďalší čitateľ 

druhou stranou a rovnako sa postupuje až do konca knihy. V prípade, že sa kniha prečíta do konca, buď sa 
začne čítať opäť od začiatku, alebo pokračuje čítaním ďalšej vybranej knihy. 

4. V prípade, že bude na čítačke prítomná aj osobnosť, ktorá je spätá s Vašim mestom/obcou, môže to byť 
práve ona, kto odštartuje maratón krátkym úryvkom z vybranej knihy, zopár slovami na tému čítania a knižníc 
alebo odpočítavaním sekúnd (POZOR, nezarátava sa do rekordu, keďže zarátať môžeme iba detských 
čitateľov.)...Toto je len niekoľko nápadov ako osobnosti do aktivity zapojiť, Vašej kreativite ale nechceme 
klásť medze. 

5. Každé dieťa, ktoré sa zúčastní čítania sa musí zaregistrovať do Registračného formulára na mieste akcie. 
6. Knižnica/škola/...  môže využiť  „Diplom Čítajme si... 2014“ na podpisy pre čítajúce deti – nie je to však  

podmienka. Diplom zostáva  na mieste čítania.  
7. Pokus o prekonanie rekordu končí o 15.00h. 
8. Miestny partner následne nahlási počet zúčastnených detí pracovníkom Linky detskej istoty – bližšie info  

v bode 7.  
9. Výsledky rekordu budú zverejnené dňa  5.6.2014 na tlačovej konferencii a najneskôr  6.6.2014  budú 

uverejnené na webstránke Linky detskej istoty a Panta Rhei. 
10. Doplnková súťaž pre deti je momentálne ešte v rokovaní so sponzormi, budeme Vás informovať.      
 
 

6) Miestny partner  - spoluorganizátor  akcie,  poverený profesionálnym dohľadom.                                                                                 

 
Spoluorganizátorom akcie je knižnica , školská knižnica , obec a mesto, CVČ, trieda... 
 



                                                                                                                                                       

7) Spolupráca miestneho  partnera. 

 
1) Miestni partneri  zabezpečia knihu na čítanie podľa ľubovoľného výberu.  
2) Miestni partneri zabezpečia fyzickú prítomnosť svojho pracovníka na mieste realizácie. Uvítame pomoc pri 

zabezpečení účasti detí na čítaní zo strany miestneho partnera  komunikáciou so základnými školami. 
3) Miestny partner zabezpečí  registráciu detí, ktoré sa čítania zúčastnia, a to na registračnom formulári. (na 

stiahnutie na webstránke Linky detskej istoty a Panta Rhei). 
4) Miestny partner nahlási po ukončení čítania do 16.00h  výsledok  akcie  formou 

- telefonátu na číslo 02/52927518 , 0918/914699(Orange),  
- SMS  na mobilné číslo 0918/914699(Orange);  
- e-mailu na adresu 116111sk@gmail.com 

         v tvare počet zapojených detí_ mesto/obec  _ názov miesta/pobočka 
5) Miestni partneri zašlú registračné formuláre účastníkov a formulár „Svedok pokusu o rekord“ na adresu SV 

UNICEF– Linka detskej istoty , Nám. SNP 13, P.O. Box 52, 810 00 Bratislava,  a to najneskôr do 12.6.2014.  
6) Pokiaľ  bude vo Vašich  regionálnych médiách uverejnená akákoľvek informácia o podujatí, prosím, pošlite 

nám originál alebo kópiu tejto informácie spolu s formulármi. 
7) Kreativita a operatívnosť pracovníkov a miestnych partnerov  je vítaná.    
 

8) Postavenie  zúčastnenej školy.                                                                                

  
Školy zabezpečia účasť žiakov na podujatí, ich presun na miesto podujatia na základe časového harmonogramu 
dohodnutého s knižnicou a adekvátny pedagogický dozor. Školy si môžu zorganizovať akciu ako miestny partner  
v svojich priestoroch. 
 

9) Čo pre Vás zabezpečia celoslovenskí organizátori? 

 
1) Administratívne úkony  
2) Komunikáciu s partnermi a sponzormi podujatia. 
3) Propagačný  plagát A4 v elektronickej forme (na stiahnutie na webstránke Linky detskej istoty a Panta Rhei) 
4) Tlač a distribúcia plagátu, na ktorý sa deti budú podpisovať ( v súčasnosti v rokovaní so sponzorom). 
5) Distribúcia knižnej záložky alebo malého diplomu pre zúčastnené deti (v súčasnosti v rokovaní so 

sponzorom) 
6) Registračné formuláre účastníkov a formulár „Svedok pokusu o rekord“ (na stiahnutie na webstránke Linky 

detskej istoty a Panta Rhei). 
7) Linka detskej istoty vypracuje tlačovú správu, osloví médiá. 
 

10) Zoznam potrebného materiálu na akciu 

 
1) Kniha  podľa výberu miestneho partnera. 
2) Plagát „Diplom Čítajme si ... 2014“ pre každú zapojenú knižnicu (pobočku), knižné záložky 
3) Registračné formuláre pre účastníkov čítania. 
4) Formulár pre svedka rekordu. 
 
 
 

Tešíme sa na Vašu účasť! 
 

Vaša Linka detskej istoty 


