
 

SÚŤAŽ Čitateľský oriešok podporuje čitateľskú 

gramotnosť slovenských detí. Poznáme víťazov! 
 

Spolu takmer 10 000 prihlásených žiakov, celkovo 274 základných škôl z celého 

Slovenska, šesť príbehov na prelúskanie, veľká dávka šikovnosti u detí a 

trpezlivosti na strane učiteľov ...a neuveriteľné množstvo nádherných detských 

výtvorov – také sú základné fakty prvého ročníka celoslovenskej čitateľsko-

výtvarnej súťaže, ktorú pod názvom Čitateľský oriešok ešte na začiatku 

školského roka vyhlásilo odborné nakladateľstvo RAABE. Aj vy ste zvedaví, kto 

nakoniec vyhral? 

 

Krátko o súťaži 
RAABE zorganizovalo súťaž so zámerom rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, 

vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. 

Súťaž mala dve časti – textovú a výtvarnú. Žiaci jednotlivých ročníkov si najskôr 

prečítali dva príbehy tak, aby im porozumeli. Na konci textov našli jednoduché aj 

zložitejšie otázky, ktorými sa museli prelúskať. Úlohy nadväzujúce na prečítané 

texty, boli rôznorodé – niekedy žiaci správne odpovede zakrúžkovali, inokedy 

vypísali z textu, občas museli aj počítať alebo hľadať odpovede v encyklopédii či na 

internete. Po vyplnení úloh žiaci pokračovali výtvarnou časťou súťaže, v ktorej mohli 

prejaviť svoju fantáziu a výtvarné zručnosti. Ich úlohou bolo prepojiť oba príbehy do 

jedného jediného obrázku, skrátka vymyslieť svoj vlastný príbeh v podobe kresby. 

Do súťaže sa celkovo prihlásilo 9 998 žiakov 2., 3. a 4. ročníka základných škôl 

z celého Slovenska, ktorí si po prihlásení do súťaže mohli online stiahnuť a vytlačiť 

svoje dva príbehy. „Pre každý ročník sme vybrali inú dvojicu príbehov, ktorých 

náročnosť bola prispôsobená veku žiakov v jednotlivých ročníkoch. Všetky príbehy 

sme čerpali z našich pracovných zošitov Tajomstvá sveta, ktorými už od najnižších 

ročníkov učíme žiakov pracovať s textom a rozvíjať u nich čítanie 

s porozumením," povedala Monika Oravská, riaditeľka odborného nakladateľstva 

RAABE. 

Ako sa hodnotilo? 
Zo všetkých výkresov a hárkov, ktoré boli na adresu RAABE doručené, odborná 

porota starostlivo kontrolovala každú jednu prácu každého jedného žiaka v tzv. 

predkole. V rámci neho sa posudzovalo, či práca splnila naozaj všetky podmienky 

súťaže. Predovšetkým to, či žiak absolvoval obe časti súťaže, t. j. čitateľskú (prečítal 

texty a odpovedal na všetky otázky za oboma textami) a výtvarnú (nakreslil jeden 

obrázok, v ktorom dva prečítané príbehy spojil do jednej jedinej kresby). Z prác, 

ktoré splnili všetky formálne podmienky súťaže potom odborná porota vybrala tie 

najkrajšie, resp. tie, ktoré najnápaditejším spôsobom prepojili dva prečítané príbehy 

do jednej kresby. Tieto (približne 1200 prác) postúpili do ďalšieho kola. 
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S týmto zámerom nakladateľstvo RAABE na knižný trh uviedlo sériu pracovných 

zošitov Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník ZŠ, ktoré krátkymi, pútavými 

a zaujímavými príbehmi a na ne nadväzujúcimi súbormi úloh učia žiakov pracovať 

s textom. Úlohy sú formulované tak, aby u žiakov rozvíjali čítanie 

s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a logické myslenie. Sú 

koncipované spôsobom ako úlohy v testovaní 5 a 9, či PISA, a teda slúžia ako 

predpríprava na testovanie na 2. stupni ZŠ. 

Hlasovanie a ceny 

Všetky práce, ktoré postúpili do ďalšieho kola, sú aktuálne až do 15. apríla 2015 

zverejnené na facebookovej stránke nakladateľstva RAABE. V albumoch po 

jednotlivých ročníkoch môže teraz každý odovzdať svoj „like“ a rozhodnúť tak 

o troch najkrajších kresbách v rámci každého ročníka, ktoré získajú ceny v kategórii 

Ocenenie verejnosti. O cenách v kategórii Ocenenie nakladateľstva RAABE 

rozhodne odborná porota zložená z profesionálnych výtvarníkov aj zástupcov 

nakladateľstva. 

Dodajme, že v rámci súťaže nakladateľstvo RAABE spolu so svojimi partnermi ocení 

aj tri najaktívnejšie základné školy, teda tie, ktoré do súťaže zapojili najviac žiakov. 

Všetkým výhercom potom v priebehu apríla – po vyhlásení výsledkov súťaže – 

odovzdá pekné ceny: okrem pracovných zošitov z nakladateľstva RAABE sú pre 

žiakov pripravené aj balíčky zaujímavých knižiek od partnerov súťaže abcknihy.sk 

a vydavateľstva IKAR, darčekové kupóny na nákup tovaru podľa vlastného výberu 

v predajniach Dráčik. Odmenou pre učiteľov za ich prácu na vyučovacích hodinách 

budú wellness pobyty na 2 noci v hoteli Plejsy od partnera súťaže, spoločnosti MM 

CLASS, v hodnote 100 EUR bez DPH, ale aj metodické materiály pre učiteľov 

z nakladateľstva RAABE. Hlavnú cenu pre najaktívnejšiu školu venovala do súťaže 

spoločnosť SOMI Systems: vypracovanie komplexného bezpečnostného programu IS 

pre základnú školu v hodnote 950 EUR bez DPH. 

 

Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, veľmi pekne ďakujeme! 

Sme hrdí na to, že Vás naša súťaž oslovila. 

RAABE 
 

Ako obstála naša škola? 

Boli vybraní títo lúštitelia: Adela Vrablová – III.A, Martin Madzin IV.A, Diana 

Sitkaničová IV.B, Katarína Pšarová IV.B, Milan Nábožný IV.B, Alex Patlevič 

IV.B. Všetci úspešní riešitelia Čitateľského orieška dostali na konci školského 

roka od školského knihovníka diplom a malú odmenu. 

 Gratulujeme! 
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