
Pravidla hry LOVCI PEREL 
V Krajské knihovně v Pardubicích 

1. 12. 2016 – 18. 11. 2017 

 

V knihovně se nacházejí knihy, které jsou na hřbetu označeny samolepkou „Toto 
je perlorodka“. Všechny perlorodky ale olepené nejsou: o celý seznam 
perlorodek můžete požádat knihovnice. 
Knihy jsou součástí celoroční čtenářské soutěže „Lovci perel“ a jejím cílem je číst 
zajímavé knihy s porozuměním. 
Odměnu získá každý, kdo se zapojí. Za každou knihu získává čtenář perlu, za 
zodpovězené otázky navíc herní peníze zvané Moriony. 

Jak soutěžit: 

1. U knihovnic se zapíšete a dostanete číslo, pod kterým budete soutěžit. 

2. Ke knize-perlorodce u knihovnic získáte list s otázkami ke knize. Otázky z 
listu si přečtěte dřív, než se pustíte do knížky. List označte svým číslem a 
jménem: nepodepsané perlorodky nemůžeme započítat. 

3. Při odevzdání vyplněného listu dostanete krásnou perlu. Perly slouží jako 
první odměna a počítadlo přečtených knih. 

4. Součástí listu jsou i nepovinné otázky. Za každou zodpovězenou 
nepovinnou otázku dostanete honorář ve speciální knihovnické měně 
Morionech. Moriony se dají získat i za pěkný obrázek k perlorodce. 

5. Soutěžící, kteří se zúčastnili předchozích ročníků, nemohou číst tytéž knihy 
a získat za ně perly opakovaně. 

6. Počet vydaných listů k perlorodkám je max. 5 na jednu návštěvu knihovny. 
Vyplněných listů nám můžete donést více. 

7. Odměny: Na konci školního roku a u příležitosti Dne pro dětskou knihu 
budou vyhlášeni nejpilnější čtenáři. Následně bude otevřen Morionský trh, 
kde bude možné vyměnit nasbírané Moriony za nejrůznější odměny. Sběr 
pro první pololetí končí 10. 6., druhé pololetí do 18. 11. Trhy budou 
probíhat ve dnech 26. –30. 6. a 4.–9. 12. V průběhu zimního trhu a pak až 
dokonce roku si budete také moci odnést své nasbírané perly. 

8. Otázky k perlorodkám a seznamy si můžete stáhnout a vytisknout 
z internetu: http://vendelin.wikidot.com/lovci 

PODMÍNKOU ZÍSKÁNÍ PERLY JE NEJEN VYPLNĚNÍ LISTU, ALE TAKÉ VRÁCENÍ KNIH DO 
JEDNOHO MĚSÍCE ! 


