
This is the English translation of the information inside this leaflet:

Open up a world of imagination and adventure for your children at the local library. 
Join this year’s Summer Reading Challenge and we’ll help your kids get hooked on books!

About the Summer Reading Challenge – FREE at your local library
The annual Summer Reading Challenge runs in libraries and encourages children   
aged 4 to 11 to read for pleasure during the summer holidays, a time    
when children can lose reading skills and confidence in the long     
break from school. There’s a different theme each year, and whether    
your child is an avid reader or just getting started, the Challenge     
will fire up their imagination. 
Research shows that taking part gives children a real sense of 
achievement and many teachers tell us that children who take part 
return to school with a new enthusiasm and confidence for reading.

How it Works
It’s totally free and to get started all your child has to do is sign up at the 
library where they will be given a collector folder to keep a record of their 
Summer Reading Challenge journey. It’s not homework or a competition, 
but a personal challenge with the stickers and incentives appealing to 
children’s collecting instincts! 
Check out the year-round website for competitions, and the amazing     
Book Sorter www.summerreadingchallenge.org.uk

Family Time
The Challenge is a great time to share and talk about books as a family. Read yourself!  
Don’t feel guilty about sitting down with a book or newspaper in any language, you’re setting 
a good example – children will copy you!  

Explore Your Library 
While your children are in the library, it’s a great chance to discover what’s available for 
adults, from reading groups, support with literacy, to crafts and free computer use, it’s your 
library, so let us help you make the most of it!

Meeting All Children’s Needs 
If your child finds printed books tricky or is vision impaired, there are alternatives: 
The free RNIB Library (which covers braille, giant print and audio books) can be used to 
borrow books for the Summer Reading Challenge and throughout the year, libraries can help 
you with this. 

Information
for families

Welcome to the 
Summer Reading Challenge

Summer Reading Challenge 2019

spacechase.org.uk

“It made me feel more 

confident because I read 

so many books that 

were longer than I had 

read before. Now I really 

like reading!”
Child

 “It’s a brilliant 
way of encouraging 

children to read 
in the summer 

holidays.” 
Parent
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Vítá vás program
Summer Reading Challenge

Informace
pro rodiny
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Uveďte své děti do světa fantazie a dobrodružství – ve vaší 
místní knihovně. Zapojte se do letošního programu Summer 
Reading Challenge a probuďte v dětech lásku ke knihám!

O programu Summer Reading Challenge – ZDARMA  
ve vaší místní knihovně
Každoroční akce Summer Reading Challenge se koná v knihovnách a vybízí  
děti od 4 do 11 let k tomu, aby si o letních prázdninách četly pro radost.  
Během dlouhé letní pauzy se totiž mohou snížit jejich čtenářské dovednosti  
a jistota. Téma programu je každý rok jiné. Ať už je vaše dítě dychtivým  
čtenářem, nebo začátečníkem, akce Challenge podpoří jeho představivost. 

Průzkum ukazuje, že účast na programu přináší dětem skutečný pocit úspěchu. 
Mnoho učitelů nám říká, že děti, které se programu účastní, se vracejí do školy 
s novým nadšením a sebedůvěrou při čtení.

Navštivte náš průběžně aktualizovaný web, kde najdete soutěže i úžasnou 
funkci Book Sorter  
www.summerreadingchallenge.org.uk

Čas s rodinou
Akce Challenge je skvělou příležitostí 
ke sdílení knih a rozpravě o nich 
v rámci celé rodiny. Čtěte si! Bez obav 
si sedněte s knihou nebo novinami 
v jakémkoli jazyce. Půjdete příkladem 
a děti vás budou následovat!

„Víc si teď věřím, 

protože jsem

přečetl spoustu knih, 

které byly delší než ty, 

co jsem četl dřív. 

Teď mám čtení 

fakt rád!“
Jedno z dětí

Jak to funguje
Program je zcela zdarma. Chce-li se vaše dítě do akce zapojit, stačí, 
když se zaregistruje v knihovně. Tam obdrží sběratelské desky, do 
kterých si bude zaznamenávat své pokroky během Summer  
Reading Challenge. Nejde o domácí úkol ani soutěž, ale o osobní 
aktivitu se samolepkami a odměnami, které zaujmou sběratelského 
ducha každého dítěte!  

Plníme přání všech dětí 
Jsou pro vaše dítě tištěné knihy náročné nebo je zrakově 
postižené? Zkuste alternativní možnost:

Při půjčování knih v rámci programu Summer Reading 
Challenge i v průběhu roku lze použít bezplatnou  
službu RNIB Library (jejímž prostřednictvím jsou  
k dispozici knihy v Braillově písmu, knihy s velkými písmeny  
a audioknihy). Pomoc s touto službou vám poskytnou knihovny. 

„Je to skvělý 
způsob, jak  

přimět děti číst  i během letních 
prázdnin.“Jeden z rodičů

Poznejte svou knihovnu 
Zatímco jsou vaše děti v knihovně, 
můžete zjistit, co je k dispozici pro 
dospělé – od čtenářských skupin přes 
pomoc pro negramotné po řemesla 
a práci s počítačem. Je to vaše 
knihovna, využijte naplno vše, co 
nabízí! 
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Děti od 4 do 11 let se mohou zaregistrovat v místní knihovně. 
Řada knihoven také pořádá předškolní aktivity pro mladší děti.

Děti během léta přečtou aspoň 6 knih z knihovny  
dle vlastního výběru a současně sbírají odměny. 
O pomoc se stará personál a mladí dobrovolníci.

Děti, které program Challenge 
dokončí, obdrží certifikát a/nebo 
medaili.  

Na webu summerreadingchallenge.org.uk 
mohou děti pomocí funkce Book Sorter sdílet 
a vyhledávat doporučení k četbě.
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