SEZNAM TÉMAT PRO MOHELNICKOU ČTENÁŘSKOU VÝZVU
KATEGORIE DĚTI A ŽÁCI
1. Kniha pohádek
2. Kniha básniček, říkadel
3. Příběh
4. Komiks
5. Kniha o zvířatech
6. Encyklopedie (naučná kniha)
7. Kniha, která má více než sto stran
8. Kniha, která má méně než sto stran
9. Kniha od zahraničního autora
10. Kniha s jednoslovným názvem
11. Darovaná kniha
12. Kniha s křestním jménem v názvu
13. Kniha, jejíž název začíná na stejné písmeno, jako tvé křestní jméno
14. Kniha přečtená za jediný den
15. Kniha, jejíž děj se odehrává v budoucnosti nebo na jiné planetě
16. Kniha, která tě zaujala svou obálkou
17. Oblíbená dětská kniha tvých rodičů (prarodičů)
18. Kniha, která byla zfilmovaná (i animované filmy nebo Večerníčky)
19. Kniha od autora, který žil nebo tvořil na území mikroregionu Mohelnicko
20. Kniha ze seznamu „povinná četba Mohelnická čtenářská výzva“
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KATEGORIE STARŠÍ 15 LET
1. Kniha napsaná podle skutečné události
2. Kniha s jednoslovným názvem
3. Kniha poezie
4. Komiks
5. Cestopis, kniha o cestování
6. Historický román
7. Naučná kniha
8. Kniha přečtená za jediný den
9. Kniha, která byla zfilmovaná
10. Kniha od spisovatele ze sousedního státu
11. Autobiografie nebo kniha o „životě a díle známé osobnosti“
12. Kniha, která má méně než 200 stran
13. Kniha, která má více než 200 stran
14. Kniha s křestním jménem v názvu
15. Kniha, jejíž název začíná stejným písmenem jako vaše křestní jméno
16. Kniha, jejíž děj se odehrává v budoucnosti nebo na jiné planetě
17. Oblíbená kniha vašeho dítěte (vnoučete) event. vaše oblíbená kniha z dětství
18. Kniha od spisovatele, který se narodil nebo žil v mikroregionu Mohelnicko
19. Kniha, jejíž děj je spjat s územím mikroregionu Mohelnicko
20. Kniha ze seznamu „povinná četba Mohelnická čtenářská výzva“
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