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Циљна 

група: Ученици од 1. до 8. разреда основне школе  

Циљеви 

такмичења 

 развијање вештине разумевања прочитаног у циљу учења и 

издвајања битних информација; 

 развијање вештине писаног изражавања и неговање ћириличног 

писма; 

 развијање и неговање љубави према књизи и читалаштву; 

 стицање функционалих знања и вештина; 

 развијање критичког мишљења и креативног изражавања; 

 развијање и неговање љубави према српској народној књижевности; 

 истицање значаја школске библиотеке у васпитно-образовном 

процесу и животу школе; 

 сарадња школских и народних библиотека; 

 обнављање заборављеног манира добротворства (позивање 

издавачких кућа на донаторство) 

 неговање такмичарског духа и групног рада; 

 неговање позитивног односа према свим учесницима пројекта 

(награде, похвалнице, захвалнице); 

 промоција учесника у акцији и њихових ауторских радова.   

 

Планирани 

исходи 

такмичења 

 учимо да учимо - ученици уочавају кључне речи у тексту и разликују 

битно од небитног (развијање критичког читања у функцији учења); 

 ученици уочавају квалитете и свевременост српске народне 

књижевности; 
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 повећано коришћење библиотечког фонда школске библиотеке; 

 повећан фонд књига школске библиотеке; 

 интензивнија сарадња наставника и школског библиотекара, као и 

библиотекара школске и ,,градске’’ библиотеке; 

 остварена међупредметна сарадња (ликовно, српски, енглески, 

информатика...); 

 промовисана школска библиотека као покретач многих активности 

школског живота; 

 остварена сарадња са школама српског језика у дијаспори 

Пријављив

ање школа 

Школе које желе да учествују у такмичењу, пријављују се 

Организатору до 15. септембра текуће школске године. 

Пријављивање на контакт координатора такмичења слањем скенираног 

Пријавног формулара, који је доступан на сајту Читалићи.  

Школа може да учествује у Такмичењу „Читалићи 2016.“ само ако га је 

планирала Годишњим планом рада школе. 

Организатор формира списак школа учесница и објављује на предлог 

директора школе учеснице име задуженог координатора за сваку 

школи, као и координатора општине на сајту Читалићи најкасније до 1. 

октобра текуће школске године. 

 

Нивои 

такмичења 

Школско такмичење: 

Организује га координатор школског тима са стручним сарадницима и 

директором. 

Школа може учествовати у такмичењу само ако га је планирала 

годишњим планом рада. 

За организацију такмичења одговоран је директор школе, одређени 

координатор и пријављени школски тим. 

 

Општинско такмичење: 

Организује га актив школских библиотекара и/или подружница 

Друштва школских библитекара Србије, општинска народна 

библиотека* и актив директора општине. 

- координатор: руководилац актива школских библиотекара или 

подружнице Друштва школских библитекара Србије или лице које 

актив предложи, а чије се име и контакт подаци достављају 

Организатору до 1. октобра текуће школске године; 

- сарадници: директор школе домаћина, директор општинске народне 

библиотеке, уредник програма библиотеке и директор школе домаћина 

делегиран на општинском активу директора. 

За организацију такмичења одговоран је општински координатор и/или 

директор школе домаћина делегиран од актива директора општине и 

директор општинске народне библиотеке. 

 

Републичко такмичење: 

Организује га ДШБС и школа домаћин у сарадњи са Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја Р Србије. 

За организацију такмичења одговоран је координатор такмичења, 

представник ДШБС, директор школе домаћина и представник 

* 
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Министарства. 

Реализација Тест: 

Ученици од 3. до 8. разреда добијају тест који садржи 9 задатака (по 3 

задатка за основни, средњи и напредни ниво) из области Вештина 

читања и разумевања прочитаног и Писано изражавање.  

Тест за 1. разред садржи 3 питања различите тежине, а 2. разред добија 

6 питања различите тежине из истих области. 

Тест формира комисија Организатора, а критеријум за израду питања су 

Стандарда постигнућа за српски језик за  први циклус и за крај 

основног образовања за области Вештина читања и разумевање 

прочитаног и Писано изражавање.  

Текстови на основу којих се питања формирају део су књига чији 

списак Организатор објављује на сајту Читалићи најкасније до 

15.септембра текуће школске године. 

 

Тестирање – најуспешнији такмичари добијају звање школских, 

општинских или републичких КЛИКЕРАША. 

 

ШКОЛСКО:  
Организатор доставља питања школама преко надлежних школских 

управа најкасније 5 дана пре тестирања. 

Именовани школски координатор у сарадњи са стручним сарадницима 

школе најкасније 5 дана пре тестирања формира комисију за 

умножавање тестова, комисије за дежурство, комисију за шифровање и 

дешифровање, комисије за прегледање тестова и комисију за жалбе. 

Представници општинске народне библиотеке су контролори 

такмичења. 

Ученици 1. и 2. разреда могу да попуњавају тест графитном или 

хемијском оловком штампаним или писаним словима ћирилице, а 

ученици осталих разреда само хемијском оловком писаним словима 

ћирилице. Тест се ради два школска часа. Тестирање је анонимно, тј. 

ради се под шифром. Решење тестова се истиче јавно одмах после 

завршеног тестирања. 

После реализације тестирања и шифрирања,  комисија за прегледање 

преузима тестове и приступа прегледавању, а прелиминарни резултати 

се под шифрама објављују на огласној табли/сајту школе најкасније у 

року од 3 дана.  

Рок за жалбе је 3 дана од дана објављивања прелиминарних резултата 

после чега резултати школског тестирања постају коначни и јавни 

(уколико школа има за то писмену сагласност родитеља/старатеља 

такмичара) и објављују се на огласној табли/сајту школе и/или сајту 

Читалићи. 

Ученици који освоје највећи број бодова на школском такмичењу 

пласирају се у наредни круг такмичења – на општинско такмичење, 
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уколико је њихово постигнуће веће од 60% од укупног броја бодова на 

тесту.  

 

ОПШТИНСКО:  
Организатор доставља питања школи-домаћину  општинског такмичења 

преко надлежних школских управа најкасније 5 дана пре тестирања. 

Школски координатор школе-домаћина општинског такмичења у 

сарадњи са стручним сарадницима школе најкасније 5 дана пре 

тестирања формира комисију за умножавање тестова, комисије за 

дежурство, комисију за шифровање и дешифровање, комисије за 

прегледање тестова и комисију за жалбе.  

Представници општинске народне библиотеке су контролори 

такмичења. 

Ученици 1. и 2. разреда могу да попуњавају тест графитном или 

хемијском оловком штампаним или писаним словима ћирилице, а 

ученици осталих разреда само хемијском оловком писаним словима 

ћирилице. Тест се ради два школска часа. Тестирање је анонимно, тј. 

ради се под шифром. Решење тестова се истиче јавно одмах после 

завршеног тестирања. 

После реализације тестирања и шифрирања,  комисија за прегледање 

преузима тестове и приступа прегледавању, а прелиминарни резултати 

се под шифрама објављују на огласној табли/сајту школе-домаћина 

општинског такмичења истог дана.  

Рок за жалбе је 3 дана од дана објављивања прелиминарних резултата 

после чега резултати општинског тестирања постају коначни и јавни. 

Ранг-чисте са именима и бројем бодова такмичара објављују се на 

огласној табли/сајту школе и/или сајту Читалићи уколико школе 

доставе школи-домаћину писмену сагласност родитеља/старатеља 

такмичара за то. 

Ученици који освоје највећи број бодова на општинском такмичењу 

пласирају се у наредни круг такмичења – на републичко такмичење, 

уколико је њихово постигнуће веће од 80% од укупног броја бодова на 

тесту. 

 

РЕПУБЛИЧКО: 

Организатор утврђује ранг-листу најуспешнијих такмичара на 

општинском такмичењу и објављује јединствену ранг-листу такмичара 

који се позивају на републичко такмичење најкасније петнаест дана 

после реализованог општинског такмичења. 

Координатор такмичења у сарадњи са директором школе домаћина, 

школским координатором и стручним сарадницима формира комисију 

за умножавање тестова, комисије за дежурство, комисију за шифровање 

и дешифровање, комисије за прегледање тестова и комисију за жалбе 

најмање 5 дана пре такмичења.  

Контролори такмичења су представник школске управе којој припада 

школа-домаћин републичког такмичења и представник ДШБС. 

Ученици 1. и 2. разреда могу да попуњавају тест графитном или 

хемијском оловком штампаним или писаним словима ћирилице, а 
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ученици осталих разреда само хемијском оловком писаним словима 

ћирилице. Тест се ради два школска часа. Тестирање је анонимно, тј. 

ради се под шифром. Решење тестова се истиче јавно одмах после 

завршеног тестирања. 

После реализације тестирања и шифрирања,  комисија за прегледање 

преузима тестове и приступа прегледавању, а прелиминарни резултати 

се под шифрама објављују на огласној табли/сајту школе-домаћина 

истог дана.  

Рок за жалбе је 3 дана од дана тестирања после чега резултати 

републичког тестирања постају коначни и јавни. Рок за жалбе је 3 дана 

од дана објављивања прелиминарних резултата, после чега резултати 

постају коначни и јавни (уколико је школа доставила Организатору реп. 

смотре изјаву да поседује писмену сагласност родитеља/старатеља 

такмичара).  

 

Критерију

ми за 

израду 

теста 

1. разред: 
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1 СЈ.1.2.2. Одговара на једноставна питања у вези са текстом, 

проналазећи информације експлицитно исказане у 

једној реченици, пасусу, или у једноставној табели 

(ко, шта, где, када, колико и сл.) 

1 СЈ.1.2.3. Препознаје да ли је тражена информација, која може 

да буде изказана на различите начине (синонимија, 

парафраза), садржана у тексту. 

1 СЈ.2.2.1.  Чита текст природно, поштујући интонацију 

реченице – стиха ; уме да одреди на ком месту у 

тексту је пауза, место логичког акцента; који део 

текста треба прочитати брже, а који спорије. 

С
р
ед

њ
и

 

1 СЈ.2.2.2. Изводи једноставне закључке у вези са текстом 

анализирајући и обједињујући информације 

исказане у различитим деловима текста (у 

различитим реченицама, пасусима, пољима табеле). 

Н
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ед

н
и

 

1 СЈ.2.2.3. Раздваја битне од небитних информација; одређује 

след догађаја у тексту 

1 СЈ.3.2.2. Повезује и обједињује информације исказане 

различитим симболичким системима (нпр. Текст, 

табела, графички приказ) 
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1 СЈ.1.3.1. Пише писаним словима ћирилице 

1 СЈ.1.3.2. Уме да се потпише 

1 СЈ.1.3.3. Почиње реченицу великим словом, завршава је 

 



одговарајућим интерпункијским знаком 

С
р
ед

њ
и

 

1 СЈ.2.3.2. Употребљава велико слово приликом писања имена 

држава и места и њихових становника; користи 

наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише 

присвојне придева (-ов, -ев, -ин, -ски, -чки, -шки); 

правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише 

сугласник ј у интервокалској позицији; правилно 

пише речцу ли и не; употребљава запету при 

набрајању 

Н
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н
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1 СЈ.1.3.2. Користи богат фoнд речи  ( у односу на узраст 

 

 

2. разред: 
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1 СЈ. 1.2.1. Влада основном техником читања ћириличног и 

латиничног текста 

1 СЈ. 1.2.4. Познаје и користи основне делове текста и књиге 

(наслов, пасус, име аутора; садржај, речник) 

С
р
ед

њ
и

 

1 СЈ. 2.2.4. Успоставља везу између информација исказаних у 

линеарном и нелинеарном тексту (нпр. Проналази 

део-детаљ који је приказан на илустрацији у табели 

или на дијаграму) 

Н
ап

р
ед

н
и

 

1 СЈ. 3.2.3. Разликује различита гледишта заступљена у 

информативном тексту (нпр. Мишљење аутора текста 

vs. Мишљења учесника у догађају) 

О
сн

о
в
н

и
 

1 СЈ. 1.3.4. Употребљава велико слово приликом писања личних 

имена, назива места( једночланих), назива школе 
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1 СЈ. 1.3.5. Пише кратким потпуним реченицама једносавне 

структуре 

С
р
ед

њ
и

 

1 СЈ. 2.3.6. Саставља кратак наративни текст 

1 СЈ. 2.3.7. Саставља кратак дескриптивни текст 

1 СЈ. 2.3.7. Пише писмо (приватно) и уме да га адресира 



1СЈ.2.3.5. Језички израз прилагођава комуникативној ситуацији 

( формалној-неформалној) 

Н
ап

р
ед

н
и

 

1 СЈ. 3.3.6. Издваја пасусе 

 

3. разред: 

В
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н
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и
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о
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1 СЈ. 1.2.5. Одређује основну тему текста 

1 СЈ. 1.2.6. Разуме дословно значење текста 

С
р
ед

њ
и

 

1 СЈ. 2.2.5. Одређује основни смисао текста и његову намену 

1 СЈ. 2.2.9. Издваја делове текста који су му нејасни 

1 СЈ. 2.2.7. Изводи једноставне закључке на основу текста 

(предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет, 

уочава међусобну повезаност догађаја, на основу 

поступака јунака-актера закључује о њиховим 

особинама ,осећањима, намерама и сл.)  

Н
ап

р
ед

н
и

 

1 СЈ. 3.2.4. Изводи сложеније закључке на основу текста и 

издваја делове текста који их поткрепљују; 

резимира наративни текст 

1 СЈ. 3.2.5. Представља текст у одговарајућој форми ( уноси 

податке из текста у дату табелу или дијаграм) 

О
сн

о
в
н

и
 

1 СЈ. 1.3.6. Издваја наслов, углавном се држи теме 

  
  

 П
и

са
н

о
 и

зр
а

ж
а

в
а

њ
е 

1 СЈ. 1.3.8. Користи скроман фонд речи (у односу на узраст); 

правилно их употребљава 

1 СЈ. 1.3.9. Пише крату поруку (о томе куда иде, жашто 

касни и сл.) 

С
р
ед

њ
и

 

1 СЈ. 2.3.3. Пише јасним и потпуним реченицама; варира 

језички израз (ред речи у реченици, типове 

реченица, дужину реченице...) 

1 СЈ. 2.3.4. Држи се теме; излагање организује око основне 

идеје текста коју поткрепљује одговарајућим 

детаљима 



 

1 СЈ. 2.3.8. Користи фонд речи примерен узрасту; 

употребљава синониме (нпр. На избегне 

понављање) 

Н
ап

р
ед

н
и

 

1 СЈ. 3.3.3. Прилагођава језичко-стилски израз типу текста 

1 СЈ. 3.3.3. Котисти богат фонд речи ( у односу на узраст) 

  

 

4. разред: 
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1 СЈ. 1.2.7. Разликује књижевноуметнички од информативног 

текста 

1 СЈ. 1.2.8. Процењује садржај текста на основу задатог 

критеријума: да ли му се допада, да ли му је 

занимљив; да ли постоји сличност између ликова и 

ситуација из текста и особа и ситуација оје су му 

познате; издваја речи које су  му непознате  

С
р
ед

њ
и

 

1 СЈ. 2.2.6. Препознаје фигуративно значење у тексту 

 

1 СЈ. 2.2.8. Износи свој став о садржају текста и образлаже 

зашто му се допана –не допада, због чега му је 

занимљив – незанимљив; да ли се слаже-не слаже са 

поступцима ликова 

1СЈ.2.2.10. Вреднује примереност илустрација које прате текст; 

наводи разлоге за избор одређене илустрације 

Н
ап

р
ед

н
и

 

1 СЈ. 3.2.6. Процењује сврху информативног текста у односу на 

предвиђену намену(нпр. који од два текста боље 

описује дату слику, да ли је упутство за (познату) 

игру потпуно и сл.) 

1 СЈ. 3.2.7. Објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у 

тексту( нпр. објашњава зашто је лик поступио на 

одређени начин, или вреднује крј приче у односу на 

своја предвиђања током читања текста, или износи 

свој став о догађајома из текста) 

П
и

са
н

о
 

и
зр

а
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а

в
а

-њ
е 

О
сн
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1 СЈ. 1.3.7. Препричава кратак једноставан текст (до четристо 

речи) 



1СЈ.1.3.10. Пише честитку (за Нову годину, рођендан), 

позивницу (за рођенданску прославу, забаву), 

разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије) 

С
р
ед

њ
и

 

1 СЈ. 2.3.9. Исправља свој текст (критички чита написано, 

поправља текст и исправља грешке) 

1.СЈ.2.3.10. Уме да попуни једноставан образац са основним 

подацима о себи (име, презиме, име родитеља, 

година рођења, адреса, телефон; школа, разред, 

одељење) 

Н
ап

р
ед

н
и

 

1СЈ.3.3.1. Пише јасним, потпуним, добро обликованим 

реченицама, користи разноврсне синтаксичке 

конструкције, укључујући и сложене 

1СЈ.3.3.2. Јасно структуира текст (уводни, средишљи и 

завршни део текста); добро распоређује основну 

информацију и додатне информације унутар текста и 

пасуса 

1СЈ.3.3.4. Саставља кратак експозиторни текст 

 

 

5. разред: 
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CJ.1.1.1. 
Разуме текст (ћирилични и латинични) који чита 

наглас и у себи. 

CJ.1.1.2. 

Разликује уметнички и неуметнички текст; уме да 

одреди сврху текста: експозиција (излагање), 

дескрипција (описивање), нарација (приповедање), 

аргументација, пропаганда. 

CJ.1.1.4. 

Разликује основне делове текста и књиге (наслов, 

наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, 

фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје 

цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени 

део текста. 

CJ.1.1.5. 
Проналази и издваја основне информације из текста 

према датим критеријумима. 

CJ.1.1.6. 
Рaзликује у тексту битно од небитног, главно од 

споредног. 

CJ.1.1.7. 

Повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава 

јасно исказане односе (временски след, средство–циљ, 

узрок–последица и сл.) и извoди закључак заснован на 

једноставнијем тексту. 



CJ.1.1.8. 
Чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, 

табеле, дијаграме и графиконе. 

С
р
ед

њ
и

 
CJ.2.1.1. 

Чита текст користећи различите стратегије: 

„летимично читање” (ради брзог налажења одређених 

информација); читање „с оловком у руци” (ради учења, 

извршавања различитих задатака, решавања проблема); 

читање ради уживања. 

 

CJ.2.1.4. 
разликује све делове текста и књиге, укључујући 

индекс, појмовник и библиографију и уме њима да се 

користи. 

CJ.2.1.5. 
Проналази, издваја и упоређује информације из два 

краћа текста или више њих (према датим 

критеријумима). 

CJ.2.1.7. 
Препознаје став аутора неуметничког текста и 

разликује га од другачијих ставов изнетих у таквом 

тексту. 

Н
ап

. CJ.3.1.1. 
Проналази, издваја и упоређује информације из два 

дужa текстa сложеније структуре или више њих (према 

датим критеријумима). 

П
и

са
н

о
 и

зр
а

ж
а

в
а

њ
е 

О
сн

о
в
н
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CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицуи латиницу) 

CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

CJ.1.2.3. 

 

саставља једноставан експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне 

целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

CJ.1.2.4.  уме да преприча текст 

CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања (говору, 

односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и 

употребљава одговарајуће језичке варијетете 

(формални или неформални) 

CJ.1.2.6.  влада основним жанровима писане комуникације: 

сставља писмо; попуњава различите обрасце и 

формуларе с којима се сусреће у школи и 

свакодневном животу 

CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем) 

CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне 

области) у једноставним примерима 

CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став 



према језику дискриминације и говору мржње 

С
р
ед

њ
и

 

CJ.2.2.1. 

 

саставља експозиторни, наративни и дескриптивни 

текст, који је целовит и кохерентан 

CJ.2.2.2. саставља вест(...) 

CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика 

CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини 

случајева 

Н
ап

р
ед

н
и

 

CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене 

пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове 

деловима текста 

CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

 

6. разред: 
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CJ.1.1.1. 
Разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас 

и у себи. 

CJ.1.1.2. 

Разликује уметнички и неуметнички текст; уме да 

одреди сврху текста: експозиција (излагање), 

дескрипција (описивање), нарација (приповедање), 

аргументација, пропаганда. 

CJ.1.1.3. 
Препознаје различите функционалне стилове на 

једноставним примерима. 

CJ.1.1.4. 

Разликује основне делове текста и књиге (наслов, 

наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, 

фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје 

цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени 

део текста. 

CJ.1.1.5. 
Проналази и издваја основне информације из текста 

према датим критеријумима. 

CJ.1.1.6. 
Рaзликује у тексту битно од небитног, главно од 

споредног. 

CJ.1.1.7. 

Повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава 

јасно исказане односе (временски след, средство–циљ, 

узрок–последица и сл.) и извoди закључак заснован на 

једноставнијем тексту. 

CJ.1.1.8. 
Чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, 

табеле, дијаграме и графиконе. 



С
р
ед

њ
и

 

CJ.2.1.1. 

Чита текст користећи различите стратегије: „летимично 

читање” (ради брзог налажења одређених 

информација); читање „с оловком у руци” (ради учења, 

извршавања различитих задатака, решавања проблема); 

читање ради уживања. 

 

CJ.2.1.2. 
Познаје врсте неуметничких текстова (излагање, 

технички опис, техничко приповедање, расправа, 

реклама). 

CJ.2.1.3. 
Препознаје и издваја језичка средства карактеристична 

за различите функционалне стилове. 

CJ.2.1.4. 
Разликује све делове текста и књиге, укључујући 

индекс, појмовник и библиографију и уме њима да се 

користи 

CJ.2.1.5. 
Проналази, издваја и упоређује информације из два 

краћа текста или више њих (према датим 

критеријумима). 

CJ.2.1.6. 
Разликује чињеницу од коментара, објективност од 

пристрасности и пропаганде на једноставним 

примерима. 

CJ.2.1.7. 
Препознаје став аутора неуметничког текста и 

разликује га од другачијих ставова изнетих у таквом 

тексту. 

Н
ап

р
ед

н
и

 

CJ.3.1.1. 
Проналази, издваја и упоређује информације из два 

дужa текстa сложеније структуре или више њих (према 

датим критеријумима). 

CJ.3.1.2. Издваја кључне речи и резимира текст. 

CJ.3.1.3. 
Издваја из теста аргументе у прилог некој тези (ставу) 

или аргументе против ње; изводи закључке засноване 

на сложенијем тексту. 

CJ.3.1.4. 
Чита  и  тумачи  сложеније  нелинеарне  елементе  

текста:  вишеструке легенде, табеле, дијаграме и 

графиконе 

П
и

са
н

о
 и
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а

ж
а

в
а
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е 
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CJ.1.2.1. Зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

CJ.1.2.2. Саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

CJ.1.2.3. 

 

Саставља једноставан експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне 

целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

CJ.1.2.4.  Уме да преприча текст 



CJ.1.2.5. Свој језик прилагођава медијуму изражавања (говору, 

односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и 

употребљава одговарајуће језичке варијетете 

(формални или неформални) 

CJ.1.2.6.  Влада основним жанровима писане комуникације: 

саставља писмо; попуњава различите обрасце и 

формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном 

животу 

CJ.1.2.7. Зна да се служи Правописом (школским издањем) 

CJ.1.2.8. Примењује правописну норму(из сваке правописне 

области) у једноставним примерима 

CJ.1.2.9. Има изграђену језичку толеранцију и негативан став 

према језику дискриминације и говору мржње 

С
р
ед

њ
и

 

CJ.2.2.1. 

 

Саставља експозиторни, наративни и дескриптивни 

текст, који је целовит и кохерентан 

CJ.2.2.2. Саставља (...) извештај 

CJ.2.2.3. Пише резиме краћег и/или једноставнијег текста 

CJ.2.2.4. Зна основне особине говорног и писаног језика 

CJ.2.2.5. Зна правописну норму и примењује је у већини 

случајева 

Н
ап

р
ед

н
и

 

CJ.3.2.1. Организује текст у логичне и правилно распоређене 

пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове 

деловима текста 

CJ.3.2.2. Саставља аргументативни текст 

CJ.3.2.5. Зна и доследно примењује правописну норму 

7. разред: 

В
еш

т
и

н
а

 ч
и

т
а

њ
а

 и
 р

а
зу

м
е
в

а
њ

е
 

п
р

о
ч

и
т
а

 н
о

г
 

О
сн

о
в
н

и
 

CJ.1.1.1. 
Разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас 

и у себи. 

CJ.1.1.2. 

Разликује уметнички и неуметнички текст; уме да 

одреди сврху текста: експозиција (излагање), 

дескрипција (описивање), нарација (приповедање), 

аргументација, пропаганда. 

CJ.1.1.3. 
Препознаје различите функционалне стилове на 

једноставним примерима. 



CJ.1.1.4. 

Разликује основне делове текста и књиге (наслов, 

наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, 

фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје 

цитат; служи се садржајем да би пронашао одеђени 

део текста. 

CJ.1.1.5. 
Проналази и издваја основне информације из текста 

према датим критеријумима. 

CJ.1.1.6. 
Рaзликује у тексту битно од небитног, главно од 

споредног. 

CJ.1.1.7. 

Повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава 

јасно исказане односе (временски след, средство–циљ, 

узрок–последица и сл.) и извoди закључак заснован на 

једноставнијем тексту. 

CJ.1.1.8. 
Чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, 

табеле, дијаграме и графиконе. 

С
р
ед

њ
и

 

CJ.2.1.1. 

Чита текст користећи различите стратегије: „летимично 

читање” (ради брзог налажења одређених информација); 

читање „с оловком у руци” (ради учења, извршавања 

различитих задатака, решавања проблема); читање ради 

уживања. 

 

CJ.2.1.2. 
Познаје врсте неуметничких текстова (излагање, 

технички опис, техничко приповедање, расправа, 

реклама). 

CJ.2.1.3. 
Препознаје и издваја језичка средства карактеристична 

за различите функционалне стилове. 

CJ.2.1.4. 
Разликује све делове текст и књиге, укључујући 

индекс, појмовник и библиографију и уме њима да се 

користи 

CJ.2.1.5. 
Проналази, издваја и упоређује информације из два 

краћа текста или више њих (према датим 

критеријумима). 

CJ.2.1.6. 
Разликује чињеницу од коментара, објективност од 

пристрасности  пропаганде на једноставним 

примерима. 

CJ.2.1.7. 
Препознаје став аутора неуметничког текста и разликује 

га од другачијих ставова изнетих у таквом тексту. 

Н
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и

 CJ.3.1.1. 
Проналази, издваја и упоређује информације из два 

дужa текстa сложеније структуре или више их (према 

датим критеријумима). 

CJ.3.1.2. Издваја кључне речи и резимира текст. 



CJ.3.1.3. 
Издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) 

или аргументе против ње; изводи закључке засноване на 

сложенијем тексту. 

CJ.3.1.4. 
Чита  и  тумачи  сложеније  нелинеарне  елементе  

текста:  вишеструке легенде, табеле, дијаграме и 

графиконе 
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CJ.1.2.1. Зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

CJ.1.2.2. Саставља разумљиву, граматички исправну рееницу 

CJ.1.2.3. 

 

Саставља једноставан експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне 

целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

CJ.1.2.4.  Уме да преприча текст 

CJ.1.2.5. Свој језик прилагођава медијуму изражавања (говору, 

односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и 

употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални 

или неформални) 

CJ.1.2.6.  Влада основним жанровима писане комуникације: 

саставља писмо; попуњава различите обрасце и 

формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном 

животу 

CJ.1.2.7. Зна да се служи Правописом (школским издањем) 

CJ.1.2.8. Примењује правописну норму (из сваке правописне 

области) у једноставним примерима 

CJ.1.2.9. Има изграђену језичку толеранцију и негативан став 

према језику дискриминације и говору мржње 

С
р
ед

њ
и

 

CJ.2.2.1. 

 

Саставља експозиторни, наративни и дескриптивни 

текст, који је целовит и кохерентан 

CJ.2.2.2. Саставља (...) извештај 

CJ.2.2.3. Пише резиме краћег и/или једноставнијег текста 

CJ.2.2.4. Зна основне особине говорног и писаног језика 

CJ.2.2.5. Зна правописну норму и примењује је у већини 

случајева 

Н
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р
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н

и
 CJ.3.2.1. Организује текст у логичне и правилно распоређене 

пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове 



деловима текста 

CJ.3.2.2. Саставља аргументативни текст 

CJ.3.2.3. Пише приказ (књиге... позоришне представе и сл.), 

репортажу ... 

CJ.3.2.4. Пише резиме дужег и/или сложенијег текста 

CJ.3.2.5. Зна и доследно примењује правописну норму 

 

8. разред: 
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CJ.1.1.1. 
Разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас 

и у себи. 

CJ.1.1.2. 

Разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди 

сврху текста: експозиција (излагање), дескрипција 

(описивање), нарација (приповедање), аргументација, 

пропаганда . 

CJ.1.1.3. 
Препознаје различите функционалне стилове на 

једноставним примерима. 

CJ.1.1.4. 

Разликује основне делове текста и књиге (наслов, 

наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, 

фуснота, садржај, предговор, поговор; препознаје 

цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени део 

текста. 

CJ.1.1.5. 
Проналази и издваја основне информације из текста 

према датим критеријумима. 

CJ.1.1.6. 
Рaзликује у тексту битно од небитног, главно од 

споредног. 

CJ.1.1.7. 

Повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава 

јасно исказане односе (временски след, средство–циљ, 

узрок–последица и сл.) и извoди закључак заснован на 

једноставнијем тексту. 

CJ.1.1.8. 
Чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, 

табле, дијаграме и графиконе. 

С
р
ед

њ
и

 

CJ.2.1.1. 

Чита текст користећи различите стратегије: „летимично 

читање” (ради брзог налажења одређених информација); 

читање „с оловком у руци” (ради учења, извршавања 

различитих задатака, решавања проблема); читање ради 

уживања. 

 CJ.2.1.2. Познаје врсте неуметничких текстова (излагање, 

технички опис, техничко приповедање, расправа, 



реклама). 

CJ.2.1.3. 
Препознаје и издваја језичка средства карактеристична 

за различите функционалне стилове. 

CJ.2.1.4. 
Разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, 

појмовник и библиографију и уме њима да се користи 

CJ.2.1.5. 
Проналази, издваја и упоређује информације из два 

краћа текста или више њих (према датим 

критеријумима). 

CJ.2.1.6. 
Разликуе чињеницу од коментара, објективност од 

пристрасности и пропаганде на једноставним 

примерима. 

CJ.2.1.7. 
Препознаје став аутора неуметничког текста и разликује 

га од другачијих ставова изнетих у таквом тексту. 

Н
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CJ.3.1.1. 
Проналази, издваја и упоређује инфомације из два 

дужa текстa сложеније структуре или више њих (према 

датим критеријумима). 

CJ.3.1.2. Издваја кључне речи и резимира текст. 

CJ.3.1.3. 
Издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) 

или аргументе против ње; изводи закључке засноване на 

сложенијем тексту. 

CJ.3.1.4. 
Чита  и  тумачи  сложеније  нелинеарне  елементе  

текста:  вишеструке легенде, табеле, дијаграме и 

графиконе 
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CJ.1.2.1. Зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

CJ.1.2.2. Саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

CJ.1.2.3. 

 

Саставља једноставан експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне 

целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

CJ.1.2.4.  Уме да преприча текст 

J.1.2.5. Свој језик прилагођава медијуму изражавања (говору, 

односно писању), теми, прилици и сл; препознаје и 

употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални 

или неформални) 

CJ.1.2.6.  Влада основним жанровима писане комуникације: 

саставља писмо; попуњава различите обрасце и 

формуларе с којима се сусрећеу школи и свакодневном 

животу 



CJ.1.2.7. Зна да се служи Правописом (школским издањем) 

CJ.1.2.8. Примењује правописну норму (из сваке правописне 

области) у једноставним примерима 

CJ.1.2.9 Има изграђену језичку толеранцију и негативан став 

према језику дискриминације и говору мржње 

С
р
ед

њ
и

 

CJ.2.2.1. 

 

Саставља експозиторни, наративни и дескриптивни 

текст, који је целовит и кохерентан 

CJ.2.2.2. Саставља (...) реферат 

CJ.2.2.3. Пише резиме крћег и/или једноставнијег текста 

CJ.2.2.4. Зна основне особине говорног и писаног језика 

CJ.2.2.5. Зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Н
ап
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ед
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CJ.3.2.1. Организује текст у логичне и правилно распоређене 

пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове 

деловима текста 

CJ.3.2.2. Саставља аргументативни текст 

CJ.3.2.3. Пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), 

репортажу и расправу 

CJ.3.2.4. Пише резиме дужег и/или сложенијег текста 

CJ.3.2.5. Зна и доледно примењује правописну норму 

 

 

Списак 

књига за 

тест* 

1. разред: Играјмо се речима 

- Српске народне кратке умотоворине (брзалице, разбрајалице и 

загонетке)  

- Брана Цветковић: Зунзарина палата 

- Ела Пероци: Звончићи звоне 

- Весна Видојевић Гајовић: Кецеља на беле туфне  

- Миомир Томић, Тамара Томић: Оћеш ти, да се ми играмо? 

- Тоде Николетић: Растем као див (и друге песме) 

 

2. разред: У свету мудрости 

- Српске народне басне и приче о животињама  

- Езоп: Басне 

- Доситеј Обрадовић: Басне 

- Лафонтен: Басне 

- Градимир Стојковић: Езопове басне по новој моди 

* 

Организатор 

задржава 

право да 30% 

питања на 

општинском 

и 

републичком 

такмичењу 

буду из 

непознатих 

текстова 

http://www.childrenslibrary.org/icdl/BookPreview?bookid=cvezunz_00380011&route=author_English&lang=English&msg=&ilang=English
http://www.childrenslibrary.org/icdl/BookPreview?bookid=vidkece_00380077&route=author_English&lang=English&msg=&ilang=English
http://www.childrenslibrary.org/icdl/BookPreview?bookid=tomoces_00380040&route=author_English_888&lang=English&msg=&ilang=English
http://www.childrenslibrary.org/icdl/BookPreview?bookid=obrbasn_00380001&route=author_English&lang=English&msg=&ilang=English
http://www.pcelica.rs/izdanje-Ezopove-basne-po-novoj-modi-6101


- Мошо Одаловић: Мама је глагол од глагола радити (и др. песме) 

 

3. разред: Човече, не љути се 

- Српске народне шаљиве песме и приче 

- Симеон Маринковић: Српске народне приче 

- Збирка игроказа: На позорници 

- Џ.М.Бари: Петар Пан 

- Астрид Лингрен: Пипи дуга чарапа 

- Власта Ценић: Бате ће се жени (и др. песме) 

 

4. разред: У чаробном свету бајке 

- Српске народне бајке 

- Симеон Маринковић: Српске народне бајке 

- Оскар Вајлд: Срећни принц и друге бајке 

- Десанка Максимовић: Ако је веровати мојој баки 

- Гроздана Олујић: Седефна ружа и друге бајке 

- Ахмет Хромаџић: Патуљак из заборављене земље 

- Виолета Јовић: Неке важније ствари (и др. песме) 

 

5. разред: Витезови српских дворова 

- Српске народне песме преткосовског циклуса 

- Тиодор Росић: Долина јоргована 

- Светлана Велмар Јанковић: Књига за Марка 

- Прежихов Воранц: Ђурђевак 

- Никола Тесла: Моји изуми 

- Едмондо де Амичис: Срце 

- Џ.К. Роулинг: Хари Потер и Камен мудрости 

- Недељко Попадић: Да се кућа не обрука (и др. песме) 

 

6. разред: И мегданџије се жене 

- Српске народне епске песме о Марку Краљевићу и лирске свадбене 

песме 

- Мато Ловрак: Дружина Сињи галеб 

- Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице 

- А. Инголич: Тајно друштво ПГЦ 

- Чедо Вуковић: Дружина Лавље срце 

- Градимир Стојковић: Хајдук у Београду 

- Бранко Ћопић: Магареће године 

- Влада Стојиљковић: Пример за углед (и др. песме) 

 

7. разред: Од колевке јунаци 

- Српске народне песме косовског, покосовског, хајдучког и ускочког 

циклуса 
- Бранислав Нушић: Аутобиографија 
- Валтер Скот: Ајванхо 

- Александар Дима: Три мускетара 

- Марк Твен: Краљевић и просјак 

- Градимир Стојковић: Хајдук против ветрењача 

http://www.childrenslibrary.org/icdl/BookReader?bookid=srpsken_00380017&twoPage=false&route=author_Croatian_97&size=0&fullscreen=false&pnum1=1&lang=English&ilang=Croatian
http://www.childrenslibrary.org/icdl/BookReader?bookid=srpskeb_00380059&twoPage=false&route=author_Croatian_97&size=0&fullscreen=false&pnum1=1&lang=English&ilang=Croatian
http://zdm.nb.rs/dokumenti/7-tom.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B_Np-U8COTFZOGUzNmJkNmMtMWVmNS00MWI5LWI4OWQtM2Y1MDQwZTExNDM2/edit?hl=sr
http://www.mirgo1.co.uk/josiptabak/pdf/Srce.pdf
http://www.childrenslibrary.org/icdl/BookPreview?bookid=stohaj2_00380083&route=author_English_906&lang=English&msg=&ilang=English


- Мег Кабот: Принцезин дневник 

- Мирослав Антић: Малилини (и др. песме) 

 

8. разред: Волело се двоје младих 

- Српске народне лирске љубавне песме 

- Стеван Сремац: Зона Замфирова 

- Мирослав Матицки: Журка 

- Милован Витезовић: Лајање на звезде 

- Градимир Стојковић: Све моје глупости 

- Александар С.Пушкин: Капетанова кћи 

- Александар Дима: Гроф Монте Кристо 

- Душко Трифуновић: Име нека тајна веза (и др. песме) 

Временско 

планирање 

такмичења 

Пријављивање школа до 15.9.2015. 

Школско такмичење 
- прелиминарни резултати 

- рок за жалбе 

- коначни резултати 

24.2.2016. 

до 27.2.2016. 

до 2.3.2016. 

3.3.2016. 

Општинско такмичење 
- прелиминарни резултати 

- рок за жалбе 

- коначни резултати 

02.4.2016. 

02.4.2016. 

до 5. 4.2016. 

8.4.2016. 

Републичко такмичење  
- прелиминарни резултати 

- рок за жалбе 

- коначни резултати 

21.5.2016. 

21.5.2016. 

до 24.5.2016. 

25.5.2016. 

Начин 

награђивањ

а 

 

ШКОЛСКИ НИВО  
 

Школа награђује ученике за постигнуто 2. и 3. место дипломом (и 

књигом у складу с могућностима), њихове менторе похваљује, а остали 

учесници добијају захвалницу;  

На дипломи/похвалници/захвалници печат школе, потпис директора 

школе и лого школе и лого Читалића.  

 

ОПШТИНСКИ НИВО 

 

Општинска библиотека* награђује најуспешније (или све) учеснике 

дипломом и књигом, њихове менторе похваљује као и школске 

координаторе, а захваљује се сарадницима. 

На дипломи дипломи/похвалници/захвалници печат библиотеке, потпис 

директора библиотеке и лого библиотеке и лого Читалића. 

 

РЕПУБЛИЧКИ НИВО 

 

Организатор награђује ученике који су освојили 1, 2. и 3. место у свим 

разредима дипломом (и књигом у складу са својим могућностима) и 

захваљује се организаторима општинског нивоа такмичења, 

* Уколико се 

не може 

остварити 

сарадња са 

општинском 

библиотеком, 

школа 

координатор 

општинског 

такмичења у 

сарадњи са 

свим 

школама 

учесницама 

обезбедиће 

дипломе/похв

алнице/захвал

нице (и књиге 

ако има 

могућности) 

за 

најуспшеније 

или све 

учеснике 

општинског 

такмичења и 

њихове 

http://www.childrenslibrary.org/icdl/BookPreview?bookid=matzurk_00380067&route=author_English&lang=English&msg=&ilang=English
http://www.childrenslibrary.org/icdl/BookPreview?bookid=stosvem_00380051&route=author_English_906&lang=English&msg=&ilang=English


сарадницима и добротворима. 

На дипломи/захвалници Организатора у заглављу именовани званични 

организатори МПНТР, ДШБС  и школа домаћин, лого Читалића као 

полазна основа за ликовно решење дипломе, печат Друштва школских 

библиотекара Србије и школе домаћина са потписима председника 

ДШБС и директора школе, у подножју дипломе лого општине домаћина 

и др. суорганизатора. 

 

 

 

менторе. 

Печат школе 

домаћина, 

потпис 

директора, 

лого 

Читалића и у 

подножју 

лого свих 

школа 

учесница 

општ. 

такмичења. 

 


