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ЧИТАЛАЧКИ ДНЕВНИК У 2017. 

Читалићи креативци 

 

 Читалачки дневник ученици израђују током школске године уз помоћ ментора и/или 

самостално (у зависности од узраста).  

Дневник има 3 дела: 

1. ОБАВЕЗНИ ДЕО: 

- најмање 3 дела у оквиру теме СТОПАМА ВЕЛИКАНА (књижевно-научне врсте: 

биографија, аутобиографија, путопис, мемоар)  

- портрет, пејзаж, резиме/ приказ, кључне речи 

 

2. ИЗБОРНИ ДЕО: 

- најмање 3 дела по сопственом избору уз обавезу да то не буду дела из редовног 

школског програма 

 

3. ОБАВЕЗНИ ЗАДАТАК: 

- рад на тему Заборављени/-а  великан/-ка мога краја; 

- рад у форми састава, есеја или реферата  се предаје у писаној форми као саставни део 

дневника, али и у електронској форми (на диску заједничком за целу школу – који се 

предаје у такмичарској категорији Гласници); ел. форма не мора да буде само документ 

у Ворду, или ППТ презентација, већ може да буде у било ком бесплатном алату за који 

се аутор одлучи; предлог за избор одговарајуће ел.форме на сајту: 

http://vebciklopedija.zajednicaucenja.edu.rs/ 

- од најбољих радова, биће направљен Зборик радова Стопама (не) заборављених 

великана. 

 

ВАЖНО: Под великаном се не подразумева само особа мушког рода!!!  

 

Предлог скице за израду дневника по разредима 

 

 Читалачки дневник - предшколци 
Обавезни део: избор од најмање 3 дела из области Стопама великана (нпр. сликовнице о 

Змају, Пупину, Тесли, Вуку, Његошу и сл) 

- наслов   

- илустрација 

Изборни део: најмање 3 дела по избору 

- наслов дела (песма, прича, бајка...) 

- илустрација 

Обавезни задатак: 

Цртеж: Заборављени/-а  великан/-ка мога краја 

 

 Читалачки дневник – 1. разред 

Обавезни део: избор од најмање 3 дела из области Стопама великана (нпр. сликовнице о 

Змају, Пупину, Тесли, Вуку, Његошу и сл) 

- наслов дела, име аутора 

http://vebciklopedija.zajednicaucenja.edu.rs/
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- име лика, период у ком је живео/-ла; област деловања; заслуга 

- илустрација 

Изборни део: избор од најмање 3 дела ван школског програма (песма, прича, бајка...) 

- наслов дела и име писца (1СЈ.1.2.4); 

- издвој имена ликова из текста и наведи њихове особине (1СЈ.1.2.8) 

- издвој непознате речи (1СЈ.1.2.8) 

- илуструј дело (1СЈ.2.2.10) 

Обавезни задата:  

- састав: Заборављени/-а  великан/-ка мога краја 

* правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: 

- пише писаним словима ћирилице (1СЈ.1.3.1) 

- правилно користи велико слово (1СЈ.1.3.3, 1СЈ.1.3.4) 

 

 Читалачки дневник 2. разред 

Обавезни део: избор од најмање 3 дела из области Стопама великана (нпр. сликовнице о 

Змају, Пупину, Тесли, Вуку, Његошу и сл) 

- наслов дела, име аутора дела 

- 3 до 5 кључних речи везаних за лик великана 

- илустрација 

Изборни део: избор од најмање 3 дела ван школског програма (песма, прича, бајка, мали 

романи) 

- наслов дела и име писца (1СЈ.1.2.4); 

- издвој имена ликова из текста и наведи њихове особине (1СЈ.1.2.8) 

- наинтересантији опис лика (цитат) 

- издвој непознате речи и објасни их (1СЈ.1.2.8) 

- илуструј дело (1СЈ.2.2.10) 

Обавезни задата:  

- састав: Заборављени/-а  великан/-ка мога краја 

* правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: 

- пише писаним словима ћирилице (1СЈ.1.3.1) 

- пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре (1СЈ.1.3.5) 

- коришћење великог слова (1СЈ.1.3.3, 1СЈ.1.3.4) 

 

 Читалачки дневник 3. разред:  

Обавезни део: избор од најмање 3 дела из области Стопама великана (нпр. текстови о 

животу Змаја, Пупина, Тесле, Вука, Његоша и сл) 

- наслов дела, име аутора дела 

- 3 до 5 кључних речи везаних за лик великана 

- најинтересантији опис лика (цитирати) 

- вредно бележења (утисак, лепе реченице, мудре мисли) 

- илустрација 

Изборни део: избор од најмање 3 дела ван школског програма (књиге) 

- наслов дела и име писца (1СЈ.1.2.4); 

- издвој имена ликова из текста и наведи њихове особине (1СЈ.1.2.8) 

- издвој најинтересантнији портрет (цитат) 

- издвој непознате речи и објасни их (1СЈ.1.2.8) 
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- вредно бележења (утисак) 

- илуструј дело (1СЈ.2.2.10) 

Обавезни задата:  

- састав: Заборављени/-а  великан/-ка мога краја 

* правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: 

- пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, типове 

реченица, дужину реченице...( 1СЈ.2.3.3) 

- држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује 

одговарајућим детаљима (1СЈ.2.3.4) 

- користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да избегне 

понављање...(1СЈ.2.3.8) 

 

 Читалачки дневник 4.разред:  

Обавезни део: избор од најмање 3 дела из области Стопама великана (нпр. текстови о 

животу Змаја, Пупина, Тесле, Вука, Његоша и сл) 

- наслов дела, име аутора дела 

- 3 до 5 кључних речи везаних за лик великана 

- најинтересантији опис лика и/или опис природе (цитирати) 

- вредно бележења (утисак, лепе реченице, мудре мисли) 

- илустрација 

Изборни део: избор од најмање 3 дела ван школског програма (књиге) 

- наслов дела и име писца (1СЈ.1.2.4); 

- издвој имена ликова из текста и наведи њихове особине (1СЈ.1.2.8) 

- издвој најинтересантнији портрет и /или пејзаж (цитат) (1СЈ.3.2.7, 1СЈ.3.3.6) 

- издвој непознате речи и објасни их (1СЈ.1.2.8) 

- вредно бележења (утисак) 

- илуструј дело (1СЈ.2.2.10) 

Обавезни задата:  

- састав: Заборављени/-а  великан/-ка мога краја 

* правопис и др. критеријуми за вредновање дневника: 

- пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне 

синтаксичке конструкције, укључујући и сложене (1СЈ.3.3.1) 

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

1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст 

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст)  

 

 

 Читалачки дневник  од 5. до 8. разреда  

Обавезни део: избор од најмање 3 дела из области Стопама великана (књижевно научне 

врсте – биографија, аутобиографија, путопис, мемоар) 

- наслов дела и име писца (CJ.1.1.4) 

- белешка о писцу - кратка белешка, занимљивости из живота, анегдоте (CJ.1.2.2) 

- књ. род, књ. врста (CJ.1.1.2)  

- резиме дела (CJ.1.1.6) 

- 3 до 5 кључних речи везаних за лик великана 

- издвој најинтересантнији портрет и /или пејзаж (цитат) (1СЈ.3.2.7, 1СЈ.3.3.6) 
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- вредно бележења: лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и 

животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји... (по жељи) 

- илустрација (сличица, сопствени цртеж, шема, све што ће те подсетити на прочитано 

дело). 

Изборни део: избор од најмање 3 дела ван школског програма (књиге); књиге које имају 

више од 50% сликовног садржаја сврставају се у стрипове, а 3 стрипа ,,броје'' се као 1 

књига 

- наслов дела и име писца (CJ.1.1.4) 

- белешка о писцу - кратка белешка, занимљивости из живота, анегдоте (CJ.1.2.2) 

- књ. род, књ. врста (CJ.1.1.2)  

- резиме дела (CJ.1.1.6) 

- 3 до 5 кључних речи везаних за дело 

- издвој најинтересантнији портрет и /или пејзаж (цитат) (1СЈ.3.2.7, 1СЈ.3.3.6) 

- вредно бележења: лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и 

животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји... (по жељи) 

- илустрација (сличица, сопствени цртеж, шема, све што ће те подсетити на прочитано 

дело). 

Обавезни задата:  

- састав/ есеј/ реферат/ репортажа: Заборављени/-а  великан/-ка мога крај 

* поштовање правописне норме 

 

 Читалачки дневник  - средњошколци  

Обавезни део: избор од најмање 3 дела из области Стопама великана (књижевно научне 

врсте – биографија, аутобиографија, путопис, мемоар) 

- наслов дела и име писца (CJ.1.1.4) 

- белешка о писцу - кратка белешка, занимљивости из живота, анегдоте (CJ.1.2.2) 

- књ. род, књ. врста (CJ.1.1.2)  

- приказ дела 

- вредно бележења: лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и 

животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји... (по жељи) 

Изборни део: избор од најмање 3 дела ван школског програма  

- наслов дела и име писца (CJ.1.1.4) 

- белешка о писцу - кратка белешка, занимљивости из живота, анегдоте (CJ.1.2.2) 

- књ. род, књ. врста (CJ.1.1.2)  

- приказ  дела 

- вредно бележења: лепи описи, ретке и непознате речи, мудре изреке о природи, човеку и 

животу, занимљиви монолози и дијалози, лична запажања и доживљаји... (по жељи) 

Обавезни задата:  

- састав/ есеј/ реферат/ репортажа: Заборављени/-а  великан/-ка мога крај 

* поштовање правописне норме 

Средњошколци предају дневник у ел. форми, а предлог за избор одговарајуће форме на 

сајту: http://vebciklopedija.zajednicaucenja.edu.rs/ 
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