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Област:  

Српски језик и књижевност 

 
 
Циљна група: 

 предшколци, ученици основних и средњих школа; 
 Ученици српских школа у дијаспори; 
 Васпитачи, наставници, стручни сарадници, студенти србистике. 

  
Циљеви: 

 развијање и неговање вештина Читање и разумевање прочитаног и Писмено изражавање; 
 развијање и неговање љубави према књизи и читалаштву; 
 стицање и развијање фунцкционалних знања и вештина – критичко читање и креативно 

мишљење; 
 стицање и развијање медијске писмености; 
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 неговање љубави према српској културној баштини и неговање ћириличног писма; 
 развијање радионичарског рада, истраживачког духа и сарадње међу ученицима и 

наставницима; 
 истицање значаја школске библиотеке у васпитно-образовном процесу и животу школе; 
 неговање сарадништва међу свим актерима културног живота уже и шире заједнице – 

школе, библиотеке, издавачке куће, удружења...; 
 обнављање заборављеног манира добротворства (позивање издавачких кућа на 

донаторство); 
 рад на видљивости неговањем позитивног односа према свим учесницима пројекта (јавно 

награђивање, похваљивање, захваљивање).  
 
Исходи: 
 ученици стичу навику вођења читалачког дневника и разумеју потребу за читањем „с 

оловком у руци”; 
 ученици повећавају вештину уочавања кључних речи у тексту и разликовање битно од 

небитног (развијање критичког читања и  мишљења у функцији учења); 
 ученици вежбају вештину тражења информација уз развијање медисјке писмености; 
 ученици упознају културну баштину свог завичаја и народа; 
 ученици истражују задатке у оквиру заједничке теме и сви школски материјали промовишу 

се на школским сајтовима или блговима школских тимова; 
 повећано коришћење библиотечког фонда школске библиотеке; 
 интензивнија сарадња наставника и школског библиотекара, као и библиотекара школске 

и народне библиотеке; 
 остварена међупредметна сарадња (ликовно, српски, енглески, информатика, историја, 

географија...); 
 промовисана школска библиотека као покретач многих активности школског живота; 
 остварена сарадња са школама српског језика у дијаспори; 
 укључени представници свих циклуса у образ. систему Србије (предшколци, оснонвци, 

средњошколци, студенти). 
 
 
 
Тема 2018: Све стотине године Вуковог Рјечника (1818-2018) 
 
 
Календар: 
 

Школска смотра децембар2017/ јануар, 2018. 

Републичка смотра 19. маја 2018. у ОШ „Вожд Карађорђе” Алексинац 

Међународна смотра 20. маја 2018. у ОШ „Вожд Карађођре” Алексинац 

 
  



Начин припремања: 

Током школске године ученици креирају радове у писаном и дигиталном облику у складу са 
Конкурсом међународне смотре, који Организатор на предлог Ауторског тима расписује 
најкасније до 1. октобра текуће школске године. 
Саставни део Конкурса чине задаци по категоријама, мерила за вредновање радова која су у 
складу са Стандардима постигнућа за српски језик за  први циклус и за крај основног образовања 
за области Вештина читања и разумевање прочитаног и Писано изражавање, број радова по 
установи и услови слања тј. враћања дечјих радова.  
Ученици и настанвици могу да се такмиче у неколико такмичарских категорија – Креативци 
(читалачки дневник), Гласници (сајтови, блогови), Весници (наставнички рад), Словца (радови 
деце из дијаспоре), Читалићи + (дневници на европским језицима). 
 

 

 

Извод из Правилника: 

 

Међународна смотра читалаштва „Читалићи” 
Члан 26. 

Међународна смотра читалаштва „Читалићи” јесте ваннаставна активност која се организује у циљу 
представљања, односно вредновања и рангирања ученика из Српског језика у вештинама Читање и 
разумевање прочитаног и Писмено изражавање. 

 
Пријављивање школе  

Члан 27. 
Школа/предшколска установа може да учествује у Смотри читалаштва „Читалићи” само ако га је планирала 
Годишњим планом рада школе/предшколске установе. 
Школу/предшколску установу пријављује директор најкасније до 1. октобра попуњавањем Пријавног 
формулара доступног на сајту Читалићи од 15. јула за наредну школску годину. 
После рока за пријављивање, школа може учествовати као придружени учесник у сарадњи са пријављеном 
школом (школа ментор). 

Циљна група 
Члан 28. 

Учесници смотре могу бити: 
 Предшколци и ученици основних и средњих школа; 
 Ученици српских школа у дијаспори; 
 Васпитачи, наставници, стручни сарадници, студенти србистике. 

 
Нивои смотре 

Члан 29. 
Школски: 
Школску смотру организује координатор школског тима са пријављеним наставницима, стручном службом и 
директором. 
За организацију смотре одговоран је директор школе, координатор школског тима (именује га директор 
школе приликом пријављивања школе Организатору) и чланови школског тима. 
Републички: 
Републичку смотру организује Библиотека „Вук Караџић“ Алексинац, школа-домаћин,  Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Србије. 
За организацију такмичења одговоран је директор школе-домаћина, директор Библиотеке, координатор 
Ауторског тима и представник Министарства. 
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Међународни: 
Међународну смотру организује Библиотека „Вук Караџић“ Алексинац, школа-домаћин,  Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Србије и међународни партнери - Драгана Мијатовић Јовановић, 
аутор сајта „Словце” за учење српског језика у дијаспори, и Педагошки републички завод Републике Српске. 
За организацију такмичења одговоран је директор школе-домаћина, директор Библиотеке, координатор 
Ауторског тима, представник Министарства и представник међународних партнера. 
 

Конкурс Смотре 
Члан 30. 

Током школске године ученици креирају радове у писаном и дигиталном облику у складу са Конкурсом 
међународне смотре, који Организатор на предлог Ауторског тима расписује најкасније до 1. октобра текуће 
школске године. 
Саставни део Конкурса чине задаци по категоријама, мерила за вредновање радова која су у складу са 
Стандардима постигнућа за српски језик за  први циклус и за крај основног образовања за области Вештина 
читања и разумевање прочитаног и Писано изражавање, број радова по установи и услови слања тј. 
враћања дечјих радова.  
Ученици и настанвици могу да се такмиче у неколико такмичарских категорија – Креативци (читалачки 
дневник), Гласници (сајтови, блогови), Весници (наставнички рад), Словца (радови деце из дијаспоре), 
Читалићи + (дневници на европским језицима). 
 

Реализација смотре 
Члан 31. 

Школска смотра има две етапе: 
а) избор радова за слање Организатору по основу Конкурса 
 - координатор школског тима у сарадњи са стручном службом формира комисију за одабир најбољих 
радова у релевантим такмичарским категоријама а  у броју и на начин прописан Конкурсом; 
- списак аутора чији се радови шаљу Организатпру објављује се као прелиминарни резултат такмичарског 
дела школске смотре на огласној табли школе најкасније 10 дана после рока за предају радова у школи;  
б) ревијална изложба најбољих радова  
- у школи и/или општини (ову акативност може реализовати више школа општине заједно) отганизује се
 изложба дечјих радова на штандовима школа (најбољи читалачки дневници и материјал настао на 
основу теме коју предлаже Ауторски тим Конкурсом), као и свечани програм доделе похвалница свим 
учесницима смотре и пригодних награда ученицима чији су радови послати на Конкурс; 
- програм се може обогатити наступима одељењских и/или школских тимова који би били у складу са темом 
конкурса, а уз сарадњу са библиотеком и дружењем са песницима. 
Републичка смотра: 
Након завршетка Конкурса, а најдуже месец дана касније, Организатор на сајту Програма објављује списак 
аутора који су се својим радовима квалификовали за учествовање на Међународној смотри читалаштва 
„Читалићи” (полуфинални круг); 
- ментори такмичара дужни су да обавесте организатора уколико немају потписану сагласност родитеља о 
објављивању личних података у сврху јавног објављивања ранг-листе. 
- Радови свих позваних учесника улазе у финални круг за избор најбољих радова Смотре (међународни 
ниво). 
Међународна смотра има две етапе: 
а) изложба дечјих радова на штандовима школа, међу којима се осим најбољих радова у категоријама 
прописаних Конкурсом, бирају и најмање три најбоље осмишљена штанда у складу са темом Смотре; 
- комисију за избор најбољих радова у категројама прописаним Конкурсом одлучују комисије које предлаже 
Ауторски тима, а именује Организатор; 
- комисије за избор најбољих штандова чине координатори школских тимова, који у договору са својом 
делегацијом гласају за 6 штандова којима додељује бодове 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12 (својој школи координатор не 
може доделити бодове); 
б) дружење с песницима-амбасадорима, песницима гостима, издавачима-добротворима и свечана додела 
награда и признања. 



 
Рок за жалбе 

Члан 32. 
Школски ниво  
Рок за жалбе је 3 дана од дана објављивања прелиминарних резултата подношењем писмене жалбе са 
обавезним потписом ментора координатору школског тима. Комисија која је бирала радове, дужна је да се 
писмено изјасни о свом избору. Уколико је жалилац и даље незадовољан одлуком комисије, коначну реч о 
жалби даје директор школе. 
После истека рока за жалбе, списак имена аутора чији су радови послати на Смотру објављује се на огласној 
табли/ сајту школе (уколико школа има за то писмену сагласност родитеља/старатеља такмичара о чему 
води рачуна ментор ученика и обавештава школског координатор о изостанку Изјаве, која се преузима на 
сајту „Читалићи”и иста је за све нивое и категорије); 
Републички ниво   
Рок за жалбе је 3 дана од дана објављивања прелиминарних резултата подношењем писмене жалбе са 
обавезним потписом ментора координатору Ауторског тима. Комисија која је бирала радове, дужна је да се 
писмено изјасни о свом избору. Уколико је жалилац и даље незадовољан одлуком комисије, коначну реч о 
жалби даје координатор Ауторског тима. 
После истека рока за жалбе, списак имена аутора који се позивају на међународни ниво смотре Смотру 
објављује се на сајту „Читалићи” (уколико Организатор има за то писмену сагласност родитеља/старатеља 
такмичара о чему води рачуна ментор ученика и обавештава координатора школе-домаћина о изостанку 
Изјаве); 
Међународни ниво 
Рок за жалбе је сат времена након доделе награда и признања. Жалба се подноси писмено Организатору, а 
координатор школе домаћина је дужан да истог дана сазове комисију за жалбе која усмено или писмено у 
најкраћем року образлаже избор. 
После истека рока за жалбе, ранг-листа постаје коначна и јавна и објављује се на огласној табли школе-
домаћина и на сајту „Читалићи” и сајтовима међунаорндих партнера (уколико Организатор има за то 
писмену сагласност родитеља/старатеља такмичара о чему води рачуна ментор ученика и обавештава 
координатора школе-домаћина о изостанку Изјаве). 
 

Награђивање 
Члан 33. 

ШКОЛСКИ НИВО  
Школа похављује све учеснике смотре и њихове менторе, а у складу са својим могућностима награђује оне 
ученике чији су радови послати на следећи ниво смотре. 
На дипломи/похвалници/захвалници печат школе, потпис директора школе и лого школе и лого Читалића.  
Обавезна је организација ревиојалног дела смотре - јавна додела похвалница у присуству родитеља 
ученика, свих ментора (и у сарадњи са библиотеком - госта песника). 
РЕПУБЛИЧКИ НИВО 
Организатор похваљуј све учеснике републичког нивоа смотре, а најбољи радови „улазе“ у финални круг 
(међународни ниво). 
МЕЂУНАРОДНИ НИВО 
Организатор награђује дипломом (и књигом или пригодном наградом у складу са својим могућностима) 
ученике који су освојили 1, 2. и 3. место у свим такмичарским категоријама и захваљује се свим 
школама/установама учесницима, сарадницима и добротворима. 
На дипломи/захвалници/похвалници у заглављу именовани званични организатори, лого Читалића као 
полазна основа за ликовно решење дипломе, печат школе домаћина са потписом директора, печат 
библиотеке организатора са потписом директора, у подножју дипломе лого општине домаћина и донатора. 
 

Чувар Читалачког ранца 
Члан 34. 

Читалачки ранац је симбол домаћинства и непрекинутог читалаштва. Чувар Читалачког ранца је школа-
домаћин и организатор међународне смотре. 



Ранац допуњен новим књигама у знак непрекинутог читалачког низа од актуелног домаћина преузима 
координатор Ауторског тима и предаје директору школе која се за домаћинство пријави до 1. јула текуће 
године за наредну смотру. 
 

Повеља захвалности 
Члан 35. 

Појединци и/или установе без чијег ангажовања не би било могуће релаизовати актулену смотру добијају 
Повељу захвалности Читалића „за организацију Међународне смотре читалаштва Читалићи и 
подршку повезаности и преданом истрајавању у тежњи да деца из себе извуку најбоље што могу”. 
 

Амбасадори Читалића 
Члан 36. 

Амбасадори Читалића, гласници читалачке државе која једном годишње процвета осмесима деце и 
наставника, сваки пут у другој школи Србије, јесу ствараоци за децу и младе који разумеју, подржавају, 
храбре, деле снове и идеје „Читалића”.  

 

 

 

                                                                                                                  

Организатор 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

У Алексинцу, 

13.7.2017. 


