
ТАКМИЧЕЊE 

„ЧИТАЛИЋИ КЛИКЕРАШИ” 

 
 

Организатори:  

 ОШ „Вожд Карађорђе” Алексинац, ул. Лоле Рибара 2, 18 220 Алексинац 

 Библиотека „Вук Караџић” Алексинац, ул. Књаза Милоша 161, 18220 Алексинац 

 

Координатор: 

Маја Радоман Цветићанин, проф. српског језика 

имејл: majaradoman.cvet@gmail.com 

телефон: 062 268 463 

 

Назив такмичења: 

 Читалићи кликераши, такмичење у вештинама Читање и разумевање прочитаног и 

Писмено изражавање 

Област:  

Српски језик и књижевност 

 
Разреди: 

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

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

мишљење; 
 стицање и развијање медијске писмености; 

 
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. 
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Календар: 
 

Школско такмичење децембар2017/ јануар, 2018. 

Општинско такмичење 21. фебруар 2018. године - Дан матерњег језика 

Окружно такмичење 24. март 2018. године 

Републичко такмичење 19.маја 2018. 

 
Начин припремања: 

Ученици раде тест који формира комисија Организатора (Ауторски тим)  за општински, окружни и 
републички ниво. Тест за школски ниво формира комисија школског тима.  
Сваки тест садржи текст (или више одломака) из дела која нису предвиђена Наставним 
програмом ни за један разред од 1. до 8. разреда. 
Критеријум за израду питања су Стандарди постигнућа за српски језик за  први циклус и за крај 

основног образовања за области Вештина читања и разумевање прочитаног и Писмено 

изражавање, које Организатор објављује заједно са материјалима најкасније до 1. октобра. 

Тест за 1. разред садржи 3 питања, 6 питања за 2. разред и ученике од 3. до 8. разреда 9 питања 

различите тежине (основни, средњи и напредни ниво). Сваки тест садржи и бонус питање које се 

односи на дело са Гласачког списка формираног на основу предлога издавача, али након 

селекције и потврђивања Ауторског тима најкасније до 1. октобра. 

 

 

Извод из Правилника: 

 

Такмичење „Читалићи-кликераши” 
Члан 18. 

Такмичење „Читалижи кликераши” јесте ваннаставна активност која се организује у циљу вредновања и 
рангирања способности ученика из Српског језика и књижевности у овладаности вештинама Читање и 
разумевање прочитаног и Писмено изражавање. 
Осим такмичарског, ово тестирање има и истраживачки карактер у односу на испитивање развијености 
наведених вештина. 
Републичко такмичење „Читалићи кликераши” организује се истовремено кад и Републичка смотра 
читалаштва „Читалићи” 

 
Пријављивање школе  

Члан 19. 
Школа може да учествује у Такмичењу „Читалићи кликераши” само ако га је планирала Годишњим планом 
рада школе. 
Школу пријављује директор најкасније до 1. октобра попуњавањем Пријавног формулара доступног на сајту 
Читалићи од 15. јула за наредну школску годину. 

 
Циљна група 

Члан 20. 
У такмичењу могу учествовати ученици од 1. до 8. разреда основних школа у Србији. 

 

https://citalici.wordpress.com/


Нивои такмичења 
Члан 21. 

Школско такмичење организује координатор школског тима, стручни сарадници и директор школе. За 
организацију такмичења одговоран је директор школе и школски координатор. 
Општинско такмичење организује општински координатор и директор школе-домаћина општинског нивоа 
у сарадњи са сарадницима. За организацију такмичења одговоран је директор школе-домаћина и 
општински координатор. 
Окружно такмичење организује окружни координатор и директор школе-домаћина окружног ниова са 
сарадницима. За организацију такмичења одговоран је директор школе-домаћина и окружни координатор. 
Републичко такмичење организује школа-домаћин, Библиотека „Вук Караџић“, Алексинац и Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Србије. 
За организацију такмичења одговоран је директор школе-домаћина, директор Библиотеке, координатор 
Ауторског тима и представник Министарства. 
 

 
Тестирање 

Члан 22. 
Ученици раде тест који формира комисија Организатора (Ауторски тим)  за општински, окружни и 
републички ниво. Тест за школски ниво формира комисија школског тима.  
Сваки тест садржи текст (или више одломака) из дела која нису предвиђена Наставним програмом ни за 
један разред од 1. до 8. разреда. 
Критеријум за израду питања су Стандарди постигнућа за српски језик за  први циклус и за крај основног 
образовања за области Вештина читања и разумевање прочитаног и Писмено изражавање, које 
Организатор објављује заједно са материјалима најкасније до 1. октобра. 
Тест за 1. разред садржи 3 питања, за 2. разред 6 питања и за ученике од 3. до 8. разреда 9 питања 
различите тежине (основни, средњи и напредни ниво). Сваки тест садржи и бонус питање које се односи на 
дело са Гласачког списка формираног на основу предлога издавача, али након селекције и потврђивања 
Ауторског тима најкасније до 1. октобра. 
Тест се ради два сата.  
Тестирање је анонимно, тј. ради се под шифром.  
 

Реализација тестирања 
Члан 23. 

ШКОЛСКО:  
Обавезни ниво такмичења изузев када је број пријављених ученика мањи од 5.  
Тест сачињава школски тим, кога чине пријављени наставници, библиотекар и стручна служба. Сарадња са 
Организатором одвија се по Упутству које Организатор доставља сваком школском тиму након 
пријављивања. 
Именовани школски координатор у сарадњи са стручним сарадницима школе формира комисију за израду 
тестова, комисију за умножавање тестова, комисије за дежурство, комисију за шифровање и дешифровање, 
комисије за прегледање тестова и комисију за жалбе.  
Именована комисија припрема тест у складу са пропозицијама Организатора. 
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 сата.  
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 истог 
дана а најкасније следећег дана. 
Координатор школског тима обавезан је да истог дана Организатору достави списак учесника на начин на 
који предвиди Организатор, као и тестове за све разреде са решењима. 



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 о чему води рачуна сваки ментор за своје ученике) и објављују се на огласној табли/сајту школе.  
Школа је дужна да достави коначну ранг-листу организатору наредног нивоа такмичења најкасније са 
даном закључивања исте, као и да потребне податке унесе у предвиђену базу података Организатора.   
ОПШТИНСКО:  
Организатор омогућава школи-домаћину  општинског такмичења преузимање тестова на дан такмичења, а 
школа је дужна да преузимање реализује у присуству комисије за умножавање тестова коју чине 
представник школе домаћина и најмање два делегата из других школа и/или општинске библиотеке. Свако 
јавно објављивање тестова пре Организатора или било какво нарушавање тајности тестова, дисквалификује 
све школе те општине из даљег такмичења. 
Директор школе-домаћина општинског такмичења о општински координатор у сарадњи са стручним 
сарадницима школе најкасније 5 дана пре тестирања формирају 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, а било би пожељно да буду и 
чланови комисија. 
Могуће је реализовати општинско такмичење у сопственој школи уз дежурство комисија из других школа-
учесница општинског такмичења уз обавезу да прегледање буде централизовано, тј. да у именованој 
школи-домаћину општинског такмичења комисије прегледају све тестове. 
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 сата. 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 а најкасније наредног 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 домаћина општинског нивоа (ментори такмичара дужни су да обавесте 
организатора уколико немају потписану саглсност родитеља о објављивању личних података у сврху јавног 
објављивања ранг-листе). 
Школа-домаћин дужна је да достави коначну ранг-листу организатору наредног нивоа такмичења 
најкасније са даном објављивања исте, као и да потребне податке унесе у предвиђену базу података 
Организатора и да достави резултате координаторима школских тимова школа учесника.   
ОКРУЖНО (ГРАДСКО): 
Организатор омогућава школи-домаћину  окружног такмичења преузимање тестова на дан такмичења, а 
школа је дужна да преузимање реализује у присуству комисије за умножавање тестова коју чине 
представник школе домаћина и најмање два делегата из других општина. Свако јавно објављивање тестова 
пре Организатора или било какво нарушавање тајности тестова, дисквалификује све школе тог округа из 
даљег такмичења. 
Директор школе-домаћина окружног такмичења и координатор окружног тима у сарадњи са стручним 
сарадницима школе-домаћина најкасније 5 дана пре тестирања формирају комисију за умножавање 
тестова, комисије за дежурство, комисију за шифровање и дешифровање, комисије за прегледање тестова и 
комисију за жалбе.  
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 сата. 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 окружног такмичења истог дана а најкасније наредног 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 домаћина (ментори такмичара дужни су да обавесте организатора уколико 
немају потписану саглсност родитеља о објављивању личних података у сврху јавног објављивања ранг-
листе). 
Школа-домаћин дужна је да достави коначну ранг-листу организатору наредног нивоа такмичења 
најкасније са даном објављивања исте, као и да потребне податке унесе у предвиђену базу података 
Организатора и достави резултате координаторима општинским тимова учесника.   
РЕПУБЛИЧКО: 
Организатор утврђује ранг-листу најуспешнијих такмичара на окружном такмичењу и објављује јединствену 
ранг-листу такмичара који се позивају на републичко такмичење најкасније петнаест дана после 
објављивања резултата окружног такмичења. 
Координатор школе-домаћина такмичења у сарадњи са директором школе домаћина 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. 
Контролор такмичења је представник школске управе којој припада школа-домаћин републичког 
такмичења. 
Ауторски тим доставља школи-домаћину тестове најкасније на сам дан такмичења обезбеђујући тајност 
тестова. 
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 сата. 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 објављивања прелиминарних резултата после чега резултати републичког 
тестирања постају коначни и јавни. Ранг-чисте са именима и бројем бодова такмичара објављују се на 
огласној табли/сајту школе домаћина (уколико школа-домаћин има за то писмену сагласност 
родитеља/старатеља такмичара о чему води рачуна сваки ментор за своје ученике). 
Жалба се подноси писмено Организатору, а координатор школе домаћина је дужан да у року од три дана 
пошаље скениран тест електорнски координатору школског тима који поднесе жалбу уз обавештење о 
коначној одлуци комисије за жалбу и по потреби промени прелиминарну листу, после чега она постаје 
коначна и јавна (ментори такмичара дужни су да обавесте организатора уколико немају потписану 
саглсност родитеља о објављивању личних података у сврху јавног објављивања ранг-листе). 
 Ученик који оствари највећи број бодова на републичком такмичењу заузима 1. место уколико је 
прешао праг од 90% од укупног броја бодова на тесту. Уколико више ученика има исти највећи број 
бодова,  сви деле 1. место. Остали учесници редом имају ранг:  2. место, 3. место и учешће. Ученици са 
истим бројем бодова „деле“ исто место. 

Пролазност 
Члан 24. 

Школско: 
Ученици са највећим бројем бодова и то највише 20% од броја учесника школског такмичења пласира се на 
општинско такмичење сразмерно броју учесника по разредима. 
Ученици се за сваки разред рангирају на основу постигнућа – 1. место, 2. место, 3. место и учешће. Ученици 
који имају исти број бодова, „деле” исто место.  
Општинско: 
Ученици који оствари највећи број бодова на општинском такмичењу пласирају се у наредни круг 
такмичења – на окружно такмичење, уколико пређу праг од 60% од укупног броја бодова на тесту без 
обзира на ранг.  
Ученици се за сваки разред рангирају на основу постигнућа – 1. место, 2. место, 3. место и учешће. Ученици 
који имају исти број бодова, „деле” исто место.  
Организатор задржава право промене прага пролазности. 



Окружно: 
Ученици који остваре највећи број бодова на окружном такмичењу пласирају се у наредни круг такмичења 
– на републичко такмичење, уколико пређу праг од 80% од укупног броја бодова на тесту без обзира на 
ранг.  
Ученици се за сваки разред рангирају на основу постигнућа – 1. место, 2. место, 3. место и учешће. Ученици 
који имају исти број бодова, „деле” исто место.  
Организатор задржава право промене прага пролазности. 
Директну проходност на републичко такмичење имају ученици који су у претходној години на републичком 
нивоу такмичења „Читалићи кликераши” освојили 1, 2. или 3. место. 
Остали учесници републичког такмичења „Читалићи кликераши” у претходној школској години,  имају 
директну проходност на окружни ниво у текућој школској години. 
 

Награђивање 
Члан 25. 

ШКОЛСКИ НИВО 
Школа награђује ученике за постигнуто 1, 2. и 3. место дипломом (и књигом у складу с могућностима), 
њихове менторе похваљује, а остали учесници добијају похвалницу за учествовање, сарадницима 
захваљује.  
На дипломи/похвалници/захвалници печат школе, потпис директора школе и лого школе и лого Читалића.  
Обавезна је организација јавне доделе диплома у присуству родитеља ученика, свих ментора и госта 
песника (у складу са могућностима школе). 
ОПШТИНСКИ НИВО 
Школа-домаћин општинског такмичења додељује захвалнице за учествовање свим школама. На захвалници 
печат школе-домаћина, потпис диреткора школе, лого школе и лого Читалића. 
*Уколико је могуће остварити сарадњу са општинском народном библиотеком, додела признања на 
општинском ниову може се реализовати у библиотеци, тако што библиотека награђује најуспешније 
учеснике општинског такмичења дипломом (и књигом ако је могуће), њихове менторе и школске 
координаторе похваљује, а захваљује се сарадницима на општинском ниову (песници, издавачи и сл). 
На дипломи/похвалници/захвалници печат школе-домаћина општинског такмичења (и библиотеке), потпис 
директора школе (и директора библиотеке) и лого школе (и библиотеке) и лого Читалића. 
 
ОКРУЖНИ (ГРАДСКИ) НИВО  
Школа-домаћин окружног такмичења додељује захвалнице за учествовање свим школама-домаћинима 
општинског такмичења. На захвалници печат школе-домаћина, потпис директора школе, лого школе и лого 
Читалића. 
*Уколико је могуће школа-домаћин додељује свим учесницима похвалнице, а најуспешнијима дипломе са 
уписаним оствареним местом. 
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 окружног нивоа такмичења, 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 др. 
суорганизатора. 

 

Организатор 

 

 

У Алексинцу, 

13.7.2017. 


