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Библиотека „Вук Караџић”, Алексинац  

ОШ „Вожд Карађорђе”, Алексинац 

Министарство просвете, науке и технoлошког развоја Републике Србије  

у сарадњи са  

Републичким педагошким заводом Републике Српске 

а на предлог Ауторског тима Читалића 

Р А С П И С У Ј У   К О Н К У Р С     

Међународне смотре читалаштва „Читалићи 2018.” 

са темом Два века Српског рјечника Вука Стефановића Караџића 

за предшколце и ученике основних и средњих школа, 

ученике српских школа у дијаспори, 

наставнике, стручне сараднике, студенте србистике 

 у следећим такмичарским категоријама: 

1. Креативци 

 Читалачки дневник – предшколци 

- групни рад 

- тема: Сликовни речник старих српских  речи 

 Читалачки дневник – 1. разред 

 Изборна дела - избор од најмање 3 дела ван школског програма (песма или прича или 

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 задатак:  

- Речних старих српских имена или 

- Речник старе дечје игре 

 Читалачки дневник - 2. разред 

 Изборна дела - избор од најмање 3 дела ван школског програма (песма или прича или 

бајка или мали романи) 

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

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

- најинтересантији опис лика (цитат) 

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

- илуструј дело (1СЈ.2.2.10) 

 Обавезни задатак:  

- Речник старе српске куће и окућнице или 
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- Речник старе српске баште 

 Читалачки дневник - 3. разред 

 Изборна дела - избор од најмање 3 дела ван школског програма (пожељно да то буду 

целовита дела тј. цели мањи романи, збирке песама, збирке прича, а не само једна прича, 

једна песма и сл) 

- 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) 

- вредно бележења (утисак) 

- илуструј дело (1СЈ.2.2.10) 

 Обавезни задатак:  

- Бакин и декин свадбени речник или 

- Речник смешних речи и израза 

 Читалачки дневник - 4. разред  

 Изборна дела - избор од најмање 3 дела ван школског програма (пожељно да то буду 

целовита дела тј. цели мањи романи, збирке песама, збирке прича, а не само једна прича, 

једна песма и сл) 

- 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 задатак:  

- Речник једног орача/занатлије/дрводеље... или 

- Речник бакине кухиње/ једне везиље/ српског биља 

 Читалачки дневник –  5. разред  

 Изборна дела - избор од најмање 3 дела ван школског програма (књиге);  

- 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 задатак:  

- Речник српских митолошких бића или 

- Речник српских витезова и принцеза 

 Читалачки дневник –  6. разред  

 Изборна дела - избор од најмање 3 дела ван школског програма (књиге);  

- наслов дела и име писца (CJ.1.1.4) 
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- 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 задатак:  

- Речник старих српских свадбених обичаја и опреме или 

- Речник старих српских крштења 

 Читалачки дневник –  7. разред  

 Изборна дела - избор од најмање 3 дела ван школског програма (књиге);  

- 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 задатак:  

- Речник српских родбинских односа или 

- Речник старих српских заштитника дома, усева и њива 

 Читалачки дневник –  8. разред  

 Изборна дела - избор од најмање 3 дела ван школског програма (књиге);  

- 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 задатак:  

- Речник најљубавнијих старих српских речи и израза или 

- Речник прича о нечастивим силама 

 

 Читалачки дневник –  средњошколци (групни рад) 

- израда часописа (ПДФ формат или нека друга ел. форма – блог, сајт и сл) 

- тема: Вук и великани европског романтизма 
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- предлог рубрика: Репортажа (нпр.Сусрет Вука и Гетеа), Путопис (нпр. Вук у Русији), 

Занимљивости (Шта је читао Јакоб Грим? или Вукове комшије) Тема броја (Судбина једног 

речника), Ковчежић српског језика... 

 Читалачки дневник –  средњошколци (индивидуални рад) 

 Изборна дела - 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 задатак:  

- Речник прича о нечастивим силама или 

- Речник трагача за закопаним благом. 

*Средњошколци предају дневник у папирној или ел. форми, а предлог за избор одговарајуће 

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

 

 Читалићи +  

Ова такмичарска категорија намењена је ученицима којима српски није матерњи језик. 
Они креирају читалачки дневник на језицима националних мањима у Србији или на неком 
од страних језика (енглеском, руском, македонском, немачком или француском језику) уз 
обавезни избор од најмање 3 дела која припадају српској књижевној баштини. Радови се 
достављају Организатору само у електронском облику. 
 
Mc Readers 
This competition category is intended for those whose first language is not Serbian. They create 
a reading log in the languages of national minorities in Serbia or in one of foreign languages 
(English, Russian, Macedonian, German or French) with obligatory selection of at least 3 parts 
belonging to Serbian literary heritage. Papers should be submitted to the Organizer only in 
electronic form. 

ВАЖНО ЗА СЛАЊЕ СВИХ ДНЕВНИКА 
Школе/установе/удружења достављају Организатору највише по 3 најбоља рада из 

узрасне категорије. Индивидуални такмичари достављају по један рад. Слањем 
дневника пошиљалац прихвата да сноси трошкове повратне пошиљке. Такмичари из 
Србије који радове пошаљу електронским путем, морају бити спремни да дневнике 

пошаљу и у оригиналном облику поштом уколико уђу у ужи избор. 

Уз дневник је потребно доставити фотокопију потпуно попуњене Пријаве коју можете 
преузети овде. (Читалићи+ и средњошколци који шаљу ел. дневник достављају 

скенирану Пријаву) 
Адреса за слање на крају Конкурса. 

2. Словца 
Kategorija ,,Čitalići Slovca“ je prilagođena nivou poznavanja srpskog jezika dece u dijaspori. U 
kategoriji ,,Čitalići Slovca“ mogu da učestvuju sva deca uzrasta od 6 do 14 godina koja uče srpski 
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jezik u inostranstvu u nekoj od škola ili radionica srpskog jezika ili uče srpski jezik u inostranstvu 
kao maternji jezik pri osnovnoj školi koju pohađaju. 
U saradnji sa nastavnikom srpskog jezika, učenici odaberu jednu pesmu ili tekst iz jednog 
književnog dela (knjige) sa sajta:  
http://www.digitalna.nb.rs/sf/NBS/Knjige/Srpska_decja_digitalna_biblioteka 
 http://www.malabiblioteka.net/ 

U zavisnosti od nivoa poznavanja srpskog jezika, učenici mogu da učestvuju u jednoj od dve 
grupe: 
 Osnovni nivo poznavanja srpskog jezika 
Deca sa osnovnim znanjem srpskog jezika prave slikovni rečnik tako što odaberu do 10 reči iz 
pesme (teksta) srpskog pisca i ilustruju ih. 
 Napredni nivo poznavanja srpskog jezika 
Deca sa naprednim znanjem srpskog jezika prave slikovnicu od najviše pet strana (uvod, zaplet, 
vrhunac, peripetija, rasplet) odabrane pesme (teksta) srpskog pisca. U dnu svake stranice se doda 
kratak opis (latinicom ili ćirilicom) od najmanje jedne rečenice. 
Radovi mogu da se prave uz pomoć nastavnika srpskog jezika. 

Za učestvovanje na smotri, potrebno je da nastavnici srpskog jezika za svakog učesnika: 
1. Stranice dnevnika skeniraju ili fotografišu, naslove imenom takmičara i brojem strane -  

npr. Jelena_1str)  
2. Pošalju na imejl koordinatora slovceblog@gmail.com najkasnije do 2.4.2018. godine sa 

potpunim podacima autora (ime i prezime, škola/radionica, razred, imejl, ime mentora 
koji garantuje za autentičnost rada, imejl mentora); 

Uz link dostave i potpuno popunjenu skeniranu Izjavu o autoru (može se preuzeti ovde). 
Svaka škola/ radionica može da pošalje najviše 10 radova po kategoriji. Komisija će pregledati 

radove do 1. 05. 2018. godine. Tri najbolja rada u svakoj grupi biće proglašena do 21. 05. 
2018. i objavljena na sajtovima blog Slovce I blog Čitalići . Svi nagrađeni učenici dobiće 

diplome koje Organizator dostavlja elektronski mentorima. 
 

3.  Гласници 

Такмичарска категорија намењена свим узрастима, а подразумева ,,добар” глас о нечему 
који креира тим. Рад  на тему (Не)заборављено благо мог краја тим 
групе/одељања/разреда/ школе/установе/удружења креира: 
а) електронски речник (Не)заборављено благо мог краја постављњем материјала 
различитих облика (текст, филмић, звучни запис, линк и сл) на бесплатну платформу блога, 
сајта и сл. или на школски сајт под посебном одредницом где ће бити груписани радови. 
Линк се доставља Организатору на доле назначени мејл. 
б) речник (Не)заборављено благо мог краја у класичном облику по угледу на Вуков Српски 
рјечник и доставља рад Организатору на начин на који се достављају радови из 
такмичарске категорије Креативци. 
 

4.  И-читалићи 
Дигитализуј сопствени ћирилични фонт и пошаљи линк Организатору на доле назначени 
мејл. 
Упутство за дигитализацију можеш наћи овде. 
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5.  Весници 

Такмичарска категорија намењена наставницима, васпитачима, студентима србистике који 
креирају Тест за категорију Читалићи-кликераши на основу следећих правила:  

 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 (погледати овде и овде); 

 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 бонус питање које се односи на дело са Гласачког списка. 

НАПОМЕНА ЗА СВЕ ТАКМИЧАРСКЕ КАТЕГОРИЈЕ 
 Сви радови треба да садрже потпуне податке о аутору (име и презиме, школу, разред, 

и-мејл, тел/моб, име ментора који гарантује за аутентичност рада, мејл и тел. ментора, мејл 

и тел. школе); 

 уз рад доставља се фотокопирана или скенирана Изјава о аутору, коју заинтересовани 

могу преузети овде. 

 Радове треба доставити најкасније до 2. 4. 2018. 

Aдреса за слање: 

ОШ „Вожд Карађорђе”, Алексинац 

Лоле Рибара 2 

18220 Алексинац 

,,За Читалиће 2018.” 

Мејл за слање:  

 за Креативце, Читалиће+, Гласнике, Веснике citalici.pisalici@gmail.com 

 за Словца slovceblog@gmail.com). 

Похваљени аутори и њихови ментори биће благовремено обавештени и позвани да 

учествују на Међународној смотри читалаштва „Читалићи 2018.” која ће се одржати 19. и 

20. маја 2018. у Алексинцу када ће бити проглашени победници у свим категоријама 

укључујући и Читалиће кликераше1.  

                                                   
1 Ученици основних школа који учествују на Такмичењу у вештинама Читање и разумевање 
прочитаног  и Писмено  изражавање „Читалићи кликераши”. 

https://citalici.wordpress.com/
https://citalici.files.wordpress.com/2017/09/standardi-1-ciklus.pdf
https://citalici.files.wordpress.com/2017/09/standardi-kraj-osnovnog-obraz.pdf
https://citalici.wordpress.com/2016/11/20/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD/
https://citalici.files.wordpress.com/2013/10/saglasnost-ucenik-2018.pdf
mailto:citalici.pisalici@gmail.com
mailto:slovceblog@gmail.com

