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Смотре читалаштва „Читалићи 2019.”
са темом Књижевни јунак
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Облик
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Кликераши

Општински - такм.
Републички - такм.

Креативци

Школски - такм.
Општински - рев.
Републички - такм.
Међународни - такм
Општински - рев.

Гласници
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Ученици основних школа
Србије од 1. до 8. разреда
Предшколци и ученици
основних школа у Србији,
Македонији (у Републици
Српској ревијална смотра)
Тимови предшколских
установа, основних и
средњих школа Србијe,
Македоније, Р Српске...

Тестирање

Читалачки
дневник
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Међународни - такм.
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Прилагођени
читалачки
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Читалићи

Међународни - такм.

Тимови и појединци узраста
од 6 до 18 година свих
заинтересовнаих земаља
(српски, македонски,
енглески, руски језик)

Дигитални
часопис

Весници

Међународни - такм.
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Кликераши
Такмичење тестирањем у Медијској писмености кроз вештине - Разумевање
прочитаног и Писмено изражавање.
 циљна група - ученици основних школа у Србији;
 нивои - школско, општинско, републичко;
 реализација у складу са Правилником Читалића који се може преузети овде;
 ментор за сваког ученика мора да прибави Изјаву о аутору/учеснику, коју можете
преузети овде;
 рок за пријаву школа - 15. 09.2018. године;
ВАЖНО: Координатори могу преузети образац извештаја са школског тестирања
овде и предати попуњен извештај до 20.2.2019. године овде. Обавештење о
извештавању са општинског тестирања добиће именовани општински координатори
накнадно.

Креативци
Такмичење у креирању читалачког дневника развијањем Медијске писмености кроз
вештине - Разумевање прочитаног и Писмено изражавање.
 циљна група - предшколци и основци у Србији и Македонији;
 нивои - школско, републичко, међународно (такмичарки), општинско (ревијални);
 реализација у складу са Правилником Читалића који се може преузети овде;
 Школе/установе/удружења достављају Организатору по 1 најбољи дневник из
узрасне категорије, a највише 10 дневника по установи и то различитих
ментора, које је школска комисија избодовала у складу са Критеријумима за
вредновање дневника (саставни део овог Конкурса). Уз сваки дневник доставља
се попуњена Изјаву о аутору/учеснику, коју можете преузети овде.
ВАЖНО: Уз дневнике установа је обавезна да достави СПИСАК (у папиру и
електронски), чији се образац може преузети овде и предати овде. Треба
предати уз дневнике и списак у папиру!
 Индивидуални такмичари достављају по један рад са попуњеном Изјавом о
аутору/учеснику, коју можете преузети овде;
 Слањем дневника пошиљалац прихвата да сноси трошкове повратне пошиљке.
 рок за слање радова - 02.04.2019.
 адреса за слање дневника: ОШ ,,Миливоје Боровић”, Мачкат
31312 Мачкат, општина Чајетина
Република Србија

https://citalici.wordpress.com/

e-mail: citalici.pisalici@gmail.com

Смотра читалаштва „Читалићи 2019.”

ЗАДАЦИ ПО УЗРАСНИМ КАТЕГОРИЈАМА
Предшколци
- групни рад Прстић торбица (збирка луткица за прстиће са сликовним каталогом јунака
из бајки и њихових особина)
1. разред
Изборна дела - избор од најмање 3 дела ван школског програма (песма, прича, бајка,
сликовница, стрип и сл...)
- наслов дела и име писца;
- непознате речи са објашњењем;
- попис књ. јунака са њиховим позитивним и негативним особинама
- илустрација омиљеног књ. јунака.
Обавезни задатак - Прстић торбица (збирка луткица за прстиће са каталогом књ. јунака
из сваке од следећих група књига - Гласачки списак, Домаћа лектира, Завичајна
библиотека *погледати део ОПШТЕ НАПОМЕНЕ, које су саставни део Конкурса).
2. разред
Изборна дела - избор од најмање 3 дела ван школског програма (песма, прича, бајка,
сликовница, стрип и сл...)
- наслов дела и име писца;
- непознате речи са објашњењем;
- попис књ. јунака са њиховим позитивним и негативним особинама;
- илустрација омиљеног књ. јунака уз коментар о његовом понашању.
Обавезни задатак - Прстић торбица (збирка луткица за прстиће са каталогом књ. јунака
из сваке од следећих група књига - Гласачки списак, Домаћа лектира, Завичајна
библиотека*).
3. разред
Изборна дела - избор од најмање 3 дела ван школског програма („целовита” дела - мањи
романи, збирке песама, збирке прича и сл)
- наслов дела и име писца;
- непознате речи са објашњењем;
- попис књ. јунака са њиховим позитивним и негативним особинама на примеру
(цитат, сажето препричавање понашања/ситуације и сл;
- шематски приказ односа између главних и споредних ликова (пријатељство,
мржња, љубав, симпатије и сл).
Обавезни задатак – Каталог књижевних јунака (попис имена и најзначајнијих
карактеристика са илустрацијама књ. јунака из сваке од следећих група књига - Гласачки
списак, Домаћа лектира, Завичајна библиотека*).
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4. разред
Изборна дела - избор од најмање 3 дела ван школског програма („целовита” дела романи, збирке песама, збирке прича и сл)
- наслов дела и име писца;
- непознате речи са објашњењем;
- попис књ. јунака уз откривање карактеристика ликова - поступци, речи, изглед,
особине (цитат, сажето препричавање понашања/ситуације и сл);
- шематски приказ односа између главних и споредних ликова (пријатељство,
мржња, љубав, симпатије и сл).
Обавезни задатак – Каталог књижевних јунака (попис имена и најзначајнијих
карактеристика са илустрацијама књ. јунака из сваке од следећих група књига - Гласачки
списак, Домаћа лектира, Завичајна библиотека*).
5. разред
Изборна дела - избор од најмање 3 дела ван школског програма (књиге)
- наслов дела и име писца;
- белешка о писцу - кратка белешка, занимљивости из живота, анегдоте;
- књ. род, књ. врста;
- резиме дела;
- непознате речи са објашњењем;
- попис књ. јунака уз аргументовану карактеризацију ликова на примерима поступци, речи, изглед, особине (цитат, сажето препричавање понашања/ситуације
и сл);
- шематски приказ односа између главних и споредних ликова (пријатељство,
мржња, љубав, симпатије и сл).
Обавезни задатак – Каталог књижевних јунака (попис имена и најзначајнијих
карактеристика са илустрацијама књ. јунака из сваке од следећих група књига - Гласачки
списак, Домаћа лектира, Завичајна библиотека*.)
6. разред
Изборна дела - избор од најмање 3 дела ван школског програма (књиге)
- наслов дела и име писца;
- белешка о писцу - кратка белешка, занимљивости из живота, анегдоте;
- књ. род, књ. врста;
- резиме дела;
- непознате речи са објашњењем;
- попис књ. јунака уз аргументовану карактеризацију ликова на примерима поступци, речи, изглед, особине (цитат, сажето препричавање понашања/ситуације
и сл);
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шематски приказ односа између главних и споредних ликова (пријатељство,
мржња, љубав, симпатије и сл).
Обавезни задатак – Енциклопедија књижевних јунака (попис имена и најзначајнијих
карактеристика књ. јунака уз запажање, коментарисање и процењивање ситуација и
поступака, речи и дела, физичких и других особина.
Напомена: Књижевни јунаци за Обавезни задатак бирају се из сваке од следећих група
књига - Гласачки списак, Домаћа лектира, Завичајна библиотека*).
-

7. разред
Изборна дела - избор од најмање 3 дела ван школског програма (књиге)
- наслов дела и име писца;
- белешка о писцу - кратка белешка, занимљивости из живота, анегдоте;
- књ. род, књ. врста;
- резиме дела;
- непознате речи са објашњењем;
- попис књ. јунака уз аргументовану карактеризацију ликова на примерима поступци, речи, изглед, особине (цитат, сажето препричавање понашања/ситуације
и сл);
- шематски приказ односа између главних и споредних ликова (пријатељство,
мржња, љубав, симпатије и сл).
Обавезни задатак – Енциклопедија књижевних јунака (попис имена и најзначајнијих
карактеристика књ. јунака уз запажање, коментарисање и процењивање ситуација и
поступака, речи и дела, физичких и других особина, жеља и могућности, циљева и
средстава (њихове складности и противречности).
Напомена: Књижевни јунаци за Обавезни задатак бирају се из сваке од следећих група
књига - Гласачки списак, Домаћа лектира, Завичајна библиотека*).
8. разред
Изборна дела - избор од најмање 3 дела ван школског програма (књиге)
- наслов дела и име писца;
- белешка о писцу - кратка белешка, занимљивости из живота, анегдоте;
- књ. род, књ. врста;
- резиме дела;
- непознате речи са објашњењем;
- попис књ. јунака уз аргументовану карактеризацију ликова на примерима поступци, речи, изглед, особине (цитат, сажето препричавање понашања/ситуације
и сл);
- шематски приказ односа између главних и споредних ликова (пријатељство,
мржња, љубав, симпатије и сл).
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Обавезни задатак – Енциклопедија књижевних јунака (попис имена и најзначајнијих
карактеристика књ. јунака уз запажање, коментарисање и процењивање ситуација и
поступака, речи и дела, физичких и других особина, жеља и могућности, циљева и
средстава (њихове складности и противречности); појава наведених књ. јунака у другим
уметностима;
Напомена: Књижевни јунаци за Обавезни задатак бирају се из сваке од следећих група
књига - Гласачки списак, Домаћа лектира, Завичајна библиотека*).
ОПШТА НАПОМЕНА:
 Књижевни јунаци за Обавезни задатак бирају се из сваке од следећих група књига Гласачки списак (списак књига предложених за гласање – Расковник, похвала
најчитанијем издавачу), Домаћа лектира (списак књига које МПНТР одређује као
обавезна дела домаће лектире), Завичајна библиотека (књиге завичајних писаца);
 најмање 3 дела које ученик бира по сопственом нахођењу, с тим да то нису дела
домаће лектире ни за један разред, али могу бити део изборног програма;
 ученици 1. и 2. разреда могу да уписују појединачна дела (песме, приче бајке и сл),
а од ученика 3. разреда и старијих се очекује да читају целовита дела, те ће се само
таква вредновати;
 свако дело које има више од 60% сликовног садржаја сматра се стрипом, а 3 стрипа
или Политикина Забавника одговарају једној књизи (у вредновање дневника ће се
узети највише 9 стрипова);
 ученици 1. и 2. разреда пишу писаним или штампаним словима ћирилице
графитном или хемијском оловком/налив-пером, а ученици осталих разреда само
писаним словима ћирилице, хемијском оловком/налив-пером;
 ученици поштују правописну норму у складу са савладаним правилима;
 илустрације у дневнику су ауторски рад детета у било којој техници укључујући и
колаж, мапе ума и сл.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ДНЕВНИКА
1. Вођење дневника у делу Изборна дела - оценом од 1 до 10 у односу на захтеве;
2. Број изборних дела - од 0 до 10 поена (1 или 2 дела - 0 поена, 3 дела – 1 поен, 4 дела
– 2 поена, 5 дела - 3 поена, 6 дела - 4 поена, 7 дела - 5 поена, 8 дела - 6 поена, 9 дела 7 поена, 10 дела - 8 поена, 11 дела - 9 поена, 12 и више дела - 10 поена);
3. Вођење дневника у делу Обавезни задатак - оценом од 1 до 10 у односу на захтеве;
4. Општи утисак о дневнику - оценом од 1 до 14 у односу на следеће показатеље (за
сваки 0 / 1 или 2 поена):
- самосталност у раду у односу на узраст;
- читкост и уредност;
- правописна и граматичка тачност;
- језичко и стилско богатсво;
- избор дела - примереност узрасту;
- оригинално и аргументовано тумачење дела;
- концепт дневника.
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Словца – смотра читалаштва за децу у дијаспори
У овој категорији могу да учествују сва деца узраста од 6 до 14 година која уче
српски језик у иностранству у некој од школа или радионица српског језика или уче
српски језик у иностранству као матерњи језик при основној школи коју похађају.
 циљна група - деца у српској дијаспори;
 нивои - школско/установа (такмичарски), међународно (такмичарски);
 реализација у складу са Правилником Читалића, који се може преузети овде
 интернет места: сајт Читалића https://citalici.wordpress.com или сајт координатора
за дијаспору Словце http://www.slovce.com/;
 рок за достављање радова – 02.04.2019. године овде
ЗАДАТАК - У сарадњи са наставником српског језика, ученици одаберу једну или више
песама/
тесктова
из
књижевних
дела
(књига)
са
сајтова:
http://www.digitalna.nb.rs/sf/NBS/Knjige/Srpska_decja_digitalna_biblioteka и
http://www.childrenslibrary.org/icdl/AuthorList?lang=Serbian&ilangcode=en&ilang=English
и у зависности од нивоа познавања српског језика, могу да учествују у једној од две
групе:
 Основни ниво познавања српског језика
Деца са основним знањем српског језика креирају рад Обуци књижевног јунака са
пописом од најмање 10 његових најбитнијих особина;
 Напредни ниво познавања српског језика
Деца са напредним знањем српског језика праве Каталог књижевних јунака одабраног
текста српског писца (попис имена азбучним редом, илустрација јунака и најмање 10
најзначајнијих особина сваког од одабраних ликова).
КРЕИРАЊЕ И ПРЕДАЈА РАДОВА
За учествовање на Смотри, потребно је да наставници српског језика за сваког учесника:
I Направе рад у пдф-фајлу на следећи начин:
Странице дневника скенирају или фотографишу. Додају на крају сваког рада попуњену и
скенирану Изјаву о аутору, коју могу преузети овде.
Све странице рада и Изјаву о аутору претворе у ЈЕДАН PDF фајл нпр. помоћу алата:
https://jpg2pdf.com/
II Попуне пријаву за сваког учесника или групу и пошаљу рад путем линка овде
За пријавну форму до које води линк потребни су следећи подаци: име и презиме учесника,
школа/радионица, име ментора који гарантује за аутентичност рада, имејл ментора...
ВАЖНО – Изјава о аутору мора бити саставни део рада који се предаје у PDF формату!

НАПОМЕНА:
Свака школа/ радионица може да пошаље највише 10 радова по категорији.
Комисија ће прегледати радове и до краја маја 2019. прогласити по 3 најбоља рада у свакој
групи, који ће бити објављени на сајтовима Словце и Читалићи.
Сви награђени ученици добиће дипломе и пригодне поклоне.
Додатне информације путем мејла slovceblog@gmail.com или citalici.pisalici@gmail.com.
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Гласници
Тимска такмичарска категорија у презентовању пројектних активности путем
уређеног тематског штанда. Установа може имати само један такмичарски тим, кога
чине највише 3 ментора и деца финалисти категорије Креативци те установе.
 циљна група - предшколци, основци, средњошколци, студенти;
 нивои - општински (ревијални), међународни (такмичарски);
 реализација у складу са Правилником Читалића, који се може преузети овде;
 рок за пријаву најкасније до 02.04.2019. године путем линка овде.
ЗАДАТАК:
Гласници креирају штанд на тему Књижевни јунаци, приликом чега треба „оживети”
књижевне јунаке (читалачки дневници, измаштани костими, модели-глумци, лутке, маске,
измаштана реквизита типа Докин кувар, Томов списак за трампу, Зонин парфем, Харијев
чаробни штапић и сл). Сваки штанд мора да има домаћина штанда – Завичајног
књижевног јунака или писца.
Сваки штанд након рока за пријаву, добиће кућни број у Улици Књижевних јунака, Земља
Читалића, Мачкат 25. мај 2019.

Дигитални Читалићи
Тимска такмичарска категорија намењена основцима, средњошколцима и
студентима из Србије и др. земаља, који на српском, македонском, енглеском,
руском језику креирају дигитални материјал захтеван Конкурсом.
 циљна група - тимови и појединци узраста од 6 до 18 година
 српски, македонски, енглески, руски језик;
 нивои – међународни (такмичарски);
 реализација у складу са Правилником Читалића, који се може преузети овде;
 ментор-координатор дигиталног тима дужан је да за сваког члана прибави
попуњену Изјаву о аутору/учеснику, коју можете преузети овде;
 рок за пријаву најкасније до 02.04.2019. године путем линка овде.
ЗАДАТАК:
Дигитални Читалићи креирају Е-часопис у програму Canva или сличном у част 80
годишњице Политикиног забавника/ Politikiog Zabavnika.
Часопис треба да има следеће карактеристике:
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 Редакција - књижевни јунаци књига са Гласачког списка и/или Домаће лектире у
оквиру наставног програма за језик државе учеснице;
 Наслов - идејно и ликовно решење такмичарског тима;
 Концепт - за све од 7 до 107;
 Рубрике – најмање 3 сталне или повремене рубрике Политикиног забавника/ Politikiog
Zabavnika, остале рубрике могу бити идеја Дигиталног тима;
 Обавезни додатак – рубрика Book trailer или Book Challenge (видео клип који
представља Књига коју сам прочитао за 1 дан или Књига коју никад не би
прочитао)

Весници
Такмичарска категорија намењена наставницима, стручним сарадницима,
васпитачима, студентима србистике и срондих предмета који креирају радионицу у
складу са задатком Конкурса.
 циљна група - наставници, стручни сарадници, васпитачи, студенти србистике и
сродних предмета
 српски, македонски, енглески, руски језик;
 нивои – међународни (такмичарски);
 реализација у складу са Правилником Читалића, који се може преузети овде;
 рок за пријаву најкасније до 02.04.2019. године путем линка овде.
ЗАДАТАК:
Весници креирају рад на тему Књижевни јунак у школској библиотеци.
Радионицу пријављује један аутор уколико се ради о једном часу или тим до 3 наставника
ако се ради о активности од најмање 3 часа (мали школски пројекат).
Образац скице за радионицу можете преузети овде.

НАПОМЕНА ЗА СВЕ ТАКМИЧАРСКЕ КАТЕГОРИЈЕ
Резултати Конкурса биће познати 23. априла 2019.
Добро дошли међу Читалиће!
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