
ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ЧИТАЛАЧКУ ЗНАЧКУ 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ,,ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ” НЕГОТИН организујe 
Такмичење за читалачку значку за ученике основних школа Неготина која има за циљ 
неговање и ширење читалачке културе младих.  Ученици су обавезни да прочитају 
одређени број књига наведених у Програму и да воде Читалачки дневник. У Читалачки 
дневник (свеску) ученик треба да забележи: 

Нижи узраст (ученици 1. и 2. разреда)- песму преписати , приповетку, бајку, роман , 
препричати и илустровати (по жељи одељак или део); 

Средњи узраст (ученици 3. и 4. разреда)- Наслов књиге, име аутора (може кратка 
биографија писца), кратак садржај књиге, опис главног јунака и омиљених ликова 
песму преписати  и илустровати (по жељи одељак или део);  

Старији узраст (ученици 5-8. разреда)- Наслов књиге, име аутора (може кратка 
биографија писца), кратак садржај књиге, опис главног јунака и омиљених ликова, 
издвојити део који желе да запамте, лепе реченице или стихове и илустровати (по 
жељи одељак или део). 

Оцењиваће се области писмености, говорништва и ликовног стваралаштва 
(илустрације). 

Бираћемо: 

ПОШТОВАНОГ ГОВОРНИКА (начин презентовања задате теме) 

ПОШТОВАНОГ ПИСЦА (начин и стил вођења Читалачког дневника) 

ПОШТОВАНОГ ИЛУСТРАТОРА (начин илустровања дневника) 

За награду ПОШТОВАНИ ПИСАЦ неопходно је да ученици прочитају дела дата 
Програмом и воде Читалачки дневник, зависно од узраста. Из сваке категорије(горе 
наведених) бираће се ПОШТОВАНИ ПИСАЦ-ученик који има најбољи начин и стил 
вођења Читалачког дневника. 

За награду ПОШТОВАНИ ИЛУСТРАТОР неопходно је да ученици илуструју свој 
Читалачки дневник. Из сваке категотије(горе наведених) бираће се ПОШТОВАНИ 
ИЛУСТРАТОР- ученик чији је дневник најбоље илустрован мотивима из прочитаних 
дела(не треба радити посебне илустрације на папиру, само илустровти дневник). 

За награду ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК неопходно је да ученици усмено припреме 
кратак говор на задату тему. Свака тема мора да има увод, разраду, закључак. 
Оцењиваће се начин презентовања задате теме, изговор, лично мишњење изнето у 
закључку. Сваки говорник има ограничено време за излагање до 4 минута. 

Тема за нижи узраст(ученици од 1. и 2. разреда): Мој омиљени јунак из прочитаног 
дела (бајке, песме, приче).  



Тема за средњи узраст(ученици 3. и 4. разреда): Читање је важно јер.... 

Тема за старији узраст(ученици 5-8. разреда): Шта све за мене представља књига 

Пре почетка такмичења жири ће прегледати све дневнике и издвојити најбоље. Само 
такмичење и додела нграда организоваће се у 2 дана. Првог дана(о датуму одржавања 
бићете обавештени накнадно) организоваће се такмичење за награду ПОШТОВАНИ 
ГОВОРНИК. Другог дана(о датуму одржавања бићете обавештени накнадно) биће 
проглашење победника, свечана додела нгарада и организован културни програм за 
децу. Најуспешнији ученици биће награђени ЧИТАЛАЧКОМ ЗНАЧКОМ И КЊИГОМ. 
Све остале учеснике Такмичења за читалачку значку  организатор ће наградити 
читалачком значком и бесплатним уписом у Библиотеку. 

Читалачке дневнике, претходно прегледане од стране предметних наставника, са 
заједничким списком ученика и именима њихових наставника, овереним печатом 
школе, треба доставити, на адресу: 

Народна библиотека ,,Доситеј Новаковић” (Дечје одељење) 

Трг Ђорђа Станојевића 

19300 Неготин  

Читалачке дневнике треба доставити до 20. маја 2023. године, као и имена деце која ће 
се такмичити за награду ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК. 

 

Сви учесници треба да буду чланови Библиотеке. 

Годишња чланарина за учеснике Такмичења за читалачку значку је бесплатна. 


