
Učenici osnovnih škola, od 3. do 
8. razreda, budite sudionici velike 

svečanosti knjige i čitanja, nacionalnog 
natjecanja u čitanju naglas!!!

Tko će mi pomoći u pripremi 
nastupa?
Za pomoć upitaj svog učitelja, nastavnika 
hrvatskog jezika, knjižničara u školskoj 
i/ili dječjoj knjižnici. On/Ona će brinuti i o 
kriterijima i pravilima natjecanja te ostalim 
važnim pitanjima vezanima uz tvoj nastup.

Koje su kategorije natjecanja?    
Mlađa kategorija: za učenike 3., 4. i 5. razreda
Starija kategorija: za učenike 6., 7. i 8. razreda
 
Koje su razine natjecanja?
1. ŠKOLSKO
2. GRADSKO/OPĆINSKO
3. ŽUPANIJSKO
4. NACIONALNO

Zašto vas pozivamo da se uključite 
u natjecanje u čitanju naglas?:
• da nam pomognete knjige učiniti sve 
popularnijima među djecom i mladima 
(knjige su zakon!)
• da se zaljubite u knjigu i čitanje 
jer ta je ljubav vječna!
• da kvalitetno provodite svoje slobodno 
vrijeme, u druženju bez ekrana!
• čitanjem naglas razvijate čitateljske
sposobnosti koje vam pomažu u učenju
• razvijate i usmeno izražavanje! Svoje ćete 
misli znati izricati lijepo i jasno!
• ovim natjecanjem učite kako druge
nadahnuti i motivirati! 
• razvijate pozitivan natjecateljski duh

Sudjelovanjem u nacionalnom 
natjecanju u čitanju naglas:
• družite se sa svojim vršnjacima iz
cijele zemlje
• slušate i gledate njihove nastupe
• stječete nova prijateljstva
• produžujete popis omiljenih knjiga

Tko se može uključiti?
Učenici osnovnih škola (od 3. do 8. razreda) 
u Republici Hrvatskoj. 

Kako izgleda nastup?
Predstavljaš knjigu po vlastitom izboru. 
Neka to bude knjiga koja ti se jako sviđa 
i koju bi preporučio/preporučila svojim 
prijateljima! Za nastup imaš 5 minuta 
vremena. U prve 2 minute trebaš usmeno 
obrazložiti svoj odabir (zašto si odabrao/
odabrala baš tu knjigu). Ostale 3 minute 
predviđene su za izražajno čitanje naglas. 

Što se ocjenjuje?
- kreativnost uvodnog dijela 
- jasnoća i razgovijetnost
- izražajnost u nastupu
- primjerenost teksta uzrastu
- sveukupni dojam

PROĐI SVE RAZINE 
NATJECANJA I POSTANI 

NAJBOLJI HRVATSKI 
ČITATELJ ILI ČITATELJICA 

NAGLAS!

Vidimo se u Sisku!
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ORGANIZATORI:  
Inicijatori: Narodna knjižnica i 
čitaonica Vlado Gotovac Sisak i Komisija 
za knjižnične usluge za djecu i mladež 
Hrvatskog knjižničarskog društva
Na školskim razinama: škole i 
školske knjižnice
Na gradskih razinama: narodne i 
školske knjižnice u suradnji
Na županijskim razinama: 
središnje županijske narodne knjižnice 
u suradnji s narodnim i školskim 
knjižnicama u županiji
Na nacionalnoj razini: Narodna 
knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac 
Sisak i Komisija za knjižnične usluge 
za djecu i mladež Hrvatskog 
knjižničarskog društva

SURADNICI: 
Gradovi i Županije, nakladnici, mediji 

3. nacionalno natjecanje u 
čitanju naglas održat će se

u studenom 2015. godine 
u Sisku

za pitanja o školskim, gradskim i 
županijskim natjecanjima koja 

prethode nacionalnom, obrati se 
svome knjižničaru!

Narodna knjižnica i čitaonica 
Vlado Gotovac Sisak

Komisija za knjižnične usluge 
za djecu i mladež 

Hrvatskog knjižničarskog društva

POZIVAMO VAS
DA SE UKLJUČITE U

3. NACIONALNO NATJECANJE 
U ČITANJU NAGLAS!

www.nkc-sisak.hr/natjecanje-u-citanju-naglas/
natjecanjeucitanju@gmail.com

      natjecanje.u.citanju

“ČITANJE JE ZAKON!”
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