
PRVI DIO OBILJEŽAVANJA „GODINE ČITANJA“ 

U drugom polugodištu školske godine 2020./2021. u knjižnici OŠ „I.G. Kovačić“, Zdenci 

započeli smo s projektnim aktivnostima kojima podržavamo projekt „2021. godina – godina čitanja“. 

Aktivnosti nastavljamo u sljedećoj školskoj godini, a  zasad se družimo na mreži. 

U veljači učenici su imali prilike igrati online igricu „Koliko poznaješ uglatu glagoljicu?“ 

povodom Dana NSK i Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva. Sve slike u igrici preuzete su sa stranica 

Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Učenici su dobili sliku slova glagoljice i morali su pogoditi o 

kojem je slovu riječ. Cilj aktivnosti bio je učenicima približiti glagoljaštvo kao ključan element povijesti 

hrvatske pismenosti. Učenici su za svoj trud dobili simbolične nagrade. 

  

Povodom Svjetskog dana pjesništva učenici su također igrali igru „Koja je moja pjesma?“ u 

kojoj su tražili autore književnih djela. Cilj aktivnosti bio je na zabavan način podsjetiti učenike na 

autore i djela za cjelovito čitanje s kojima su se susretali tijekom školovanja. Naravno, nije bila riječ 

samo o poeziji, ali učenici s time nisu bili upoznati prije samog kviza. 

  

Tijekom proljetnog odmora neki su se učenici nastavili družiti s poezijom i zadane pjesme 

uobličili u kratke prezentacije. Osim kreativnog izražavanja u digitalnom okruženju, cilj aktivnosti bio 

je učenike potaknuti na čitanje poezije hrvatskih pjesnika.  

  



  

Za ovu školsku godine posljednje aktivnosti bile su literarni kviz i anketa „Koja priča vrijedi 

koliko i vaš život?“. 

Anketom smo kratko ispitali učenike koji su književni tekstovi ostavili poseban dojam ili na 

bilo koji način na njih utjecali. Za sada i dalje vode „Priče iz davnine“ koje naši učenici tradicionalno 

vole, ali našlo se ovdje i naslova koji nisu dosad bili na popisu djela za cjelovito čitanje ( Forrest 

Gump, Kradljivica knjiga…), kao poezija koju su čitali i obrađivali na nastavi Hrvatskoga jezika. Na 

pitanje „Zašto biram ovaj tekst?“ dobili smo zanimljive odgovore od kojih neke izdvajamo: 

„Ovo je moj prvi veliki roman zbog kojeg sam zavoljela knjige.“ 

„Naučila sam mnoge stvari: da uvijek treba govoriti istinu i ne biti pohlepan i ne zadržavati 

sve za sebe.“ 

„Zato sto probudi nadu u meni i jako je lijep tekst...“ 

„Zato što je moj pokojni djed, kad sam bila mala, čitao tu priču stalno“. 

Maleni nagradni kviz „Provjera kratka – nagrada slatka“ proveden je povodom Noći knjige,a 

zamišljen je kao natjecanje ekipa iz različitih razrednih odjela. Raznim pitanjima iz područja 

književnosti učenici su mogli provjeriti svoje znanje i osvojiti čokoladu. Iako ovaj kviz nije privukao 

dovoljan broj učenika kako bi se složile ekipe, ipak su neki učenici rado sudjelovali i visoko ocijenili 

aktivnost.  

Za sljedeću školsku godinu planiraju se daljnje aktivnosti, pogotovo povodom Mjeseca 

hrvatske knjige i Mjeseca školskih knjižnica.  

 

Eva Turza Mitrović, knjižničarka 


