Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин”
23000 Зрењанин, Трг слободе 2
тел.: 023 566 210

Поштовани сарадници,
Обавештавамо вас да Библиотека и ове године организује
Читалачку значку
Подсећамо вас на пропозиције учешћа.
Потребно је да ученици прочитају и прикажу најмање:
I i II разред...................... 5 књига
III i IV разред.................. 6 књига + часопис
V i VI разред................. 7 књига + часопис
VII i VIII разред.............. 8 књига + часопис
Сваки дневник треба да садржи: име и презиме ученика, назив школе,
разред и име учитеља или наставника.
Дневници се пишу хемијском оловком или штампају.
Ученици I i II разреда илуструју прочитане књиге, наводе име и презиме
писца и наслов књиге.
У категоријама од III дo VIII разреда поред приказа личног доживљаја
књиге, потребно је навести име и презиме аутора, наслов књиге, годину
издања и назив издавача.
Ученици од III дo VIII разреда треба да опишу и један часопис ( по
сопственом избору).
Обавезни део овогодишње Значке исказаћемо кроз слоган:
Од читања се расте.
Задатак сваког учесника је да препоручи вршњацима књигу за читање.
Жеља нам је да ослушнемо читалачки укус и интересовања деце, како бисмо
заједно боље и успешније промовисали читање.

Нова форма читалачке значке:
Ученицима од V до VIII разреда нудимо могућност да своје читалачке
дневнике поставе на нашем блогу, да отворе своје блогове и да и на овај
начин учествуј у у Читалачкој значки.
Важно је да читате, а још важније да размишљате о ономе што сте прочитали.
Да не бисте заборавили о чему сте размишљали, запишите, нацртајте,
поставите, пошаљите линк са својим дневником.
Ми ћемо видети све што сте урадили и знаћемо то да уважимо и наградимо.

ЧИТАЈ, РАЗМИШЉАЈ, ПИШИ ДНЕВНИК, ОСВОЈИ ЧИТАЛАЧКУ ЗНАЧКУ!

Све додатне информације можете добити у библиотеци или школи, од својих
библиотекара и наставника или нас контактирајте на:
E mail: zrbibliodecjeodeljenje@gmail.com
Viber: 064/811-64-07
Молимо вас да читалачке дневнике доставите Градској библиотеци најкасније
до 18. маја 2018. год.

