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„ Priključi se na knjigu, zaboravi brigu!“ 
 
       Povodom izgradnje novog dijela škole i školske knjižnice u OŠ Vladimira Nazora u 
Novoj Bukovici, projekt će ove školske godine biti usko vezan uz prostor školske knjižnice  i 
njezinu ulogu u obrazovanju učenika.     
   Školska knjižnica je centar škole, u njoj rado posuđujemo knjige, čitamo, učimo i 
boravimo.     
   Učenike ćemo upoznati sa školskom knjižnicom kao multimedijalnim, kulturnim i 
informacijskim središtem škole. Naša nova školska knjižnica povezana je s informatičkom 
učionicom i to ju čini posebnim medijskim centrom naše škole.  
    Upoznati smo da su Internet i mediji nezaobilazni i neizbježni u današnjem društvu 21. 
stoljeća. U sklopu poticanja cjeloživotnog učenja i novog NOK-a, a potaknuti veseljem radi 
nove i ugodne knjižnice naš projekt usko će biti povezan s oblicima pismenosti, posebno 
uključujući informacijsku pismenost i medijsku pismenost.  
    Učenici će upoznati rad i djelovanje školske knjižnice i školskog knjižničara te njihovu 
ulogu i svrhu tijekom cijelog života. Aktivno će se promicati čitanje putem E-Lektire i 
čitanje na novim informacijskim medijima, a da se pritom ne zanemaruje ljubav i 
poštovanje prema pismenoj baštini i kulturi.  
    U projektnim aktivnostima uplaniran je i posjet književnika/ce, ali i  predavanje za 
učitelje  na temu pismenosti za 21. stoljeće, kao i sudjelovanje u literarno-likovnom 
natječaju „Moja prva knjiga“.  
     Također, tijekom cijele šk. godine na mrežnoj stranici škole u rubrici Razmjena znanja 
sudjelovat će učenici koji će istraživati značenje nepoznatih riječi uz pomoć rječnika te će 
sami stavljati i sastavljati e - rječnik na mrežnoj stranici škole. Ujedno, anketna pitanja 
postavljena na mrežnoj stranici škole bit će vezana uz ovaj projekt te će se na završetku 
projekta , sakupiti i analizirati odgovori te predstaviti rezultati koji će poslužiti kao 
pokazatelji u daljnjem radu knjižnice.  
 
    U sklopu ovoga projekta učenici će izrađivati straničnike („Bookmark projekt“) s etno 
motivima koje će razmjenjivati s učenicima iz drugih škola (Knin, Oščadnica). Prilikom 
izrađivanja straničnika s etno-motivima Nove Bukovice učenici će kroz samostalno-
istraživački rad još bolje upoznati i promovirati obilježja svoga užeg zavičaja (podnaslov 
projekta „Book'ovica“).  I na ovakav način promičemo kulturnu i javnu djelatnost i ulogu 
knjižnice.  
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● CILJ PROJEKTA 
 

 razviti pravilan odnos i zanimanje učenika prema čitanju  
 osvijestiti učenike o važnosti čitanja i unaprijediti čitalačku kulturu učenika 
 njegovati i istraživati prošlost knjige i knjižnica putem dostupnih povijesnih i 

drugih izvora       
 užoj i široj lokalnoj zajednici prezentirati važnost čitanja te obrazovnu,  

informativnu i zabavnu ulogu knjiga i čitanja 
 osposobiti učenike za samostalno istraživanje, korištenje različitih medija i 

izvora informiranja 
 poticati učenike na učlanjivanje u knjižnice u školi i lokalnoj sredini 
 integrirati učenike u sve kulturne i razvojne projekte škole i lokalne sredine koji 

populariziraju čitanje u najširem smislu riječi 
 putem kreativnih radionica, likovnih uradaka i svečanosti u našoj školi i mjestu, 

užoj  zajednici i ostalim školama s kojima surađujemo   prezentirati učeničke 
kompetencije, kreativne vještine i projektna postignuća 

 
Ključne riječi: čitanje, pismenost, informacijska pismenost, medijska pismenost. 
 
 
Datum Aktivnost Nositelji aktivnosti 

 
8. rujna -  Međunarodni 
dan pismenosti 

 
Radionica „Pismenost u svijetu“; „Početci 
pismenosti i prve knjižnice u svijetu“, 
izrada izložbenog panoa 
 

 
učenici predmetne 
nastave, knjižničarka, 
učiteljica hrvatskog 
jezika 

 
Tijekom rujna 2013.  

 
Tijekom mjeseca rujna učenici će (po 
razredima) izraditi TOP-LISTU naslova 
književnih djela koje bi trebali, ali i 
željeli  pročitati tijekom šk. g. 2013./14.  
 

 
Svi učenici razredne 
nastave (2. - 4.r.) 

 
1. listopada – 
Međunarodni dan 
starijih osoba 

Organizacija tematske izložbe pod 
nazivom“Što su čitali naši predci?“. 
Tom prigodom učenici će intervjuirajući 
svoje roditelje, bake i djedove i 
prikupljajući stare početnice i knjige 
doznati više o čitalačkoj kulturi 
prethodnih generacija, a prikupljeni 
materijali i informacije poslužit će nam u 
oblikovanju ovogodišnjeg izdanja 
školskog lista„Cvrčak“ i završnoj 
prezentaciji projekta na Danu otvorenih 
vrata (Dan škole) 

 
PŠ Miljevci 
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12. listopada – Svjetski 
dan hrane i Dan kruha 

 
Učenici će, prikupljajući i interpretirajući 
pjesme i priče o kruhu, sudjelovati u 
književnom događaju pod nazivom „O 
kruhu u pjesničkom duhu!“  
 

 
PŠ Miljevci, 3. razred 
matične škole, učenici 5. 
razreda 

 
15. listopada – Mjesec 
hrvatske knjige 
 
 
 

 
Radionice „Učiti kako učiti“, „Zašto je 
važno čitati“, radionice povodom 
„Book'ovica projekta“,  izrada prigodnog 
panoa 
 

 
Učenici predmetne 
nastave, učiteljica 
hrvatskog jezika, učitelj 
informatike, knjižničarka 

 
25. listopada – Dječji 
tjedan 

 
Izrađivanje zajedničke “MINI- 
slikovnice“. 
 

 
PŠ Miljevci 

 
28. listopada – 
Međunarodni dan 
školskih knjižnica 
 

 
Posjet knjižnici u Slatini 
Posjet Gradskoj knjižnici u Virovitici, 3.r.  

 
Sva razredna nastava 1.-
4.r.  

 
Tijekom studenoga 
(završetak Mjeseca 
knjige i Mjeseca 
školskih knjižnica) 

 
Literarni i likovni natječaji s temom 
„Moja najvjernija prijateljica-KNJIGA“ 
 

 
PŠ Miljevci i matična 
škola – svi učenici škole 

 
15. studenoga – Opći 
dječji dan 

 
„Mediji u učenju i odrastanju djece“ 
radionica, izložbeni pano; 
rasprava: Računalne igrice kao 
sredstvo medijskog odgoja  

 
Učenici 8. razreda, učitelj 
informatike, pedagog, 
knjižničarka, učenici 7.r., 
učiteljica hrv. jezika 

 
18. studeni – Dan 
sjećanja na Vukovar 

 
Čitanje tekstova o Vukovaru i njegovu 
stradanju u Domovinskom ratu, izraditi i 
tematski plakat pod nazivom “Vukovar u 
pjesmama i pričama“.  
 

 
P Š Miljevci, viši razredi , 
učiteljica hrvatskog 
jezika, učenici 7. /8.r.  

 
Tijekom prosinca  

 
U predbožićno vrijeme prikupljat ćemo i 
čitati pjesme i priče s temom Božića 
(„Književnici o Božiću“) i likovno 
oblikovati svoje naslovnice tih  
književnih ostvarenja. Obilježavajući 
blagdan Božića, učenici naše škole će na 
satima LK, SRO i INA, te izbornoj nastavi 
Vjeronauka i Slovačkog jezika, izrađivati 
straničnike za knjige u „božićnom 
ruhu“ te ih na božićnoj školskoj priredbi 
nuditi posjetiteljima u zamjenu za 

 
PŠ Miljevci  
Matična škola 
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novčani prilog namijenjen u humanitarne 
svrhe.  

 
10. prosinca – Dan 
prava čovjeka 

 
Pismenost, informacijska pismenost, 
medijska pismenost, radionice, izložbeni 
pano 
 

 
Učenici predmetne 
nastave, knjižničarka 

 
Tijekom siječnja 

 
U vrijeme učeničkog zimskog odmora 
planiramo upriličiti „Školicu-čitaonicu“ i 
omogućiti učenicima slobodan pristup 
priručnoj školskoj knjižnici te dječjim 
časopisima, ali i prezentaciju školske 
lektire na nov i zanimljiv način (KVIZ, 
RASPRAVA, DRAMATIZACIJA, ...). 
 

 
PŠ Miljevci 
Svi učenici matične škole 

 
17. siječnja – Rođendan 
umjetnosti 

 
Umjetnost u pismu 

 
Učenici predmetne 
nastave, knjižničarka, 
učitelj likovne kulture,  
učiteljica povijesti 
 

 
Tijekom veljače 

Sudjelovanje u kreativnoj radionici uz 
pomoć starijih učenika naše škole i 
roditelja i izrađivanje simboličnih 
poklona (origami straničnike s 
poslovicama i mudrim izrekama o 
knjigama i čitanju) za sve sudionike 
županijskog natjecanja kojeg smo 
domaćini  

Učenici 7.r., učiteljica 
hrvatskog jezika 
(skupljanje poslovica i 
izreka) 

 
14. veljače – 
Valentinovo i 1145. 
obljetnica smrti Ćirila 
(tvorca glagoljice) 
 
 

 
Radionica pisanja pisama, radionica 
glagoljice 

 
Učenici predmetne 
nastave, učitelj likovne 
kulture, učiteljica 
hrvatskog jezika, 
knjižničarka 
 

 
21. ožujka – Svjetski 
dan pjesništva 
 

 
Izložbeni pano 

 
Knjižničarka i 
knjižničarska skupina 
škole, ostali učenici 
predmetne nastave 
 

 
20. ožujka – Svjetski 
dan pripovijedanja 

 
Pričanje bajki u knjižnici 

 
Učenici razredne nastave 
matične škole, učitelji 
razredne nastave, 
knjižničarka, pedagog 
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2.travnja - 
Međunarodni dan 
dječje knjige 

 
Čitanje Andersenovih bajki, kviz, pano 
 

 
Svi učenici razredne 
nastave, knjižničarka 

 
22. travnja – Dan 
hrvatske knjige 

 
Radionica povodom obilježavanja Dana 
hrvatske knjige i Dana NSK-a; 
kviz poznavanja autora i naslova hrv. 
knjiga  
 

 
Učenici predmetne 
nastave, učiteljica 
hrvatskog jezika, učitelj 
povijesti, knjižničarka 
 

 
23. travnja – Svjetski 
dan knjige i autorskog 
prava 
 

 
Radionica, pano 

 
Učenici predmetne 
nastave, knjižničarka 

 
3. svibnja – Svjetski dan 
slobode medija 

 
Radionica za interesnu skupinu „Mediji u 
odgoju“, pano;  
slušati radijsku i televizijsku emisiju, čitati 
e-lektiru, o zlouporabi interneta; 
 wikipedija-enciklopedija - sličnosti, 
razlike, prednosti, nedostatci; 
posjet radio stanici, uređivanje 
internetskog portala; 
 (film vs. knjiga) - isto književno djelo 
čitati i gledati - tablica, radionica, grupni 
rad... 
 

 
Učenici predmetne 
nastave, učitelj 
informatike, 
knjižničarka, el. mediji 
(6. razred), novinarska 
družina 
 

 

Sastavile: Marijana Pađen Jurišić, prof. i dipl. knjiž,  učiteljica PŠ Miljevci Jasminka Stošić, 
učiteljica hrv. jezika Božica Filipović Veg, ravnateljica Lareta Žubrinić. 

 

 


