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ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара 2021. 

 
 

Назив активности Квиз „Од читања се расте“ 

Име и презиме 

школског 

библиотекара 

Маја Куриџа 

Назив школе ОШ „Гаврило Принцип“  

Место Земун 

E-mail библиотекара  

Контакт телефон 

библиотекара 

 

Учесници Школски библиотекар, учитељица, ученици четвртог разреда 

Спољни сарадници / 

Циљ активности  Развијање читалачких навика код ученика, разумевање 

прочитаног. 

Исходи активности Сви ученици су прочитали књиге које су од њих захтеване, читаће 

са разумевањем и применити прочитано.  

Корелација са 

садржајима 

наставних предмета 

Српски језик 

Време реализације Од новембра 2019. до  јануара 2020. 

Кратак приказ 

активности (до 250 

речи) 

Да би могли да учествују у квизу, ученици су требали прочитати по две 

одређене књиге које библиотекар одабере у складу са узрастом и 

васпитним ефектом који се жели постићи. За читање је постојао одређен 

рок – једна књига месечно, а циљ је био две књиге по одељењу. Ученици 

4-1 су током новембра и децембра читали књиге, а у договору са 

учитељицом квиз је одржан у јануару. Библиотекар је одабрао следећа 

два наслова: ,,Мој дека је био трешња“ и ,,Аги и Ема“. 

Пријатно изненађење је било то што су сви ученици из одељења 

прочитали обе књиге и што су и пре одржавања квиза долазили у 

библиотеку да пренесу утиске о прочитаном. У оквиру Power Point 

презентације осмишљена су питања у вези са поменутим романима. 

Питања су била отвореног и затвореног типа. По уласку у библиотеку 

ученици су извлачили картице са бројевима (бројеви су дуплирани, од 

сваког по две картице), које су касније носили око врата и тако 

проналазили свој пар са истим бројем. Они су заједно чинили тим 

(укупно је било 28 ученика, 14 парова). Учитељица је извлачила бројеве 

и тако смо правили распоред по којем ће се два пара међусобно 

такмичити. Процедура је била следећа: библиотекар паровима постави 

питање и ко се први јави и да тачан одговор иде даље, а пар који је 

спорији или нетачно одговори, испада из игре и постаје публика; и тако 

све до последњег пара, који остаје као победник. Пару-победнику је 
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припала посебна награда и част, да постану библиотекари на један цео 

дан! Четири школска часа су провели у библиотеци, где су имали 

могућност да извршавају свакодневне библиотекарске дужности и 

обавезе: да обрађују књигу и потом је уведу у књигу инвентара, да издају 

књиге за време одмора, да помогну ученицима да потраже књигу, да 

враћене књиге касније сложе на полицу, да пруже неке корисне 

информације и др. На крају свог радног дана добили су диплому 

библиотекара приправника.  

Допринос 

унапређивању 

образовно-васпитног 

рада 

Судећи по реакцијама ученика, био је то за њих као библиотекаре 

незабораван дан. Колико им је значила оваква награда потврђује и то да 

су позвали родитеље да дођу тај дан у школску библиотеку и да их они 

виде „на задатку”. Ученици су схватили да библиотека није место где се 

изнајмљује једино школска лектира и да читање може бити и забавно. 

Самопроцена Кроз овакве активности библиотекар књигу приближава 

ученицима, библиотеку чини омиљеним простором у школи, а 

лично задовољство због прочитаних књига је немерљиво. 

Директни линкови на 

коме је објављена 

или промовисана 

активност - сајт 

библиотеке, школе, 

друштвенa мрежa, 

портал, други 

доступни онлајн 

садржаји, итд. 

„Школски библиотекар“ број 10 
 

https://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnosti/publikacije/casospis-

skolski-bibliotekar/248-skolski-bibliotekar-broj-10 

 

 

 

Остале напомене  
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