
Књижевно дружење у Каћу 
 

                

 У Основној школи „Ђура Јакшић“ у Каћу поводом међународног Дана књиге 
расписан је литерарни конкурс на слободну тему и ликовни конкурс на 
тему“Моја омиљена књига“ и „Омиљени лик из књиге“. У школској 

библиотеци је била изложба ученичких дневника читања.   
               У сарадњи са наставницима српског језика и учитељима разредне 

наставе изабрани су најбољи литерарни радови које су ученици читали на 
књижевном дружењу. Највише радова пристигло је од ученика млађег 
узраста, иако су обухваћени сви ученици школе која има 1046 ученика. 

Заједно са наставником ликовне културе, наставницом биологије и 
наставницом информатике ученици су осмислили и креирали насловне 

стране својих омиљених књига користећи различите технике и материлаје. 
Први пут ове године имали смо радове од пластелина и од семења биљака. 
На часовима информатике ученици су радили приказе књига у WORD PAD-у 

и PAINT-у. 
           Циљ нашег књижевног дружења  је неговање читалачке културе и 

популарисање књиге и читања. У марту су наставници и ученици упознати 
са програмом манифестације, а у току априла месеца формиране су комисије 
за преглед литерарних и ликовних радова, као и читалачких дневника. 

Најбоље литерарне радове ученици су читали и представили својим 
вршњацима на књижевном дружењу. На паноима су били изложени најбољи 

ликовни радови, а у школској библиотеци најбољи дневници читања. 
             Ученици на библиотечким часовима упознају књижни фонд 

примерен свом узрасту и интересовањима. На паноу у библиотеци могу 
видети избор нових наслова, што их мотивише да прочитају управо те нове 
књиге. Приликом учлањења, у првом разреду, пошто погледају презентацију 

о начину вођења читалачког дневника, могу видети дневнике својих 
вршњака, што их моривише да започну вођење властитог дневника читања. 

Остварена је сарадна са огранком Градске библиотека, те ученици, чији су 
дневници читања  изабрани као најбољи, имају  бесплатно учлањење у 
Градску библиотеку.  

              Ученички литерарни радови, прикази књига, фотографије ликовних 
радова и дневника читања постављени  су на сајт школе. Тиме је и шира 

локална заједница упозната са радом школских библиотекара. 
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