
ЗАВРШЕНИ САСТАНЦИ СА ШКОЛСКИМ ТИМОВИМА У ПРОЈЕКТУ ЧИТАЛИЋИ 2017. ГОДИНЕ 
 
Представљање теме: 
 
Незаборављени великани нашег краја 
 
Пројекат се реализује као: 
 

 Међушколски образовно-васпитни пројекат Читалићи 2017 

 Смотра читалаштва Читалићи 2017 
 
ШКОЛЕ УЧЕСНИЦЕ ПРОЈЕКТА: 
 

 “Алекса Шантић”, Бања Лука 

 “Иво Андрић”, Бања Лука 

 “Змај Јова Јовановић”, Бања Лука 

 “Свети Сава”; Бања Лука 

 “Десанка Максимовић”, Приједор 

 “Десанка Максимовић”, Трн 

 “Данило Борковић”, Градишка 

 “Никола Тесла”, Прњавор 

 “Милош Дујић” ,Челинац 

 “Свети Сава”, Котор Варош 
 
Све школе, учеснице Пројекта, су захваљујући својим тимовима припремиле низ активности које су 
постале саставни дио програма рада умјетничких секција. Школе су активно радиле на Пројекту и 
тако код ученика оснажиле потребу за читањем али на мало другачији начин. Оно што је заједнички 
називник свим школама учесницама Пројекта јесте озбиљност и преданост у раду. Организација 
часова поезије, књижевних вечери и промоција читалаштва је један од првих задатака, али и 
богаћење библиотечког фонда и сарадња са библиотекама из локалних заједница. Све школе које су 
захваљујући досадашњем раду и резултатима постале дио Пројекта, пажљиво бирају тачке са којим 
ће се представити на завршној Смотри. Низ идеја, лирски и драмски елементи, као и креативне 
радионице, клубови везиља и плетиља само су дио оног што ће просвјетна, а и свака друга јавност, 
моћи видјети на завршној Смотри у мају 2017. године. 
 
Састанци који су одржани у периоду фебруар-март 2017. године су били важни јер су школе показале 
како пролазе кроз поједине етапе Пројекта, као и план свог завршног представљања.  
 
Реализација Пројекта „Читалићи“ у изабраним школама подразумијева сљедеће етапе: 
 

 избор текстова из стваралаштва великана нашег краја,читање и интерпретација; 

 израда Читалачких дневника уз илустровање; 

 припремање драмског текста; 

 припремање музичких тачака. 
 
Све активности у овој години имају заједничку повезницу, а то је инсистирање на креативности коју 
несумљиво имају и наставници и ученици. Оно што је сигурно то је да ће сви они који буду гости у 
Дјечијем позоришту Републике Српске моћи видјети колаж доброг програма који је цртица из живота 
основних  школа у Републици Српској. 
 

Координатор Пројекта Читалићи за Републику Српску 
Мр Силва Добраш 



  
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 


