NATJECANJE U ČITANJU NAGLAS
U srijedu, 18. listopada 2017. u 12.30 sati održalo se školsko natjecanje u čitanju naglas.
Natjecanje se provodi s ciljem promicanja čitanja i razvijanja ljubavi prema knjizi, poticanja
usmenog izražavanja, kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena te naglašavanja knjige kao
temelja cjeloživotnog obrazovanja.
Na natjecanje u čitanju naglas dobrovoljno su se prijavili učenici od 3. do 8. razreda. Natjecali
su se u dvije kategorije: mlađa kategorija – 3., 4., i 5. razred i starija kategorija – 6., 7., i 8.
razred. Na natjecanju su učenici predstavili odabrano prozno djelo 5 minuta – u prve 2 minute
natjecatelji su obrazlagali svoj odabir knjige, a preostale 3 minute izražajno čitali naglas priču
ili ulomak. U svakoj kategoriji stručna komisija proglašava prva 3 mjesta, no samo najbolji
natjecatelj iz kategorije ima pravo sudjelovati na županijskom natjecanju u Mariji Bistrici, a
potom i 5. nacionalnom natjecanju u čitanju naglas koje će se održati u Sisku.
U mlađoj kategoriji natjecalo se 6 učenika: Hana Skušić,3. r., Roko Jaković, 4.r .,
Nina Paola Juriša, 4.r., Mateo Knezović, 4. r., Dora Mrzljak, 4.r. i David
Antunović, 5.r.

U starijoj kategoriji također se natjecalo 7 učenika: Jana Šalec, 6.r., Leda Varžić,
6.r., Marta Mrzljak, 6.r., Dorotea Kurelja, 7.r., Pavao Hren, 7.r., Jan
Krsnik, 7.r.i Dora Knjaz, 8.r.
Prosudbena komisija ( Valentina Mokrovčak, naša školska knjižničarka, Marija Banožić,
pedagoginja u Srednjoj školi Oroslavje i Gordana Vlašić, oroslavska pjesnikinja)
bodovala je za svakog natjecatelja: kreativnost uvoda, jasnoću i
razgovijetnost,izražajnost u nastupu, primjerenost teksta uzrastu te sveukupan dojam.

Županijsko natjecanje u čitanju naglas održat će se 6. studenoga 2017. u 13,00 sati u
Općinskoj knjižnici i čitaonici Marija Bistrica, a natjecat će se Roko Jaković, 4. r. i Jana
Šalec,6.r.Njihove su mentorice učiteljice Renata Posavec i Vesnica Kantoci.
Čestitamo svim natjecateljima! Bili su vrsni čitači otkrivajući nam snagu, silinu i ljepotu
literarne riječi.
Jana i Roko, sretno na županijskom natjecanju!

Vesnica Kantoci

