
 

Čitamo mi, u obitelji svi jedinstveni je projekt koji se provodi trudom školskih knjižničara, 

učitelja i ravnatelja u svim dijelovima Hrvatske. Već šest godina nacionalni projekt „Čitamo 

mi, u obitelji svi“ upravo želi unutar obitelji osvijestiti potrebu za čitanjem, dobrobiti koje ono 

donosi i za obitelj kao zajednicu i za dijete kao mladu osobu čije se čitalačke navike tek 

formiraju.  

 

Nakon što učenici u prvom razredu osnovne škole nauče čitati, jako je važno da im možemo 

ponuditi zanimljivu literaturu za čitanje. No, koje god aktivnosti poduzimali školski 

knjižničari radi poticanja čitanja, radi stvaranja navike čitanja i otkrivanja čitateljskih 

estetskih užitaka, sve su one veoma ograničenog dometa, ako učenici prikladne poticaje ne 

dobivaju i u svojoj obitelji – zato što učenici nižih razreda uče ponajprije oponašanjem, a sve 

do puberteta glavni su im uzori i autoriteti njihovi roditelji.  

 

Zbog toga smo se i ove godine uključili u projekt poticanja čitanja u obitelji. Dio smo velike 

obitelji od 135 škola diljem Republike Hrvatske u kojima su ove školske godine učenici trećih 

razreda svojim kućama nosili ruksak napunjen knjigama. Brojka od 4329 učenika, među 

kojima su i učenici naše škole, impresivna je. Projekt smo započeli 8. veljače kada je prvi 

učenik ili učenica 3.a i 3.b razreda svojoj kući ponijeli ruksak s knjigama. 

Učiteljice trećih razreda, Sanja Sabatti i Vedrana Đulabić, u suradnji s knjižničarkom 

Ludmilom Pauletić odabrale su sedam knjiga: Plavo staklo, Kako čitati strip Scotta Mc 

Clouda, Bez rukavica, Zmajić Kokos u kamenom dobu, Epska putovanja, Disleksija, Kako 

stvari rade, Sovica Dar i šest dobrih anđela, Kako crtati strip Scotta Mc Clouda, I na početku 

i na kraju bijaše kava, Zmajić Kokos i školski izlet u nepoznato, Interaktivni atlas svemira, 

Disciplina bez straha, Thomas Edison za mlade, po jednu iz svake od osam ponuđenih 

tematskih cjelina (carstvo dječjih priča; obiteljsko druženje uz stihove, stripove i humoristične 

tekstove; zbirka priča, pjesama i romani za mame, tate, bake, djedove, stričeve, tetke; 

slikovnica – obiteljska družionica; mali istraživači; odgoj djece i mladih; igrom do boljeg 

čitanja; etno baština)  koje su učenici trećih razreda u naprtnjači odnosili svojoj kući. Kroz pet 

dana učenici, roditelji, braća, sestre, bake, djedovi i drugi članovi obitelji zajedno provode 

vrijeme čitajući knjige iz naprtnjače te razgovaraju o pročitanome. 

 







 
 

Nema kvalitetnijeg poticaja i učinkovitije metode svladavanja tehnike čitanja, nego kad 

učenik svakodnevno gleda svoje roditelje kako čitaju i kako uživaju o pročitanomu 

štivu. 

 

Škola je svojim sredstvima kupila knjige za projekt te je tako pokazala da prepoznaje, potiče i 

želi promovirati čitanje u obitelji kao važan i nezamjenjiv vid odgoja budućih čitatelja, i da 

itekako shvaća kako financiranjem svoje školske knjižnice namjenskim sredstvima, ne samo 

za lektiru, već i za sve ostale predmete, a posebice za rekreativno čitanja (čitanje iz užitka), 

što je u skladu s UNESCO-vim i IFLA-inim smjernicama za školske knjižnice, ulaže u 

budućnost svoje djece. 

 

U ruksaku se osim knjiga nalazi i Bilježnica dojmova.  

 

U Bilježnicu dojmova svaki će učenik napisati kraći sastavak u kojem će prenijeti svoje 

dojmove, osjećaje o obiteljskom čitanju. Možda se dogodio kakav zanimljiv događaj, nešto 

smiješno, nešto zabavno; a možda dijete voli pisati pjesme? I pjesme su dobrodošle. A 

roditelji mogu fotografirati jedan trenutak zajedništva te fotografiju zalijepiti u Bilježnicu 

dojmova na za to predviđeno mjesto. 

 

 

Ovdje je nekoliko primjera dojmova iz Bilježnice koje su napisali naši učenici 

prošlogodišnjeg 3. razreda učiteljice Ane Mofardin:  

 

 

 





 
 

 

Najljepši dojam  u prošlogodišnjem projektu „Čitamo mi u obitelji svi 2016./17“ napisala je 

Dina Šahić: 



 
 

 

Ostali opaženi dojmovi i slike iz prošlogodišnjeg projekta ČMUOS: 

 

 

 











 



 
 

 

 

Hrvatska mreža školskih knjižničara udruga je čiji članovi volonteri provode i koordiniraju 

ovaj projekt na nacionalnoj razini.  

 

 



 
 

 

 

 

 


