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Vozišće 13 
 

Za izdavača: ravnatelj Josip Crnić, prof. 
 

Uredništvo: dipl. knjižničarka Jasminka Bertović, prof. 

                                                            & 

            MLADI KNJIŽNIČARI: 
 

 
 

Valentino Brnčić, 8.d 

Paola Kardum, 8.d 

Antonio Kinkela, 8.d 

Mateo Matić, 8.d 

Klara Ponjavić, 8.d 

Klara Širola, 8.d 

Lucia Toić, 8.d 

 

 

     

Dea Urukalo, 8.d 

Tonka Vučemilo, 8.d 

Nika Borovičkić, 8.e 
 

Adela Boza, 8.e 
 

Laura Jokić, 8.e 

Ana Jurišić, 8.e 
 

Mia Matulić, 8.e 
 

 

 

Knjižničari  zahvaljuju : 
 

❖ učiteljici Maji Keš, profesorici Ines Kovač i njihovim učenicima na veseloj i 

zanimljivoj suradnji;  

❖ učiteljicama razredne nastave & Jasmini Mamula, prof. hrvatskoga jezika na 

sudjelovanju u obilježavanju MATINEJE NOĆI KNJIGE 2019.; 

❖ drugašićima i njihovim učiteljicama (Radmili, Antoniji, Eli, Katarini & Sandri) na 

sudjelovanju u obilježavanju DANA HRVATSKIH KNJIŽNICA 2019.; 

❖ Vali Božić, nastavnici TZK-e, učiteljici Eli Đekić i Malom zboru na suradnji u 

organizaciji AKCIJE „Knjige i sport“ 2019.; 

❖  učiteljici Jadranki Novak na duuugogodišnjoj suradnji i nepresušnoj dobroti; 

❖ svim dragim sudionicima tradicionalne akcije „ČEPOVIMA BOCA DO 

INVALIDSKIH KOLICA!!!“; 

❖ VLADIMIRU SUŠNJU na super fotkama; 

❖ svim učenicima i djelatnicima škole “Sveti Matej” koji su posredno i 

neposredno pomagali pri stvaranju 23. broja “Mateja” !!! 
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P.S. Nadamo se da D. Juričić neće zamjeriti što smo „posudili“ razloge za uvertiru u „Matej“… ☺ 
      (KAD SU TAAAKO DOOOOBRI!!!) 
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KNJIŽNICA PUUUNA PRVAŠIĆA!!! 
 

Nakon što su se cijelo prvo polugodište (m)učili sa slovima i abecedom, naši su 

brojni prvašići napokon postali pravi korisnici školske knjižnice! 5 razrednih odjeljenja(!) 

i 133 glavice željne znanja i čitanja…  Jupiiiiii! ☺  
 

 

 

          Naravno, za svečano primanje prvašića u 

članstvo školske knjižnice i sama knjižnica morala 

se prigodno ušminkati i urediti. To je već 

tradicionalno posao koji sasvim solidno odrađuju 

Mlade knjižničarke pod budnim okom nešto 

starije školske knjižničarke. Uz pozdrav 

dobrodošlice, priredili smo i mini izložbu s 

najzanimljivijim slikovnicama i lektirnim 
knjigama za 1. razred, a mjesta se našlo i za 
prigodni pano te poster s abecedom (kao jumbo 
šalabahter ukoliko negdje nešto zapne). 
 

Vesela dvosatna druženja započinjali smo pričom o knjigama, knjižnicama i ljepoti 

čitanja. Mnogo toga prvašići već jako dobro znaju pa slijedi ponavljanje osnovnih kulturnih 

navika i ponašanja u školskoj (i bilo kojoj drugoj) knjižnici. Knjižničarka im pokazuje 

raspored knjiga, odnosno gdje su smještene knjige, časopisi i zanimljivi enciklopedijski 

naslovi za njihov uzrast. Učimo ih da postoji rok posudbe knjiga, dozvoljeni broj knjiga za 

posudbu, potreba redovitog i točnog vraćanja, kao i čuvanja knjiga, kako bi i drugi učenici 

uživali u njima. Zatim na red dolazi ono najvažnije - posudba knjiga! Započinjemo je 

„igrokazom“ u kojem odabrana grupa učenika glumi prvu posudbu, a ostatak „publike“ upija 

pravila da poslije ne bi bilo neke zabune. Budući da su to pametne male glave, znanje se brzo 

usvaja pa slijedi napad na police s knjigama za prvašiće (naravno, pristojno i polako, kako 

priliči ponašanju u školskoj knjižnici)!  

Slijedi malo glasnog čitanja, ponavljanja naučenog pa čak i prava interpretacija prve 

obvezne lektire. Na samom kraju dvosatnog druženja - nagrada! Ove godine u obliku crtanog 

filma „Pipi Duga Čarapa“. Pipi je dobra, domišljata, snažna, neustrašiva i smiješna te nas na 

zabavan način uči kako je maštovitost najbolje rješenje za sve probleme. Isto kao Pipi, čak i 

mnogo, mnogo više, uče nas i knjige! Ili kako bi to rekao naš prvašić Viktor: “Knjige moramo 
voljeti kao svoju obitelj jer su knjige nešto najvrijednije na svijetu!“ 

 

  1. A       
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     1. B      

 

  1. C   

 

   1. D    

 

    1. E       
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IMAŠ PORUKU… 
 

Ovo je priča o knjigoljupcima, Međunarodnom mjesecu prijateljstva i 

širenju pozitivne energije ☺ 

 
 

Veljača je Međunarodni mjesec prijateljstva. Naravno, da ne bi bilo zabune, 

prijateljstvo se cijeni i slavi svih 12 mjeseci u godini, svakoga dana, sata i minute jer iskreno 

prijateljstvo vrijedan je i važan dio našeg života!  

 

3.a razred pun je prijatelja. Zajedno s učiteljicom Majom Keš veliki su prijatelji 

školske knjižničarke jer vole čitati (barem većina!) i često borave u školskoj knjižnici. Zbog 

toga su u Međunarodnom mjesecu prijateljstva odlučili svoje misli pune ljepote i dobrote 

podijeliti s ostatkom učenika naše velike škole. Svaki je učenik smislio neku poruku 

ohrabrenja, pozitive i poziva na čitanje knjiga te je zapisao na samoljepljivi papirić. Tako 

se na dvadesetak tzv. post-it papirića našlo različitih prekrasnih misli poput: „Dobro se 

dobrim vraća. Uvijek budi dobar!“, „Odličan si takav kakav jesi! Uživaj u čitanju!“, „Budi 

dobar prijatelj!“, „Uživaj u čitanju! Ovo je dobra knjiga!“… Nakon toga je veselo društvo 

iz 3.a zajedno s učiteljicom Majom isto tako veselo ušetalo u školsku knjižnicu i uhvatilo 

se posla. Uz malu pomoć školske knjižničarke, odabrali su knjige koje se čitaju za lektiru i 

u njih nalijepili svoje porukice.  

 

           
 

Sretne dobitnike ovih post-it iznenađenja pozvali smo da slobodno nastave niz. Osim 

što se na taj način nekome uljepša dan, ujedno se knjige sačuvaju od šaranja, ispisivanja 

gluposti i ružnih riječi, čega u našem knjižnom fondu nije malo. Super društvo iz 3.a može 

nam biti uzor kakvi bismo trebali biti i kao prijatelji i kao ljudi. Bravo za 3.a i učiteljicu 

Maju! 
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DAN HRVATSKE GLAGOLJICE  

U NAŠOJ KNJIŽNICI 
 

Hrvatska glagoljica dobila je svoj dan! Na inicijativu Instituta za hrvatski 

jezik i jezikoslovlje, Hrvatski sabor je 22. veljače proglasio  

Danom hrvatske glagoljice i glagoljaštva jer je to dan kada je u  

ličkom mjestu Kosinju 1483. godine tiskana prva hrvatska  

glagoljička knjiga – „Misal po zakonu Rimskoga dvora“. 
 
 

Nije loše znati da je ovaj hrvatski glagoljski prvotisak tiskan samo 28 godina nakon 

Gutenbergove  Biblije, a sama činjenica da je misal tiskan na hrvatskom 

jeziku i glagoljicom važan je dokaz da su Hrvati već u 15. stoljeću bili izrazito društveno, 

gospodarski i kulturno razvijen narod. 
 

 Tragom naših predaka krenuli smo i mi i to s posebnim zadatkom… Na inicijativu 

uvijek kreativne Ines Kovač, prof. matematike, školska knjižničarka je šiiiirom otvorila 

vrata knjižnice i ugostila profesoricu i njen 6.a. U našoj školskoj knjižnici ima mnogo izvora 

znanja o glagoljici, na ulaznim vratima je natpis na glagoljici, a u samom središtu knjižnice 

knjižničarka je, tamo negdje u stoljeću sedmom, postavila veliki poster s hrvatskom 

glagoljicom. Mjesto savršeno za zadatak koji je čekao naš 6.a razred.  

O čemu je točno riječ? Sadašnje šestaše četiri je godine, tijekom razredne nastave, 

vrijedno i s ljubavlju učila učiteljica Gordana Zorić. Usadila im je učiteljica Gordana i 

ljubav prema knjigama pa dosta čitaju i svoje slobodno vrijeme često provode u školskoj 

knjižnici. Zato je bilo sasvim logično da se ideja sadašnje razrednice Ines Kovač provede u 

praksi upravo u školskoj knjižnici. Učiteljica Gordana je operirala rame i dugo je bila na 

rehabilitaciji pa je profesorica Kovač došla na ideju da učenici napišu par riječi kojima će 

nekadašnjoj učiteljici zaželjeti brzi oporavak. Budući da se upravo obilježavao Dan 

hrvatske glagoljice, činilo se najprirodnije da to bude upravo na glagoljici!  
 

         
 

 Školska knjižnica ponovno se pokazala kao mjesto gdje možemo spojiti učenje i 

zabavu i još to začiniti lijepim mislima i dobrim djelom. 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Gutenberg
https://hr.wikipedia.org/wiki/Gutenbergova_Biblija
https://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatski_jezik
https://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatski_jezik
https://hr.wikipedia.org/wiki/Glagoljica
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PRVAŠIĆI  U  „STRIBORU“ 
 

Jednom je jedna super knjižničarka (Verena T.:) lijepo opisala dječju 

knjižnicu kao izvrstan poligon za igru, razvoj kreativnosti, dijeljenje 

iskustava i otkrivanje divnih ljudi. Sve to, a i više, možemo pronaći u 

Dječjem odjelu Stribor Gradske knjižnice Rijeka. 

 
 

 

           

      U „Stribor“ smo ušetali 29. ožujka 2019., 

nakon što smo u Art kinu Croatia pogledali 

uzbudljiv animirani film „Nevjerojatna priča o 

divovskoj kruški“, snimljen prema istoimenoj 

dječjoj slikovnici. Slikovnice stanuju u 

knjižnicama pa je posjet „Striboru“ bio logičan 

nastavak terenske nastave prvih razreda. Bili su 

dobri pa su u grad uzeli i školsku knjižničarku, 

kao i učiteljice Antoniju, Katarinu i Sandru.  

 

Dječji odjel Stribor je riječki centar dječje knjige, središte slobodnoga vremena 

djece i mladih. U „Striboru“ stanuju slikovnice, zvučne i bezvučne knjige, stripovi i 

časopisi te još puno lijepih stvari kojima se razvija dječja mašta i kreativnost te ljubav 

prema čitanju. Tu su i super knjižničari koji smišljaju zabavne i korisne čitateljske 

aktivnosti.  

Nas je dočekala uvijek nasmijana knjižničarka Anja i organizirala nam veoma 

poučnu radionicu u kojoj su prvašići upoznali knjižnicu, dobrobit čitanja te važnost 

knjiga u životima djece i mladih. 

        

 Bio je ovo veoma interesantan dan u kojem smo prvašićima ponovno pokazali 

kako je knjižnica pravo mjesto ne samo za usvajanje novih znanja, nego i za zabavu i 

kvalitetno provođenje slobodnog vremena. 
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Festival znanosti 2019. 
u našoj školskoj knjižnici 

 

17. Festival znanosti održavao se u mnogobrojnim hrvatskim gradovima 

od 8. do 13. travnja 2019. godine.  

Tema ovogodišnjeg Festivala bile su Boje. 

 
 

          Osnovni cilj Festivala znanosti je 

popularizirati znanost te ju približiti djeci i mladima 

pa smo tako ove godine slavili 100 godina 

Međunarodne astronomske unije i 50 godina od 

spuštanja čovjeka na Mjesec. Navršilo se i 150 

godina otkako je Dmitrij Ivanovič Mendeljejev 

objavio otkriće periodnoga sustava elemenata pa je 

2019. godina proglašena Međunarodnom godinom 

periodnog sustava elemenata.  

           

 

 

Riječki festival se od ostalih festivala u zemlji ističe po velikom broju sadržaja u koji se 

mogu uključiti riječki osnovnoškolci zajedno sa svojim učiteljima. U šarenilu programa 

Festivala znanosti mi smo izabrali svoje boje pa je naša školska knjižnica (širom) otvorila vrata 

Pravnom fakultetu u Rijeci. 

Na poziv profesorice Jasmine Mamule 8. travnja 2019. našu je školu posjetio prof. 

Vanja Smokvina s Pravnog fakulteta, koji je vodio kviz o sportskom pravu. Sudjelovali su 

učenici šestih razreda, a atmosfera je bila odlična. Učenici su aktivno sudjelovali i međusobno 

raspravljali o pravilima u sportu, značenju pojma fair play, ponašanju igrača i navijača te 

ostalim aktualnim pitanjima. Svi sudionici na kraju su dobili praline kao nagradu za međusobnu 

suradnju i promišljanje o pravima i obvezama u sportu.      

 

         
 

Kao i svaki put do sada, naša je školska knjižnica opet bila mjesto u kojem učenici mogu 

naučiti nešto novo te obogatiti i proširiti svoja znanja i interese.  
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NOĆ KNJIGE 2019. 
 

„Junaci – barem na jedan dan“ 
 

 

         Noć knjige je manifestacija koja popularizira 

knjige i čitanje, a organizira se u povodu obilježavanja 

Međunarodnog dana knjige i autorskih prava i Dana 

hrvatske knjige. Ovogodišnja tema bila je „Omiljeni likovi 

i junaci iz svijeta knjige i stripa“. Naša školska 

knjižnica pridružila se obilježavanju manifestacije u 

sklopu matineje Noći knjige programom koji smo nazvali 

„Junaci – barem na jedan dan“. 

 

 

 
Noć knjige održala se diljem Hrvatske 23. travnja 2019., u tjednu kada 

su svi školarci zasluženo uživali na proljetnim praznicima. Zato smo mi u 

„Svetom Mateju“ odlučili feštu od knjiga proslaviti tjedan dana kasnije pa smo 

Noć knjige 2019. obilježili zadnjeg dana mjeseca travnja.  

 

    
 

Ovogodišnja manifestacija bila je posvećena temi „Omiljeni likovi i junaci 

iz svijeta knjige i stripa“, a naša Matineja održala se pod nazivom „Junaci – 

barem na jedan dan“. Mnogobrojni drugašići pojačani velikim brojem 

šestaša uživali su sa svojim učiteljicama u dvosatnom programu posvećenom 

omiljenim likovima iz knjiga, stripova i časopisa. To su junaci s kojima 

uživamo, istražujemo, putujemo u neke nove svjetove i odrastamo, oni nam 

pomažu oblikovati naše živote. 

Na samom početku druženja školska knjižničarka je pročitala pismo 

koje nam je poslao Knjigomir, junak s posebnim moćima koje je stekao 

zahvaljujući čitanju. Knjigomir je posebno za ovogodišnju Noć knjige 

doputovao s udaljene planete Libromede ne bi li nam prenio poruku o 

važnosti knjiga i vrijednosti čitanja.  
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Slijedili su igrokazi posvećeni Durici, omiljenom liku naših „glumaca“ iz 

2.d i 2. e razreda, koje su odlično pripremile učiteljice Ivana Žagar i Milana 

Vukelić. Učenici 2. d razreda prisjetili su se i „kako je živio Antuntun“, dok su 

klinci iz 2.e gromoglasno otpjevali pjesmicu o poznatom lažljivcu Pinokiju.  

 

    

 
Niti jedna Matineja Noći knjige u školskoj knjižnici nije prošla bez njih 

pa su tako „rasturili“ i ove godine. Naravno, riječ je o dramsko-scenskoj 

skupini koju vodi profesorica Jasmina Mamula. Predstavili su nam scensku 

igru „Cvjetna livada“, dok je Dora izvela monolog „Prvi sudar“. Druženje smo 

završili dogovorom da će svatko od sudionika nacrtati svog omiljenog junaka 

pa su u danima koji su slijedili zidove školske knjižnice krasili mnogobrojni 

portreti likova iz svijeta knjiga i stripova. 

                                                                                                                                              

        

 
Organizatori(ce) osme po redu Noći knjige bile su, kao i uvijek, 

Jasmina Mamula, profesorica hrvatskoga jezika i književnosti te Jasminka 

Bertović, školska knjižničarka. Do Noći knjige 2020. pozdravljamo vas 

porukom - budite junaci, neka vam knjige i čitanje pomognu u tome! 
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NAŠI MALI GOSTI 
  

Kraj drugog polugodišta tradicionalno je vrijeme kada nam  

u goste stižu predškolci iz viškovskih vrtića ☺ 
 

15. travnja 2019., u pratnji svojih teta, posjetila nas je grupa „Stars“ iz DV 

„Maza“.  

Malim prijateljima iz vrtića, budućim školarcima, ovo je bio prvi susret sa 

školom i školskom knjižnicom pa smo se potrudili da im posjet ostane u lijepom 

sjećanju, a knjige postanu rado viđeno društvo. Mališani iz „Zvjezdane grupe“ imali 

su priliku iz prve ruke usvojiti pravila posudbe jer su nam u goste došli upravo u 

trenutku dok su prvašići posuđivali redovnu lektiru.  
 

         
 

6. lipnja 2019., došle su nam u goste „Pande“ i „Bubamare iz DV „Malik“. I 

njih smo s velikim veseljem uveli u svijet školske knjižnice budući da će većina 

klinaca i klinceza jako brzo postati učenici naše mnogoljudne škole. 
  

   

 

Objasnili smo im gdje u knjižnici 

stanuju knjige, časopisi i ostala građa, 

upoznali smo ih s pravilima ponašanja u 

knjižnici, načinom posudbe i čuvanja 

knjiga.   

Potrudili smo se školsku knjižnicu 

predstaviti kao mjesto gdje će mnogo 

toga naučiti, ali i mjesto u kojem mogu 

provoditi slobodno vrijeme, zabavljati se 

i družiti s prijateljima. 
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ŠKOLSKA KNJIŽNIČARKA U POVJERENSTVU 
ZA IZBOR TAKTILNIH SLIKOVNICA 

 

Pet taktilnih slikovnica koje su predstavljale Republiku Hrvatsku 

na Međunarodnom natjecanju Typhlo & Tactus odabrane su u 

Osnovnoj školi Pećine. Član Povjerenstva bila je i školska 

knjižničarka Jasminka Bertović. 
 

 

Međunarodna grupa Typhlo & Tactus svake druge godine 

organizira međunarodno natjecanje na području taktilne slikovnice za 

slijepu i slabovidnu djecu. Ove se godine natjecanje održavalo u Belgiji 

u Bruxellesu od 17. do 19. listopada. Osnovna škola Pećine u Rijeci, 

Odjel i Knjižnica za djecu s oštećenjem vida unutar Škole i ove su godine 

bili ustanova domaćin za organizaciju prednatjecanja Međunarodnom 

natječaju u području taktilnih slikovnica.  

 

 
 

Međunarodnom natjecanju prethodi prednatjecanje unutar država koje sudjeluju na 

natjecanju, a pet radova, koje je ocjenjivački žiri u OŠ Pećine odabrao, predstavljali su ove 

godine Hrvatsku u Bruxellesu. Na sudjelovanje u prednatjecanju pozvani su odgajatelji, učitelji, 

stručni suradnici, edukacijski rehabilitatori, umjetnici, roditelji i svi zainteresirani za izradu 

ovakvih slikovnica. Kako bi odabir slikovnica bio što uspješniji, u ocjenjivački sud uključeni 

su predstavnici različitih područja koja su na neki način vezana uz život djece s oštećenjem 

vida. Članovi Povjerenstva moraju proučiti smjernice za izradu taktilnih slikovnica, koje im uz 

subjektivan utisak i procjenu kvalitete, pomažu u odabiru slikovnica koje se šalju na 

Međunarodno natjecanje. 
 

 

 

 

Članovi Povjerenstva za izbor taktilnih 

slikovnica ove su godine bili: Jasminka 

Bertović (knjižničarka iz OŠ „Sveti Matej“ 

Viškovo), Emil Mandarić (predsjednik Udruge 

slijepih PGŽ-e), Liduška Salaba (Hrvatska knjižnica 

za slijepe), Vinka Hrgovčić Cvetko (Hrvatski savez 

slijepih), Mladena Funtek (Hrvatski savez 

slijepih),  Mihaela Užar (roditelj), Tanja Šupe (Prva 

dječja knjižnica za djecu oštećena vida – OŠ Pećine) 

i Javorka Milković (Odjel za djecu oštećena vida – OŠ 

Pećine). 
 

Na prednatjecanje je pristiglo ukupno dvanaest slikovnica, a izabrane su: „Zemlja je 

naša mati“ Ljiljane Vidović i Adele Dadasović, „Galeb i rak“ Lucije Bužančić, „Priča o 

leptiru“ Monike Čulig i Karle Horvat, „Polje žita“ Anamarije Miličević i Marina Bakarića te 

„Erin i more“ autorica Nicol Načinović i Paule Fumić. 

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za izbor taktilnih slikovnica koje će Republiku 

Hrvatsku predstavljati na međunarodnom Typhlo & Tactus natjecanju bilo je za školsku 

knjižničarku Jasminku Bertović iznimno iskustvo i velika čast! 

http://www.tactus.org/
http://www.tactus.org/
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Mjesec hrvatske knjige tradicionalna je manifestacija koju od 

1995. godine organiziraju i realiziraju, u suradnji s Programskim i 

organizacijskim odborom manifestacije, Knjižnice grada Zagreba. 

Pokrovitelj manifestacije je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. 

Mjesec hrvatske knjige manifestacija je kojom se tijekom mjesec 

dana, od 15. listopada do 15. studenoga, nastoji na nacionalnoj, ali i 

na lokalnim razinama govoriti o knjizi, promicati čitanje te na različitim 

programima okupljati sve one koje knjiga istinski zanima.  

Ovogodišnja je manifestacija posvećena glazbi uz moto „U ritmu 

čitanja!“. Glazba kao tema manifestacije odabrana je u godini 200. 

obljetnice rođenja Vatroslava Lisinskoga, ali i zbog same činjenice što 

se glazba i pisanje isprepliću na razne načine. 

 

                   
 

MJESEC  HRVATSKE  KNJIGE 2019. 

U NAŠOJ ŠKOLI: 

 

  BAJKAONICA 
 

  7. DRŽAVNO NATJECANJE U  ČITANJU NAGLAS 
 

  11. 11. -  DAN HRVATSKIH KNJIŽNICA  
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B A J K A O N I C A 
 

Mjesec hrvatske knjige 2019. otvorili smo vrlo bajkovito.  
U školsku knjižnicu na BAJKAONICU došli su učenici drugih razreda.  

Što je BAJKAONICA? Odgovor potražite u tekstu… 
 

BAJKAONICA je tradicionalno druženje učenika drugih razreda u bajkovitoj 

školskoj knjižnici tijekom kojeg na određeno vrijeme pobjegnemo u svijet mašte, 

dobrote i pozitivnih vrijednosti. Bajke su zapravo prvi djetetov dodir s književnošću jer 

se s njima susreću još u najranijem djetinjstvu. Onda malo narastemo pa u drugom 

razredu učimo nešto više o ovoj književnoj vrsti, a najbolje mjesto za to je, naravno, 

školska knjižnica! 
 

   
 

Nakon što smo se udobno „zavalili“ u plavetne stolice naše knjižnice, učiteljica 

Ela je kao pravi pripovjedač iz naroda objasnila od kuda dolazi izraz bajka, što je bajka 

i kakve sve bajke postoje. Ponovili smo i ono što već dooobro znamo, a to je da nam 

bajke pomažu u prepoznavanju i razvijanju pravih vrijednosti poput dobrote, 

prijateljstva, odanosti i hrabrosti. Složili smo se da su bajke odlično društvo jer osim što 

nam služe za zabavu, istovremeno su i veoma poučne jer nam daju mnogobrojne savjete 

za daljnji život.  
 

 

Školska knjižničarka je drugašiće „upoznala“ s 

braćom Grimm i Andersenom, najpoznatijim piscima 

bajki. Posebno smo spomenuli i našu Ivanu Brlić-

Mažuranić, koja je inspiraciju za svoje likove i radnje 

tražila u hrvatskoj narodnoj i usmenoj predaji te u 

našim legendama i mitovima. Sve smo to „začinili“ 

glasnim čitanjem odabranih bajki koje stanuju u našoj 

knjižnici, što su odradili mališani sami i to jako dobro, 

izražajno i lijepo. 

 

Super druženje za početak Mjeseca hrvatske knjige 2019.! 



17 
 

7. DRŽAVNO NATJECANJE U   

ČITANJU NAGLAS 
 

Tijana Mamula i Maria Magdalena Ljubas druge na  

Županijskom natjecanju u čitanju naglas 
 
 

11. studenog 2019. održano je Županijsko natjecanje u čitanju naglas u organizaciji 

Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića iz Vrbovskog. Natjecanje „Čitanje je zakon“ prije 

sedam godina pokrenula je Narodna knjižnica i čitaonica „Vlado Gotovac“ iz Siska gdje se 

svake godine održava državno natjecanje. Osnovni ciljevi natjecanja su popularizacija 

knjige i čitanja, razvijanje ljubavi prema knjizi i čitanju kao kvalitetnom načinu 

provođenja slobodnog vremena i naglašavanje čitanja kao temelja cjeloživotnog 

obrazovanja. 
 

Učenici Primorsko-goranske županije natjecali su se u dvije kategorije: mlađoj 

(3. - 5. razredi) i starijoj (6. - 8. razredi). Natjecatelji su predstavili knjigu po vlastitom 

izboru. Predstavljanje djela traje najviše 5 minuta. U prve 2 minute natjecatelj treba 

usmeno obrazložiti svoj odabir knjige na što inovativniji i kreativniji način. Ostale 3 

minute predviđene su za izražajno čitanje naglas. Odabrana su tri najbolja natjecatelja 

u svakoj kategoriji, ali samo prvo mjesto u svakoj kategoriji (ukupno 2 natjecatelja) 

sudjeluje dalje na državnom natjecanju. Prosudbenu komisiju činili su: Koraljka Reiner 

Valčić, Davor Grgurić i Marinko Krmpotić. 

 

             

 
Našu školu predstavljale su učenice Tijana Mamula iz 3.e i Maria Magdalena 

Ljubas iz 8.c. Obje su osvojile drugo mjesto, svaka u svojoj kategoriji. Tijana je čitala 

ulomak iz knjige Dese Muck „Anica na ljetovanju“, a Maria ulomak iz Krilićevog 

romana „Krik“.  Čestitke curama i mentorici Jasmini Mamula, prof. na odličnom 

nastupu! 
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Dan hrvatskih knjižnica obilježava se 11. studenoga u 

spomen na dan kada je 1960. godine Hrvatski sabor donio prvi 

hrvatski zakon o knjižnicama, čime su se stekli preduvjeti  

za sustavan razvoj hrvatskih knjižnica i nacionalne knjižničarske 

mreže. Obilježavanjem ovoga dana želi se istaknuti važnost  

svih vrsta knjižnica u Hrvatskoj – školskih, narodnih,  

sveučilišnih i specijalnih. 
 

 

 

Naša školska knjižnica proslavila je svoj dan „U RITMU ČITANJA!“, kako i 

glasi moto ovogodišnjeg Mjeseca hrvatske knjige. U veselom društvu više od 

stotinjak učenika 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e razreda i njihovih učiteljica (Radmile, 

Antonije, Ele, Katarine & Sandre), najprije smo čitali, onda smo slušali glazbu, a 

na kraju smo i plesali. Pokazali smo i dokazali kako knjige mogu biti poučne, 

zanimljive i zabavne! 

 

         

 

Budući da je glazba kao tema Mjeseca knjige odabrana u godini 200. 

obljetnice rođenja Vatroslava Lisinskoga, posvetili smo uvodni dio ovom glazbenom 
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velikanu ne bi li klinci usvojili dio bogate hrvatske glazbene baštine. Nastavili smo 

u laganom tonu. Hrabra Manuela iz 2.b razbila je led čitajući pjesmicu „Čemu služe 

roditelji?“, koju je napisao Zvonimir Golob, a onda smo zajedno poslušali kako je 

pjesmicu uglazbio Arsen Dedić i otpjevali ju zajedno s njim. Slijedilo je čitanje 

slikovnice „Pjesma o zmajevima“ riječke spisateljice Ljubice Kolarić-Dumić, a 

onda opet pjesma, budući da je tekst slikovnice uglazbljen.  

 

             
 

Još jedan Zvonimir, ovoga puta Balog, napisao je pjesmicu „Nije lako 

Bubamarcu“, koju smo nakon čitanja otpjevali u verziji popularnog Jacquesa 

Houdeka. Pjesma je hit, tu dileme nema pa smo uz glasno pjevanje „Bubamarca“ i 

otplesali.  Na kraju smo svi gromoglasno knjižnici otpjevali jedan „Happy Birthday“! 

 

                       

 

Dan hrvatskih knjižnica prigoda je malim korisnicima pokazati što sve knjige 

i knjižnice nude. Današnji dan dokazao je da se glazba i pisana riječ isprepliću na 

razne načine i da čitanje i boravak u školskoj knjižnici mogu biti jako, ali ono 

stvarno jaaaaako zabavni! 
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AKCIJA „KNJIGE I SPORT“ 
 

Tradicionalno druženje u školskoj knjižnici, kojim spajamo obilježavanje Hrvatskog 

olimpijskog dana i Mjeseca hrvatske knjige, ove smo godine zbog određenih okolnosti (čitaj: 

borba za dobrobit svih sudionika odgojno-obrazovnog sustava), lagano pomaknuli u blještavi 

prosinac. U goste nam je došao domaći dečko – nogometaš i olimpijac Nenad Gračan! 

 
 Kao što znate, Akcija „Knjige i sport“ začeta je u Mjesecu hrvatske knjige 2012. godine 

s osnovnim ciljem da u prekrasnom prostoru školske knjižnice, okruženi knjigama, upoznamo 

najznačajnije sportaše koji su proslavili našu domovinu po cijelome svijetu. Tijekom svih ovih 

godina naši su korisnici imali priliku (i sreću) upoznati košarkaša Aramisa Naglića, zlatne 

rukometaše Načinovića, Matoševića i Džombu, višestruko nagrađivanu paraolimpijku Milku 

Milinković, koja nažalost više nije s nama, proslavljenog rukometnog suca Vladimira 

Vujnovića, košarkaša Petra Skansija i tenisača Nikolu Pilića, doktora hrvatskih nogometaša 

Borisa Nemeca te jednog i jedinog Ćiru Blaževića! Dobro društvo, morate priznati. Ništa od 

svog tog druženja ne bi bilo bez Vali Božić, naše nastavnice TZK-e, a i školska knjižničarka 

Jasminka Bertović je sitno pomogla.  

4. studenog 2019. u goste nam je stigao domaći dečko – Nenad Gračan! Znali smo 

da će nas teško odbiti jer se i u njegovom životu isprepliću knjige i sport, budući da mu je 

supruga, Danijela Gračan, doktor znanosti i predaje na fakultetu. No, u prvom planu bile su, 

naravno, nogometne i sportske teme. 
 

      
 

Na samom početku druženja Mali zbor pod vodstvom učiteljice Ele Đekić počastio je 

gosta himnom škole, a ravnatelj Josip Crnić, prof. uručio mu je prigodne darove. U sportsku 

priču Nenad Gračan nas je uveo podatkom da je kao osnovnoškolac trenirao i košarku, ali je 

ljubav prema nogometu prevladala. Svoje prve nogometne korake napravio je na stadionu 

Kantrida koji mu je „bio pod nosom“. Jednom vrijeme bio je na kaljenju u NK „Orijent“ pa se 

opet vratio u NK „Rijeka“ da bi 1982. godine debitirao za mladu reprezentaciju Jugoslavije. 

Nakon toga je veoma brzo završio i u A nogometnoj reprezentaciji, zatim i u olimpijskoj 

reprezentaciji Jugoslavije pa se dogodilo da je u jednoj godini igrao za tri reprezentacije! S OI 

u Los Angelesu 1984. godine naš se gost vratio kući s brončanom medaljom oko vrata. Za 

Olimpijske igre kaže da je to poseban događaj i san svakog sportaša. „Najviše mi je u sjećanju 

ostao boravak u olimpijskom selu, druženje sa sportašima iz cijeloga svijeta i gledanje nekih 

utakmica koje inače nikada ne bih mogao pogledati. Dobio sam akreditaciju pa sam tako 

gledao Michaela Jordana kako igra košarku“, prisjetio se Gračan.  
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Tijekom svoje nogometne karijere Gračan je igrao i za NK 

„Hajduk“, kao i za „Real“ iz Ovieda. Za vrijeme provedeno u 

Španjolskoj vežu ga samo lijepe uspomene te je priznao da su ga, 

osim sporta i nogometa, očarale španjolska kultura i umjetnost. 

Igračku karijeru završio je tako da je napravio puni krug i od 

nogometa se oprostio kao igrač NK „Rijeka“. 

            Nakon igračke karijere naš gost je ostao u nogometu i 

nastavio kao trener. Dotaknuli smo se i našeg nekadašnjeg gosta, 

legendarnog Ćire Blaževića jer nam je Gračan povjerio da je Ćiro 

jako puno utjecao na njegovu igračku, ali i trenersku karijeru. 

Saznali smo i jednu zanimljivost, baš poput učitelja Ćire, Gračan 

je jedini trener u Hrvatskoj koji je vodio sva 4 najveća nogometna  

kluba – NK „Rijeka“, NK „Dinamo“, NK „Hajduk“ i NK „Osijek“. Također je bio i izbornik 

mlade hrvatske U 21 nogometne reprezentacije i povjerio nam je da je s mlađim nogometašima 

puno teže raditi, nego sa starijima. 

  

 Dotaknuli smo se malo i teme što Nenad Gračan radi u slobodno vrijeme. Od sportova 

prati sve, nogomet mu je i dalje najdraži, ali ga najmanje igra. Najčešće odigra partiju tenisa s 

prijateljima Pilićem i Skansijem, koji su također bili gosti u našoj knjižnici. „Vrlo interesantno 

pitanje!“, bio je odgovor kada su ga Mlade knjižničarke pitale kako kao sportaš i muškarac 

preživljava u kući sa četiri ženske osobe. Onda smo ipak doznali da „nije lako biti okružen 

ženama“. 
Akcija „Knjige i sport“ tradicionalno se održava u školskoj knjižnici pa se za kraj 

druženja naš gost morao malo prisjetiti školskih dana i dati odgovore na pitanja vezana uz 

knjige i školu. Tako smo saznali da je bio vrlo dobar učenik, a od predmeta mu je najdraža bila 

matematika. Kada je lektira u pitanju, odgovor je bio sljedeći: „Lektiru sam obavio jer sam 

morao, ali sam zato čitao druge knjige. Omiljena knjiga iz djetinjstva mi je U registraturi“. 

Danas najviše voli čitati „krimiće“.  

Druženje s učenicima Nenad Gračan je završio savjetom: „Škola i obrazovanje su 

najvažniji. Trebate slušati roditelje i učitelje. I vjerujte u sebe jer kada poštuješ sebe, 

respektiraš i druge!“ 

 

      
 

Gosti „kalibra“ Nenada Gračana odličan su magnet za privlačenje korisnika u školsku 

knjižnicu. U tome se i krije osnovna vrijednost Akcije „Knjige i sport“ jer školske knjižnice 

igraju važnu ulogu u životu učenika budući da u njima počinje odgoj malog čitatelja, razvijaju 

se čitateljske navike i stječu vještine potrebne za cjeloživotno učenje. 
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AUTOGRAMI  I  POSVETA 
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 Vrijedne ruke i veliko 

      učiteljice Jadranke Novak 
 

 Ovo je priča o učiteljici Jadranki Novak. Jadranka je učiteljica kakvu želi svako dijete 

koje kreće u avanturu zvanu škola, razrednica koju poželi svaki roditelj čije dijete postaje 

školarac i kolegica koju voli imati svaka zbornica na ovome svijetu. Jadranka je jedna od onih 

samozatajnih osoba koja neće dobivati nagrade za doprinos razvoju kvalitete odgojno-

obrazovnog sustava, već će dobivati osmijeh i zahvalu zadovoljnih učenika i roditelja. I to ne 

samo učenika i roditelja naše škole! Uživajte u priči… 
 

2010. godine školski knjižničari Primorsko-goranske županije organizirali su i proveli 

humanitarnu akciju „Knjižničari knjižnici“. Cilj akcije bio je izraditi što veći broj taktilnih 

slikovnica za korisnike Prve dječje knjižnice za djecu s oštećenjem vida u Osnovnoj školi Pećine 

u Rijeci. Taktilna slikovnica je posebna slikovnica koja se čita dodirom, na tržištu ih je malo i 

veoma su skupe pa su većinom nedostupne korisnicima Knjižnice za djecu s oštećenjem vida. 

Školska knjižničarka Jasminka zamolila je učiteljicu Jadranku za pomoć i to je bio početak 

ove lijepe priče koja traje i danas! 

 Te 2010. godine učiteljica Jadranka je za male korisnike Prve dječje knjižnice za djecu 

s oštećenjem vida izradila čak tri(!) taktilne slikovnice: „CVJETNI POZDRAVI”, 

„CRVENKAPICA” i „PLESNA HALJINA ŽUTOG MASLAČKA“. 
 

           
 

2011. godine Jadranka je izradila taktilnu slikovnicu „TRNORUŽICA“. Iste godine u 

ožujku naša je škola bila domaćin Međužupanijskog stručnog skupa za voditelje i suradnike 

Učeničkih zadruga. Učiteljica Jadranka vodila je radionicu na temu izrade taktilnih slikovnica 

te je zajedno s učenicima skupine Mali dizajneri izradila slikovnicu „TRI PRAŠČIĆA“. 
 

U proljeće 2013. godine Knjižnica za djecu s 

oštećenjem vida organizirala je, kao kontakt-

ustanova međunarodne grupe Typhlo&Tactus, 

prednatjecanje za Međunarodno natjecanje na 

području taktilne slikovnice za slijepu i slabovidnu 

djecu. Jadranka je za tu prigodu izradila taktilnu 

slikovnicu „ČOVJEČULJAK OD PAPRENJAKA”. 

Nažalost, slikovnica nije bila izabrana za našeg 

predstavnika na međunarodnom natjecanju koje se 

te godine održavalo u Helsinkiju, ali je ispunila svoju   

misiju – obogatila je fond Knjižnice za djecu s oštećenjem vida i razveselila korisnike. 
 

3. prosinca 2014. godine, na Međunarodni dan osoba s invaliditetom, otvorena je u 

Dječjem odjelu "Stribor" Gradske knjižnice Rijeka izložba taktilnih slikovnica. Bila je to prva 
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izložba takve vrste u Rijeci, kojom su se posjetiteljima predstavljale taktilne slikovnice za slijepu 

i slabovidnu djecu iz svih krajeva svijeta. Na izložbi su svoje mjesto našle dvije Jadrankine 

taktilne slikovnice - „CVJETNI POZDRAVI” i „CRVENKAPICA”. 
 

 

 

2016. godine nastala je taktilna slikovnica 

„RUŽNO PAČE“. Prije nego li smo ju odnijeli 

prijateljima u Knjižnicu za djecu s oštećenjem vida, 

predstavili smo je našim učenicima na Matineji Noći 

knjige u školskoj knjižnici. Bila je to jedna od 

mnogobrojnih edukativnih radionica u kojima je 

učiteljica Jadranka pomogla školskoj knjižničarki 

prenijeti učenicima nova znanja o slikovnicama koje 

se čitaju dodirom, kao i o spoznavanju svijeta u kojem 

žive djeca s oštećenim vidom. 

Iste godine od 14. rujna do 4. listopada u Tiflološkom muzeju u Zagrebu postavljena 

je međunarodna izložba „Dodirni priču“, kao dio nacionalne kampanje za osobe s teškoćama 

čitanja pod nazivom „I ja želim čitati“! Među 35 slikovnica iz različitih dijelova svijeta na 

izložbi su svoje mjesto našle čak dvije Jadrankine taktilne slikovnice - „TRNORUŽICA” i 

„CVJETNI POZDRAVI”! Zaista velika čast i potvrda vrijednosti Jadrankinoga rada! 
 

2018. godine na red je došla izrada taktilne slikovnice prema originalnoj 

slikovnici „DOME, SLATKI DOME“ poznatog dječjeg spisatelja Svjetlana Junakovića. 

Ponovno je školska knjižničarka iskoristila taktilnu slikovnicu za edukaciju korisnika školske 

knjižnice o potrebama slijepe i slabovidne djece, objasnivši im kako se radi i kako se koristi. 

Nakon toga su učiteljica Jadranka i školska knjižničarka Jasminka s Mladim knjižničarkama 

posjetile Prvu dječju knjižnicu za djecu s oštećenjem vida i s velikim veseljem 

predale Jadrankinu taktilnu slikovnicu u prave ruke. 
 

 

                       
 

U 2019. godini vrijedne ruke učiteljice Jadranke spretno su izradile još jednu taktilnu 

slikovnicu, ovoga puta djeci jako dragu priču „MACA PAPUČARICA”. Priča je i dio obvezne 

lektire u drugom razredu pa je ova taktilna slikovnica izuzetno dobro došla školskoj knjižničarki 

Jasminki za interpretaciju lektire na drugačiji način. Naravno, i ova slikovnica već je dio fonda 

Knjižnice za djecu s oštećenjem vida u OŠ Pećine. 
 

Toliko slikovnica, toliko dobrih djela… Kod svake taktilne slikovnice koju je izradila, 

učiteljica Jadranka se vodila idejom da najpoznatije i najčitanije slikovnice treba pretvoriti u 

taktilne ne bi li i djeca s oštećenjem vida mogla uživati u čaroliji čitanja kao i njihovi vršnjaci. 

Mladi knjižničari i školska knjižničarka Jasminka izuzetno su ponosni što su dio ove lijepe priče 

u kojoj učiteljica Jadranka nesebično pomaže našim malim prijateljima koji knjige čitaju 

dodirom (i srcem). BRAVO!!!  
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ČEPOVI ZA PRIJATELJE IZ  

Društva multiple skleroze Rijeka     
 

I tijekom 2019. godine mislili smo na naše prijatelje iz Društva multiple 

skleroze PGŽ-e te smo radosno nastavili humanitarno-ekološki razmišljati i 

djelovati. Akciju „Čepovima boca do invalidskih kolica!“ započeli smo u 

proljeće 2012., ali kada je u pitanju dobra stvar - nema odustajanja!  

Nešto vjerniji čitatelji „Mateja“ već znaju da je naša školska knjižnica 

središte djelovanja pozitivnih vibracija pa tako, između ostaloga, i središte 

sakupljanja PVC čepova koje dva puta godišnje doniramo DMS-e Rijeka. Oni 

čepove šalju na reciklažu i na taj način ostvaruju sredstva za nabavu raznih 

pomagala koja su potrebna članovima Društva. 

Recept je isti. Učenici sakupljaju PVC čepove po razredima u kojima 

većina ima i maštovite EKO kutije posebno za čepove. U školskoj knjižnici i 

zbornici škole također postoje stalna mjesta (kutije) gdje se čepovi odlažu.  
 

 

          Veliku ulogu u ostvarivanju ove 

humanitarno-ekološke akcije imaju 

učiteljice razredne nastave, koje 

našim najmlađim učenicima vrijedno 

usađuju osnovne životne vrijednosti 

kao što su humanost i dobrota. Isto 

tako, značajna je podrška 

mnogobrojnih profesora i nastavnika 

naše škole, koji svojim primjerom 

najbolje pokazuju učenicima kako je 

jednostavno činiti dobra djela.  

 

 

Osim učenika i učitelja, čepove sakupljaju i akciju podupiru i obitelji 

učenika i djelatnika škole, kao i mnogi drugi ljudi dobre volje i velikog srca ne 

samo u Viškovu i Primorsko-goranskoj županiji, već i širom Hrvatske! 
  

   
 

DOVOLJNO JE MALO DOBRE VOLJE ZA NAPRAVITI VELIKO 

DOBRO DJELO! 

HVALA SVIMA KOJI SUDJELUJU!!! 
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NOVO U KNJIŽNICI 
 

 

 
 

 

 

Kako je naš „MATEJ“ godišnjak i izlazi  

krajem kalendarske godine, navest ćemo  

neke od zanimljivijih naslova koji su u  

fond školske knjižnice ušli u razdoblju od 

1. prosinca 2018. do 1. prosinca 2019. godine 

 

 

   

 

Učenički fond: 
 
 

AUTOR NASLOV 

 ČAKAVČIĆI PUL RONJGI 25 

BARNARD, Lucy VJEVERICA IMA PUNO POSLA 

BENJAMIN, A. H. PAS MORSKIĆ I VELIKO IZNENAĐENJE 

ZA MINUTU, MAMA 

DUNN, Robert SAMO JE JEDAN OFUCANKO 

GUTIERREZ, Lorna BOK, MJESEČE DRAGI 

HOWARTH, D. i H. VIDRA KOJA SE VOLJELA DRŽATI ZA RUKE 

OLDLAND, Nicholas TRI PRIJATELJA U ČAMCU 

PARRY, Jo SPAVAJ, PSIĆU 

PICHON, Liz TOM GATES: EXTRA SLASNE POSLASTICE (ILI NE) 

PURIĆ, Vladimir BILO JEDNOM 

QUINN, Susan MALA MEDVJEDICA I LEPTIRI 

ROBBERECHT, Thierry VUK KOJI JE ISPAO IZ KNJIGE 

SHUTTLEWOOD, Anna SREĆA MALOG RAKUNA 

SMALLMAN, Steve ŠIŠMIŠIŠ 

Udruga RODA BOJE MOJEGA DOMA 

WINTERFELD, Henry TIMPETILL, GRAD BEZ RODITELJA 
 

 

 

 
 

 

Učiteljski fond: 
 
 

AUTOR NASLOV 

GABELICA, Marina KREATIVNI PRISTUP LEKTIRI 
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ČASOPISI KOJE PRIMA 

NAŠA KNJIŽNICA 
 

Časopisi koji se nalaze u našoj knjižnici, a koji vam mogu poslužiti za redovito 

informiranje, razonodu ili referat, mogu se uvjetno podijeliti u dvije grupe: 

 
 

 

                                     
 

 

A.  Časopisi namijenjeni učenicima: 
 
 

1. RADOST  ( ilustrirani list za učenike osnovnih škola ) 
 

2. MODRA LASTA  ( revija za pouku, zabavu i samostalni stvaralački rad učenika ) 
 

3. SMIB  ( Smilje i bosilje, poučno-zabavni list za djecu ) 
 

4. PRVI IZBOR  ( časopis za djecu ) 
 

5. MOJ PLANET  ( časopis za djecu ) 
 

6. ABC TEHNIKE  ( časopis za modelarstvo i samogradnju ) 
 

7. MERIDIJANI  ( časopis za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja ) 
 

8. HRVATSKE ŠUME   ( časopis za popularizaciju šumarstva ) 
 

9. PRIRODA  ( časopis za popularizaciju prirodnih znanosti ) 
 

10. MATEMATIČKO - FIZIČKI LIST  ( časopis iz matematike i fizike za učenike ) 
 

11. NARODNI ZDRAVSTVENI LIST  ( časopis za unapređenje zdravstvene kulture ) 
 

12. OLIMP  ( magazin Hrvatskog olimpijskog odbora ) 
 

13. UNIKAT  ( časopis s idejama za kreativne) 
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B.  Časopisi namijenjeni učiteljima: 
 

 

 

 

 

 

 

  1.  ZRNO  (časopis za obitelj, vrtić i školu ) 
 

 

  2.  JEZIK  ( časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika ) 

 
 

  3.  STRANI JEZICI   (časopis za unapređenje nastave stranih jezika ) 
 

 

  4.  POVIJEST U NASTAVI   (časopis Društva za hrvatsku povjesnicu ) 

 

  5.  POUČAK   (časopis za metodiku i nastavu matematike ) 

 

  6.  MATEMATIKA I ŠKOLA  ( časopis za nastavu matematike ) 
 

 
 

  7.  ŠKOLSKE NOVINE   ( tjednik za odgoj, obrazovanje, znanost i kulturu ) 
 

 

  8.  ZVONA   ( mjesečnik za kršćansku kulturu ) 
 

 

  9.  LAĐA   (časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture) 

 

10.  RIZIK  (bilten za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih) 
 

 

10.  GLASNIK OPĆINE VIŠKOVO 
 
 

11.  ZELENO I PLAVO   ( magazin Primorsko-goranske županije ) 
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DAJTE I MENI ONU NEKU KNJIGU S PTICOM. 
 

NE ZNAM TOČNO KAKO SE KNJIGA ZOVE, ALI SAM VIDIO 

KOD FRENDA DA IMA NEKU PTICU NA KORICAMA. 
 

(Richard Bach: “Galeb Jonathan Livingston”) 
 

          

TREBA MI ŠEGRT IZ ČUDNOVATE ŠUME. 
 

IMATE LI KNJIGU ČUDNOVATI HLAPIĆ?  TO NAM JE ZA LEKTIRU. 

(Ivana Brlić-Mažuranić: “Čudnovate zgode šegrta Hlapića”) 

       

 

 

 
 

 

IMATE LI NEKE ULICE OD NEKE SUNČICE? 
 

TREBA MI SUNČANA ULICA… 
 

TREBA MI ZA LEKTIRU ULICA PRIJESTOLJA. 

(Sunčana Škrinjarić: “Ulica predaka”) 
 

 

Serija vrlo maštovitih „TREBA MI“:  

… IZ TAMNIH PODRUMA. 

… IZ VELEGRADSKOG PODRUMA. 

… IZ TAMNIH PREDGRAĐA. 

          

 
DALI STE MI KNJIGU „PRIPOVIJETKE“, A MENI TREBA NEKO PODZEMLJE. 

(Vjenceslav Novak: “Iz velegradskog podzemlja”) 
 

IMATE LI KNJIGU S NEKIM BISERIMA ILI TAKO NEŠTO… 

(Ivona Šajatović: “Tajna ogrlice sa sedam rubina”) 
 

MISLIM DA MI SE LEKTIRA ZOVE AHIL ILI TAKO NEŠTO… 

(Dinko Šimunović: “Alkar”) 
 

IMAMO ZA LEKTIRU NEKU KNJIGU OD 300 I NEŠTO STRANICA. MA 

ZNATE, ONU JAKO DEBELU… 

(Nada Mihelčić: “Bilješke jedne gimnazijalke”) 

 

          
 

TKO JOŠ ČITA KNJIGE?! TO JE DOSADNO. 

JA SE IGRAM NA TABLET. 

(učenik 1. razreda) 
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ŽIVOT U KNJIŽNICI 
 
 

     
     slobodno vrijeme ☺        obilježavanje manifestacija    izbor slobodne lektire            

 

 

 

 

 
gostovanja     

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
         BAJKAONICA          humanitarni rad  učiteljska vijeća 



31 
 

Futurističke knjižnice širom svijeta 
 

Za kraj idemo malo na put oko svijeta upoznati knjižnice nešto 

drugačije od ovih koje poznajemo i koristimo…  
 

Dosezi u tehnologiji, znanosti i arhitektonskome dizajnu preobrazili su knjižnice širom 

svijeta u futuristička remek-djela. Dinamična pročelja te sredstva i prostori stvorili su od 

knjižnica suvremena okruženja koja privlače nove korisnike, osobito one rođene u 21. stoljeću. 
 

 Središnja gradska knjižnica u Helsinkiju „Oodi“ proglašena je Narodnom knjižnicom 

2019.godine prema izboru Međunarodnog saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA).  

Knjižnični fond u zgradi knjižnice obuhvaća tek trećinu prostora dok ostatak uključuje mnoštvo 

dodatnih sadržaja osmišljenih na temelju ispitivanja očekivanja korisnika. 

Osim dvaju kina i korisničkih prostora opremljenih 3D pisačima te na druge načine usklađenih 

sa suvremenim tehnologijama, korisnicima je dostupna i usluga robota koji obavlja prijam 

knjižnične građe. „Oodi“ utjelovljuje temeljne knjižnične vrijednosti – slobodni pristup 

informacijama, slobodu izražavanja i cjeloživotnog učenja, kao nezaobilazne preduvjete 

aktivnome građanskom djelovanju. 
 

        
 

Središnja gradska knjižnica u Austinu (Teksas) jedna je od knjižnica s najviše prodora 

sunčeve svjetlosti u unutrašnjost prostora u Sjedinjenim Američkim Državama, koja privlači 

pozornost fleksibilnim dizajnom i ekološkom održivošću. Potaknute sušom koja je pogodila 

Teksas 2017. godine, američke arhitektonske tvrtke su u sklopu dizajna projekta Knjižnice 

uključili i kišnicu spreme od gotovo 400 tisuća galona. Osim krovne terase sa solarnim 

panelima koji većinski napajaju pogon zgrade, korisnici Knjižnice potaknuti su i na korištenje 

vanjskih prostora poput dviju verandi namijenjenih za čitanje. 
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Knjižnica Tianjin Binhai otvorena je krajem 2017. godine u kineskome gradu Tianjinu 

i smatra se remek-djelom suvremene arhitekture. Dnevno je posjećuje više od 10 tisuća ljudi. 

U središtu predvorja Knjižnice nalazi se velika zrcalna kugla u sklopu koje je auditorij. Zidove 

predvorja čine police za knjige koje istodobno služe kao stepenice kojima se dolazi do viših 

polica i površine za sjedenje, a svojim zajedničkim zakrivljenim oblikom prate oblik kugle. 

Suvremena knjižnica s nizom polica knjiga u međuvremenu je postala prava turistička atrakcija, 

čemu svjedoči i učestalost objavljivanja fotografija na društvenim mrežama. 
 

           
 

 Nacionalna knjižnica Katara otvorena je 2017. godine, a knjižnični fond okupljen je iz 

prijašnje Nacionalne knjižnice „Dar Al Kutub“ te Sveučilišne i Gradske knjižnice. Knjižnica se 

programski usredotočuje na očuvanje baštine u okružju visokotehnološke arhitekture i 

kontekstu digitalnoga okruženja. Svijetli je primjer takva združivanja u unutrašnjosti Knjižnice, 

gdje je u visokim staklenim vitrinama izložena građa iz Zbirke starih rukopisa i knjiga. Uz 

organizirane besplatne koncerte Katarske filharmonije, Knjižnica nudi i besplatno članstvo 

svim katarskim državljanima. 
 
 

        
 

 „Arapska knjižnica“, ogranak Središnje gradske knjižnice u Scottsdaleu, nadahnuta je 

klancima savezne države Arizone i predstavlja jedan od najboljih primjera arhitektonskoga 

dizajna nadahnutog prirodom. Knjižnici su u nekoliko navrata uručene nagrade za inovativnost 

i održavanje brige o okolišu, dok se na parkiralištu Knjižnice nalazi bezbroj utičnica za punjenje 

električnih vozila. 
 

 Filološka knjižnica Slobodnoga sveučilišta u Berlinu otvorena je 2005. godine i spoj 

je ekološke inteligencije i impresivnoga dizajna. Zovu je još i „mozgom Berlina“. Nosiva 

konstrukcija Knjižnice sastavljena je od radijalnih geometrijskih oblika koji odvajaju vanjske i 

unutrašnje slojeve zgrade, čime se regulira propuštanje sunčeve svjetlosti te stvara pogodno 

ambijentalno ozračje za učenje. 
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POGOVOR 

 

Kada je riječ o prosvjeti, obrazovanju i učenju, svašta smo nešto lijepoga 

čuli u ovoj živopisnoj 2019. godini. Premijer A. Plenković izjavio je u Mjesecu 

hrvatske knjige da se knjiga pokazala živom, žilavom i čvrstom. Nekako na tom 

tragu smo i mi s listom školske knjižnice… 

 

 

„Matej“ broj 
 

 

Već 23 godine marljivo bilježimo što se tijekom kalendarske godine 

događalo u našoj školskoj knjižnici, ali i u životu knjiga po cijelome svijetu (i 

okolici). Tako nam i ovogodišnji „Matej“ prati aktivnosti, djelatnosti i 

zanimljivosti iz svijeta knjiga i knjižnica u 2019. godini. Glavna urednica 

„Mateja“ je školska knjižničarka Jasminka Bertović, prof., a odlični 

asistenti i vrijedna pomoć su cure i dečki iz  Mladih knjižničara.  

 

       „Matej“ je odraz ljubavi prema knjigama i 

čitanju i dokaz kako se može učiniti mnogo „kad 

se male i velike ruke slože“. U školi s 920 (i još 

nešto) učenika i osamdesetak djelatnika nije 

lako izraditi list kojeg Mladi knjižničari i školska 

knjižničarka stvaraju sami. Kroz godinu vrijedno 

pratimo događaje koje zapakiramo u tekstove, a 

zatim sami printamo, kopiramo i uvezujemo bilten 

u sedamdesetak primjeraka. Sve to ne bi bilo 

moguće bez VELIKE pomoći učitelja i djelatnika OŠ 

„Sveti Matej“ te potpore ravnatelja škole Josipa 

Crnića, prof.! 

 

 

 
 

Moto ovogodišnjeg Mjeseca knjige bio je „U ritmu čitanja!“. Našu školsku  

knjižnicu, kroz cijelu godinu, krasi veseli i bučni ritam čitanja, recitiranja, 

pjevanja, druženja s knjigama (i oko njih). Sve o tome uredno je „pospremljeno“ 

u ovogodišnjem „Mateju“ pa želite li saznati nešto više, broj 23 je tu za vas. 

Osim što živi u papirnatom obliku, „Matej“ stanuje i na web stranicama naše 

škole pa ga možete čitati i u tom mediju.  

 

Budite nam živi, žilavi i čvrsti te uživajte u čitanju! 

 

MLADI KNJIŽNIČARI 

& 

školska knjižničarka Jasminka Bertović, prof. 

23 
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VOLITE JEDNI DRUGE I ČITAJTE, 

ČITAJTE, ČITAJTE…    
 


