
 

 

OBAVIJEST SVIM ZAPOSLENICIMA ŠKOLE 

Kolegice i kolege, prijatelji knjige i čitanja!  

Poznato vam je da je Vlada RH proglasila 2021. Godinom  čitanja. Tijekom te godine 

trebaju, sve škole u Hrvatskoj, u organizaciji školske knjižice, uključiti se u niz 

aktivnosti koje pridonose razvoju kulture čitanja, čitanja sa zadovoljstvom i 

razumijevanjem. Dati svoje štovanje knjizi i vrijednosti čitanju.  

Naša škola uključila se u ovu akciju, vrlo aktivno, isplanirali smo, do kraja 2021. 

godine niz aktivnosti  i događanja. Provedba tih događanja ovisit će o 

epidemiološkim uvjetima i situaciji  s Covidom - 19. 

Planirane aktivnosti, na razini učenika i razreda, knjižničarka dogovara s 

razrednicima i prof. Hrvatskoga jezika. Do sada se prijavilo 7 razreda koji žele 

sudjelovati, što je dosta dobro. Ako želite sa svojim razredom sudjelovati u nekoj 

aktivnosti poticanja čitanja, javite mi se. 

Ono što spremamo, za sve zaposlenike, koji žele je, MARATON ČITANJA DOBRIH 

KNJIGA! 

Događanje maratona čitanja zaposlenika Trgovačke škole bit će na Svjetski dan 

knjige, u NOĆI KNJIGE. Prilagodit ćemo ga uvjetima koje tada budi zahtijevali od 

nas. 

 

 

 



MARATON ČITANJA DOBRIH KNJIGA ZAPOSLENIKA TRGOVAČKE ŠKOLE 

 

MJESTO DOGAĐANJA:     terasa Škole 

DATUM I VRIJEME: 23. travnja (petak)  2021. u 19,30 sati  

ŠTO TREBATE DA BISTE SUDJELOVALI?! 

Ponijeti sa sobom neku pročitanu knjigu, iz bilo kojega područja, pročitati jedan 

ulomak iz te knjige, u trajanju od 1 minute, kako biste nam približili knjigu. Ako 

nemate svoju knjigu, dobit ćete ulomke iz prekrasne knjige: Knjige koje su 

promijenile povijest. Bitno je da čitamo naglas, družimo se i damo, tu večer,  svoju 

vrijednost knjizi i čitanju. 

 

I još nešto!!! 

Trebate na druženje ponijeti čašu sa svijećom i neku bateriju za čitanje. Bilo bi 

dobro da se „kostimirate“ sukladno knjizi i vremenu koja predstavlja ili može neki 

detalj u odjeći koji će ljepotu čitanja „začiniti“, ali  i ne morate, ako ne želite.  

 

 

SUDIONICI MARATONA ČITANJA – javiti se do 18.ožujka 


