
POBJEDNICI  5. NATJECANJA U 

ČITANJU NAGLAS 
U srijedu 8. studenog 2017. je u školskoj knjižnici održana gradska 

razina 5. nacionalnog Natjecanja u čitanju naglas. 
 

Rezultati Natjecanja u čitanju naglas na školskoj, gradskoj razini u 
mlađoj kategoriji: 

 
1. mjesto osvojila je Ena Škoda! Učenica četvrtoga razreda čitala je 
dio priče Nova frizura iz romana Dnevnik Pauline P. Sanje Polak. 
2. mjesto osvojila je učenica petog razreda Petra Lekić čitajući tekst iz 
priče Trebaju mi novci Sanje Polak.  
3. mjesto osvojio je Frane Rogić! Učenik petoga razreda čitao je 
ulomak iz romana Lažeš, Melita Ivana Kušana. 
 

 
U mlađoj kategoriji natjecali su se:  Ena Škoda (4. r.), Lucija Đurić (4. r.), 
Patricia Bjelanović (4.r.), Leona Banković (5.r.), Petra Lekić (5.r.), Ena 
Oruč (5.r.), Roko Višak (5.r.) i Frane Rogić (5.r.). 

Čestitamo svim natjecateljicama i natjecateljima na 
uspjehu i uloženom trudu! 



Rezultati Natjecanja u čitanju naglas na školskoj, gradskoj razini u starijoj 
kategoriji: 

 

 
 
1. mjesto osvojila je Lucija Mršić! Učenica osmoga razreda je čitala 
ulomak iz romana Bojane Meandžija Trči! Ne čekaj me… 
2. mjesto osvojila je Barbara Antonia Jurčević! Učenica šestog razreda 
čitala je dio romana Hrvač Melite Rundek. 
3. mjesto, s istim brojem bodova, dijele – Lena Kunda i Rahela Russin! 
Učenica šestoga razreda Lena Kunda pročitala je ulomak iz romana 
Psima ulaz zabranjen Melite Rundek. 
Rahela Russin je učenica sedmoga razreda je pročitala dio iz romana 
Šempi ti smopi da limvo te Ane Đokić Pongrašić. 
 
U starijoj kategoriji natjecale su se: Lara Rerečić (6.r.), Lena Kunda (6.r.), 
Barbara Antonia Jurčević (6.r.), Rahela Russin (7.r.), Vanesa Muskardin 
(8. r.), Monika Kuljanić (8.r.) i Lucija Mršić (8. r.).  
 

Čestitamo svim natjecateljicama na uspjehu i 
uloženom trudu! 

 



U Prosudbenoj komisiji bile su profesorica Iva Stambolija, višegodišnje 
natjecateljice Natjecanja u čitanju naglas i sadašnje gimnazijalke - Sara 
Henč i Kristina Zorić. 
 

 
 

 
Hvala članicama Prosudbene komisije na darovanom znanju, 

iskustvu i vremenu! 



Učenici Glazbenih odjela u mentorstvu učiteljica A. Kunda, G. Šegota i 
M. Nikolić su u holu održali koncert za natjecatelje i posjetitelje. 
 

 
 

 
Hvala učenicima i učiteljicama glazbenih odjela što su bili 

sudionici Natjecanja u čitanju naglas! 



Hvala svim roditeljima, posjetiteljima i djelatnicama 
Škole  što su bili s nama i podržali natjecatelje! 

 
 
 

 

 

Hvala sponzoru Jadranka trgovini d.o.o. na 

darovima za najuspješnije natjecatelje, keksima i 

napitcima za sve sudionike! 

Inicijator i organizator Natjecanja je Narodna knjižnica i čitaonica Vlado 

Gotovac Sisak i Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež 

Hrvatskog knjižničarskog društva   

ČITANJE JE ZAKON! 

5. nacionalno Natjecanje u čitanju naglas – Sisak, 2017. 

www.nkc-sisak.hr/natjecanje-u-citanju-naglas/ 

http://www.nkc-sisak.hr/natjecanje-u-citanju-naglas/

