
 

 

Информације за породице – SERBIAN 
 
Шта је то премијеров изазов на читање? 
Премијеров изазов на читање је активан 
програм описмењавања којег је премијер 
увео 2004 године да би: 
• стимулисао ученике да више читају 

књиге и да уживају у читању 
• повећао ниво писмености   
Изазов захтева од ученика да прочитају 12 
књига од почетка школске године до прве 
половине септембра. 
 
Како можете да сазнате више о изазову? 
Посетите премијеров вебсајт о изазову на 
читање, страницу за родитеље и породице, 
ако желите више информација. 
http://www.premiersreadingchallenge.sa.edu.au/prc/page
s/parents/families/ 
 
 
Назовите службенике DECD-a за везу са 
заједницом на број телефона 8226 2756. 
 
Контактирајте школу коју похађа ваше дете. 
 
Које књиге ученици могу да читају? 
Ученици могу да читају књиге са листе 
премијеровог изазова на читање као и 
књиге по властитом избору. Листе су на 
располагању на вебсајту премијеровог 
изазова на читање. Ученици могу да 
изаберу књиге и на другим језицима поред 
енглеског. 
• Ученици предшколског до седмог 

разреда треба да изаберу најмање 8 
књига са листе премијеровог изазова 
на читање и 4 књиге по властитом 
избору. 

• Ученици 8 и 9 разреда треба да 
изаберу најмање 4 књиге са листе 
премијеровог изазова на читање и 8 
књига по властитом избору. 

• Ученици 10, 11 и 12 разреда треба да 
изаберу 12 књига по властитом избору. 

 
 

Где су књиге на располагању? 
Књиге су на располагању у школским и 
јавним библиотекама, продавницама књига 
и на интернет сајтовима за књиге. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Које су награде за читање свих књига са 
листе премијеровог изазова на читање? 

Сведочанство – прве године 
Бронзана медаља – друге године 
Сребрена медаља – треће године 
Златна медаља – четврте године 
Медаља шампиона – пете године 
Легендарна медаља – шесте године 
Медаља дворане великана – седме 
године 
Сведочанства читача целог живота (R4L) 
R4L осми разред 
R4L бронзана медаља – девети разред 
R4L сребрена медаља – десети разред 
R4L златна медаља – једанаести разред 
R4L медаља шампиона – дванаести 
разред 
R4L легендарна медаља – тринаести 
разред 
R4L медаља дворане великана – 
четрнаести разред 
 
 
 

 
Ко су заговорници премијеровог изазова 
на читање? 
Деветнаест Јужно Аустралијанаца високог 
профила и шест тимова заговарача 
подржавају премијеров изазов на читање. 
То су фудбалски клуб “Adelaide 
United”,кошаркашки клуб “Adelaide Lightning”  
фудбалски клуб „Port Adelaide”, нетбол клуб 
„Thunderbirds”, фудбалски клуб “Adelaide”  и 
женски крикет клуб „Scorpions” 
 
Колико је ученика укључено у 
премијеров изазов на читање? 
Сваке године више од 120,000 ученика из 
95% јужноаустралијских школа прочита 
књиге са листе премијеровог изазова на 
читање. Многи ученици прочитају више од 
12 књига. 
 
Које су предности учествовања у 
премијеровом изазову на читање? 
• Стимулише све ученике да читају више 

књига и да више уживају у читању. 
• Усмерава ученике шта да читају. 
• Омогућује осећај успеха. 
• Стимулише укључивање родитеља у 

читалачке активности своје деце. 
• Стимулише позајмљивање књига из 

библиотеке. 
• Побољшава описмењавање. 
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