
Mjesečari Monteriera

Svemirska sardina Izadora moon Tajni život
kućnih ljubimaca

Loši momci

Želim biti pisac Skandar i krađa 
jednoroga

lETEĆI LOVRO dJEVOJČICA I 
ČAROBNA PLOČA

NEMA PROBLEMA
- S. PILIĆ

maRULPekinezer Princ u službi
Njezina Veličanstva

Kimi, nemaš 
vremena

Srećom, mlijeko... Dječak koji je
uzgajao zmajeve

Ja, Cezar i ekipa s
Kapitolija

Dživo Micko-Kidov klub
stripoljubaca

Klimatske promjene
 - O čemu je riječ?

Piratsko varivo

Želim biti ilustrator

Otac Božić i ja Lažne vijesti 
- o čemu je riječ?

Krcko
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Ljetni dječji čitateljski izazov
Gradska knjižnica Ivan Vidali

2022. 

Baton i roni



O IZAZOVU
Pozivamo svu djecu da tijekom ljetnih mjeseci 
posjete našu knjižnicu i sudjeluju u novom 
ljetnom čitateljskom izazovu. Pripremili smo 
popis knjiga kako bismo potakli djecu da i 
tijekom ljetnih mjeseci uživaju u čarima 
čitanja. Na popisu se nalaze romani i serijali za 
djecu. Svaka knjiga nosi određeni broj bodova, a 
djeca s najviše prikupljenih bodova tijekom 
izazova bit će nagrađena.

Nagrade
Nagrade će biti podijeljene sudionicima koji
sakupe najveći broj bodova. Dodjela nagrada
održat će se u listopadu.

www.gk-korcula.com

facebook.com/GKKorcula

@GKKorcula

020/711-974

gkkorcula@gmail.com

 

pravila
Za sudjelovanje u izazovu sve knjige moraju biti
posuđene u našoj Gradskoj knjižnici PREKO
ČLANSKE ISKAZNICE SUDIONIKA IZAZOVA. jEDAN
SUDIONIK ISTOVREMENO MOŽE POSUDITI TRI KNJIGE
KOJE SE NALAZE NA OVOM POPISU. knjige se
posuđuju na rok od 20 dana i ne mogu se
produživati. 

Izazov traje od 20. lipnja do 31. rujna.

Ime i prezime:

E-mail:

telefon:

dodatni bodovi
Za dodatne bodove izvršite zadatke iz knjiga:
- Želim biti ilustrator (str. 74-78) - 100 bodova
- želim biti pisac (str. 47) - 50 bodova


