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Министарство просвете, науке и технoлошког развоја Републике Србије 

Министарство културе Републике Србије 

ОШ „Вожд Карађорђе”, Алексинац 

Библиотека „Вук Караџић” Алексинац  

УГ „Читалићи” Алексинац 

П Р Е Д С Т А В Љ А Ј У 

најуспешније учеснике IX смотре читалаштва „Читалићи 2020.”  

У КАТЕГОРИЈИ  ЧИТАЛИЋИ ВЕСНИЦИ  

(републички ниво Смотре) 

 

Дана 01. јуна 2020. године завршен је Kонкурс за Међународну смотру читалаштва „Читалићи 

2020.”, а 15. јуна 2020. године комисија у категорији Весници завршила је прегледање пристиглих 

радова из Србије.  

 

Комисија у саставу Маја Радоман Цветићанин (проф. српског језика), Соња Ђорђевић (проф. 

српског језика) и Весна Ивановић (програмер и учитељ) у складу са пропозицијама Смотре 

одлучили су следеће: 

 

Ред. 

бр. 
Установа, координатор Линк/рад РАНГ 

1.  
Технолошка школа Параћин 

Зорица Ивановић 
https://junaciputovanja.wixsite.com/mysite I МЕСТО 

2.  
ОШ „Душан Радовић” Бор 

Наталија Ђурић 
https://anyflip.com/uozna/mpab/ I МЕСТО 

3.  
ОШ „Станоје Миљковић" Брестовац 

Јасна Стојановић Лападатовић 
https://citalicibrestovac.webador.com/ II МЕСТО 

4.  
ОШ „Дража Марковић Рођа" Смољинац 

Зорица Перић 

http://www.os-smoljinac.edu.rs/o-

skoli/projekti 
III МЕСТО 

5.  
ОШ „Вук Караџић” Чачак, одељење 4/1 

Јасминка Марић Глишовић 

Пројектне активности представљене у 

облику одељењског читалачког дневника 
III МЕСТО 

 
Драги Читалићи, ако се име ваше школе налазије твоје име међу горе наведеним, 
ЧЕСТИТАМО! 
 
Изузетним радом, учествовањем великог броја ђака у пројектним активностима и 
одличним представљањем урађеног, остварили сте право на групни читалачки 
пасош и долазак у Земљу Читалића. Пасошка контрола заказана за викенд 12. и 13. 
септембра 2020. са почетком у 12.00 сати у Алексинцу, родном граду Читалића. 
 
Драги координатори, ментори и ученици, родитељи, координатори школских 
тимова, директори, стручни сарадници установа чије се име налази на овом списку, 
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позивамо позивамо вас да са својим Весницима прошетате Улицом Књижевних 
путовања како бисмо прославили целогодишње предано дружење с књигом у духу 
заједништва и сарадње, најлепших украса најбројније читалачке породице у Србији.  
 
 
Напомена:  
Молимо координаторе школских тимова да потврде долазак својих школских делегација 
попуњавањем Пријавног формулара тако што ће у једној пријави потврдити долазак ученика и 
ментора из свих такмичарских категорија. Организатор није у могућности да обезбеди смештај за 
позване ученике из Србије. 
Пријаве послати најкасније до 01. августа 2020. године на мејл citalici.pisalici@gmail.com уз 
напомену ПРИЈАВА ЗА СМОТРУ.  
Програм и пријаву можете преузети на сајту Читалића https://citalici.wordpress.com/ 
Питања: Славица Павловић, координатор школе домаћина путем мејла Читалића.   

                              

У Алексинацу,                                                                                                                      
17. јуна 2020.                                                                                                                                                 

за Организатора - Маја Радоман Цветићанин                                                                               
 

 

http://citalici.wordpress.com/
mailto:citalici.pisalici@gmail.com
mailto:citalici.pisalici@gmail.com
https://citalici.wordpress.com/

