
Међународна смотра читалаштва „Читалићи 2018.” 

Министарство просвете, науке и технoлошког развоја Републике Србије 

ОШ „Вожд Карађорђе”, Алексинац 

Библиотека „Вук Караџић” Алексинац  

ПОХВAЉУЈУ  

најуспешније учеснике Међународне смотре читалаштва „Читалићи 2018.”  

У КАТЕГОРИЈИ ЧИТАЛИЋИ ГЛАСНИЦИ  

 

Дана 15. априла 2018. завршен је конкурс за Међународну смотру читалаштва „Читалићи 2018.”, а дана 17. априла 2018. комисијa у категорији 

ГЛАСНИЦИ, коју су чинили: 

 Маја Радоман Цветићанин, проф. српског језика (Алексинац);  

 Славица Павловић, школски библиотекар (Алексинац);  

 Соња Ђорђевић, проф. српског језика (Лесковац). 

донео је одлуку да међу пристиглим радова похвали следеће учеснике, чији ће радови бити представљени на Смотри 19. и 20. маја 2018. у 

Алексинцу, када ће бити изабрани апсолутни победници. 

 

 

ГЛАСНИЦИ – тимски рад 

Координатор  Установа Линк 

Весна Ранчић ОШ ,,Вук Караџић” Књажевац http://online.anyflip.com/iins/lbyx/mobile/index.html#p 

Зорица Ивановић, проф. српског језика Технолошка школа Параћин https://zokaivanovic.wordpress.com/вуковци/  

Гордана Јаневска ОШ ,,Димитрије Тодоровић 

Каплар„ Књажевац 

https://kaplarovicitalici.wordpress.com/home/ 

 

7. разред, Ана Јовановић, проф. српског 

језика ментор 

„Васа Пелагић”, Падеж https://vasinicitalici.wordpress.com/category/гласници-

2018/ 

Администратор сајта: Анђелија Младеновић 

Помоћници администратора: Теодора 

Стојадиновић, Немања Пенић 

Ментор: Жаклина Ивковић 

СШ "Никета Ремезијански", Бела 

Паланка 

http://vukkaradzicblog.weebly.com/ 

 

Ивана Бранковић ОШ ,,Вук Караџић” Књажевац https://prezi.com/26gcdxcajqr8/presentation/ 
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Међународна смотра читалаштва „Читалићи 2018.” 

Јелена Костић, ментор Техничка школа „Раде Металац” 

Лесковац 

часопис у ПДФ облику 

I-2 Слободанка Лападатовић OШ „Димитрије Тодоровић Каплар“ Књажевац 

¼  ОШ ,,Димитрије Тодоровић 

Каплар„ Књажевац 

групни рад 

III-2 Гордана Јаневска OШ „Димитрије Тодоровић Каплар“ Књажевац 

 

Позивамо све похваљене ученике, њихове менторе и координаторе школских тимова да прославимо целогодишње предано 

дружење с књигом и у духу сарадништва, који краси најбројнију читалачку породицу у Србији, заједно проведемо овај викенд 

славећи књигу. 

 

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 - Кликераши, Креативци, Гласници, Весници, И –читалићи. 

Пријаве послати најкасније до 05. маја 2018. на мејл pavlovicslavica@hotmail.com  

Организатор није у могућности да обезбеди смештај за позване ученике!  

Питања: Славица Павловић, координатор школе домаћина, тел 0601309611.  

                              

У Алексинацу,                                                                                                                     Координатор ауторског тима 

23.04.2018.                                                                                                                                                 Маја Радоман Цветићанин                                                                               

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B381601309611&hl=sr&authuser=0

