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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 

Друштво школских библиотекара Србије 

П Р Е Д С Т А В Љ А Ј У 

најуспешније учеснике IX смотре читалаштва „Читалићи 2021.”  

У КАТЕГОРИЈИ ЧИТАЛИЋИ ВЕСНИЦИ 

(републички ниво Смотре) 

 

 

 

Дана 15. априла 2021. године завршен је Kонкурс за Међународну смотру читалаштва „Читалићи 

2021.”, а 5, 6. и 7. маја 2021. године комисија у категорији Читалићи Весници завршила је 

прегледање пристиглих радова из Србије.   

 

Комисија у саставу Власта Ценић (проф. српског језика), Соња Ђорђевић (проф. српског језика) и 

Маја Радоман Цветићанин (проф. српског језика) сматра да издвојени сајтови представљају 

огледало вредних, сложних и креативних школских колектива.  

 

Сви издвојени школски тимови одлучни су у неговању љубави према књизи и читању. Предложене 

активности пројекта Читалићи 2021. скоро у потпуности су реализоване уз много других акција које 

посвећују пажњу истим вредностима и које су већ годинама део ђачког живота ових школа. 

 

Ипак, посебну пажњу скрећемо на реализацију пројекта Читалићи у Технолошкој школи, чијим се 

тимом поносимо. Све оно за шта се залаже Ауторски тим Читалића – они остварују. Овај сајт 

представља јасно, јавно и потпуно отворено оно што можда није написано у извештајима за 

екстерну, али посматрачу искреног погледа сасвим је јасно – сарадња колега свих већа, вертикална 

и хоризонтална корелација, креативно повезивање наставних садржаја различитих предмета, 

активно учествовање и наставника, и ученика, велика посвећеност, бројне активности, и на крају а 

најважније - велика приврженост, уважавање и пријатељство свих учесника.  
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У складу са пропозицијама Смотре, жири је издвојио радове  следећих аутора: 

 

Ред. 

бр. 

Установа/ 

Координатор/ 

Уредник 

 Ментори реализатори Опис реализације  РАНГ 

1.  

Технолошка 
школа, 
Параћин, 
Координатор:  
Мр Зорица 
Ивановић 
Уредник: 
Зорица 
Ивановић, 
наставник 
српског језика 
и 
књижевности 
 

1. мр Зорица Ивановић, наставница српског 
језика и књижевности 
2. Каја Петровић, наставница српског језика 
и књижевности 
3. Милица Милетић, наставница српског 
језика и књижевности 
4. Анђелка Вуковић, наставница енглеског 
језика 
5. Олгица Ковачевић Поповић, наставница 
енглеског језика 
6. Душица Љубеновић, наставница 
латинског језика 
7. Игор Ћосић, наставник практичне наставе  
фризера 
8. Снежана Илић, наставник практичне 
наставе фризера 
9. Надежда Лешјанин, наставник практичне 
наставе маникира 
10. Валентина Милетић, наставница 
фармацеутске групе предмета 
11. Марија Богдановић, наставница 
фармацеутске групе предмета 
12. Оливера Максимовић Богдановић, 
наставница историје 

Укупно 12 наставника и око 300 
ученика Технолошке школе из 
Параћина представило је своје 
пројектне активности на блогу 
"Сви треба да знају шта 
другарство значи...". Реализација 
тих активности започета је у 
октобру 2020. године, а завршена 
је непосредно пред предају рада. 
Као и сваке године, трудили смо се 
да све смерове своје школе 
представимо  радовима на тему 
пријатељства, другарства и 
љубави. 

I МЕСТО 

Сви треба да знају шта другарство значи...................... https://prijateljstvo7.wixsite.com/mysite/ 

2.  

ОШ „Душан 
Радовић”, Бор 
Координатор: 
Наталија 
Ђурић 
Сарадник 
координатора 
Весна Грујић-
Николић, 
наставник 
српског језика 

Уредник:  
Наталија Ђурић,  
професор разредне наставе, библиотекар 
Редакција: 
Креативни ментори – 10 
Маштовити ученици – 100 
 

Ученици (око 100 ученика је 
учествовало у радионицама 
писања, читања наглас, 
рецитовању, изради паноа, 
дигиталних филмова, 
презентација и  у глуми. Десет 
ментора је држало ликовне, 
новинарске, дигиталне и  
радионице  креативног писања и 
остале активности Читалића. 

II МЕСТО 

Летопис Читалића ОШ „Душан Радовић” Бор................ https://anyflip.com/ygwwu/kghd/ 
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3.  

ОШ „Милунка 
Савић” 
Витановац, 
Краљево 
Координатор: 
Весна Вујић 

Уредник: 
Мирјана Томовић, учитељица 
Редакција: 
Креативни ментори – 7 учитељица 
Маштовити ученици 
 од 2. до 4. разреда – 25 
 

У пројекту је учествовало 7 
учитељица и 25 ученика од 2.-4. 
разреда. Договориле смо се да због 
тренутне ситуације, ученицима 
дамо слободу избора како ће 
приказати прочитане књиге. 
Поједини ученици су се определили 
за групни рад, а неки су радили 
самостално. 

III МЕСТО 

Читалићи ОШ „Милунка Савић” ..................................... https://citalicims.wordpress.com/ 

4.  

ОШ „Станоје 
Миљковић” 
Брестовац 
Координатор: 
Јасна 
Стојановић 
Лападатовић 

Уредник:  
Мира Стевановић, наставник српског језика 
и књижевности 
Редакција: 
Креативни ментори – 16  
Маштовити ученици 
 
 

Нашу школу похађа 220 ученика, 
међутим нису сви учесници 
пројекта.  
Школски тим Читалића наше 
школе чини 16 чланова - учитеља, 
наставника, васпитача и  
библиотекар. Наставници 
ментори су укључили ученике 
којима предају.  
За ову школску годину по Акционом 
плану планирано је 20 радионица. 
Међутим, услед ове новонастале 
ситуације која траје више од 
годину дана и смењивања онлајн 
наставе и редовне наставе по 
групама, реализован је само део 
планираних радионица. 

III МЕСТО 

Читалићи ОШ „Станоје Миљковић” ............................... https://www.citalicibrestovac.com/chitali-i-2021 

5.  

ОШ „Алекса 
Шантић”, 
Гајдобра, 
Бачка Паланка 
Координатор: 
мр 
Александар 
Павић 
 

Уредник: 
мр Александар Павић 
Редакција: 
мр Александар Павић, ментор 
Ученици V-1 ОШ Алекса Шантић: 
- Хелена Грубачић 
- Аница Грубишић 
- Срна Станковић 
- Милица Хрњез 
- Анђела Шушић 
Сарадници: 
Зуска Валинћикова, школски координатор 
за Пивнице 
Техничка подршка: 
дипл. инг Стеван Мишков 

На пројекту је учествовало око 60 
учесника и сарадника.  
Прва активност била је промоција 
зборника са конкурса Чуперак, у 
оквиру дечије недеље, октобра 
2020.  
Друга активност представљање 
члановима секције хаику књиге 
ученице Теодоре Чичковић. 
Трећа активност било је 
представљање Хаику новина из 
Ниша, у којима су били 
представљени песнички радови 
ученика школе. 

ПОХВАЛА 
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проф Наташа Шуњка, уредница школског 
фејсбук профила 
проф Анђа Шушић 
учитељица Јадранка Крунић Самопјан, 
уредница школског фејсбук профила 
учитељица Орјана Теклић Пецељ 
учитељица Сања Бошковић 
учитељица Драгана Шешум 
учитељица Ана Салчакова, техничка 
подршка – Пивнице 
библиотекарка Далиборка Сетенчић 

Надамо се постављањи материјала на сајт школе (прим. Аут. тима)  
У међувремену.... https://www.facebook.com/Основна-школа-Алекса-Шантић-Гајдобра-Нова-Гајдобра-
363043803889180/photos/pcb.1614949658698582/1614949485365266 
 

 

Драги координатори, уредници и реализатори, ЧЕСТИТАМО! 
Остварили сте право на Читалачки пасош и долазак у Земљу Читалића. Пасошка 
контрола заказана за суботу, 29. мај 2021. са почетком у 10.00 сати у Алексинцу, 
родном граду Читалића. 
 
Позивамо Вас да прошетате Улицом пријатељства 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, као и учествовање у такмичарској категорији Смотре – 
Гласници (најбољи штанд) и присуствовање Конференцији за менторе и координаторе односно 
излет за ученике.  
Због ограниченог броја места на Конференцији, предност ће имати координатори и ментори 
награђених ученика. 
 
Пријаве послати најкасније до 15. маја 2021. године на мејл citalici.pisalici@gmail.com (нови мејл и 
наслов мејла ПРИЈАВА ЗА СМОТРУ).  
 
Питања: Славица Павловић, координатор школе домаћина путем мејла Читалића.   

                              

У Алексинцу,                                                                                                                      
9. мај 2021.                                                                                                                                                 

за организаторе Славица Павловић,  
државни организатор                 
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