КОНКУРС ЗА НАЈБОЉЕ ОСНОВНОШКОЛСКЕ И СРЕДЊОШКОЛСКЕ ЛИСТОВЕ
И ЧАСОПИСЕ У ШКОЛСКОЈ 2012/2013 ГОДИНИ
Након подробне анализе и вредновања школских листова и часописа који су приспели
на овогодишњи конкурс жири је 31. октобра 2013. донео следећу одлуку:
Награђени листови и часописи основних и средњих школа школске 2012/2013. године су:

ОСНОВНА ШКОЛА
I награда
Нова искра, ОШ „Танаско Рајић“, Чачак
Ђачки кутак, ОШ „Руђер Бошковић“, Београд
II награда

Реч, ОШ „Дуле Караклајић“, Лазаревац
Школске новости, ОШ „Бранко Радичевић“, Нови Београд
Јелена, ОШ „Јелена Ћетковић“, Београд

III награда

Кораци, ОШ „Иван Горан Ковачић“, Београд
Искра, ОШ „Никола Тесла“, Београд
Основац, ОШ „Љупче Николић“, Алексинац

СРЕДЊА ШКОЛА
I награда
Гимназион, Гимназија Чачак
Филолог, Филолошка гимназија, Београд
II награда
Гимназијалац, Гимназија Ваљево
Грађевинар, Грађевинско-техничка школа, Београд
III награда
Искра, Гимназија Пирот
Гимназијалац, Гимназија „Светозар Марковић“, Нови Сад
Златни пресек, Школа за дизајн, Београд
Упућујући своје честитке редакцијама награђених школских листова и часописа, жири
се захваљује свим учесницима овог конкурса и позива све заинтересоване да узму учешћа у
наредном конкурсу за најбоље листове и часописе основних и средњих школа у Србији.
Друштво за српски језик и књижевност Србије и редакција часописа Свет речи, у циљу подстицања
рада листова и часописа у основним и средњим школама расписују
КОНКУРС
за најуспешније листове и часописе основних и средњих школа објављене у школској 2013/2014.
години. Конкурс почиње даном објављивања, а завршава се 30. септембра 2014. године.
Стручна комисија редакције часописа Свет речи прегледа све приспеле листове и часописе, бира и
проглашава три најбоља и резултате објављује у наредном броју.
На Републичком зимском семинару биће додељене дипломе и награде у
књигама. Сви приспели часописи и листови учестоваће на смотри листова и часописа која ће трајати
током Републичког зимског семинара 2015. године на Филолошком факултету у Београду, у
просторијама Друштва за српски језик и књижевност Србије.
Листове и часописе слати на адресу:
Друштво за српски језик и књижевност Србије
(Конкурс за Свет речи)
Филолошки факултет, Студентски трг 3
11000 Београд, поштански фах 359
телефон Друштва: 011/3285-506
имејл: casopisi.drustvosj@fil.bg.ac.rs

