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Основна школа ,,20. октобар'' у Сивцу 

 расписује . конкурс 
 поводом 

 1. Смотре  дечјег еколошког стваралаштва, Мали Стапар, 26. мај 2018.  
 
 
 
 

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС  
 

Тема: ,,Деца у контакту са природом откривају своју праву снагу'' 
  
Категорије: 1. категорија: ученици првог и другог разреда 

         2. категорија: ученици од трећег до петог разреда 
                     3. категорија: ученици од шестог до осмог разреда 
 

На конкурс ученици могу послати jедан литерарни   рад (песму, причу, састав). 
Потребно је да радови буду написани (откуцани) на српском језику, потписани пуним 

именом и презименом, са назнаком разреда, назива школе и места.  
Радови морају бити спремни за штампање. 

 
Радове треба послати на e-mail: smotra.konkurs@gmail.com  
Kонтакт особа: Светлана Мајски, mismajski@gmail.com  
 
Рок за слање радова је 30. април 2018. 
 
 

ЛИКОВНИ КОНКУРС 
 

ПОЗИВ ЗА ЛИКОВНИ КОНКУРС 
1. СМОТРА ДЕЧЈЕГ ЕКОЛОШКОГ СТВАРАЛАШТВА 

ДЕЦА У КОНТАКТУ С ПРИРОДОМ ОТКРИВАЈУ СВОЈУ ПРАВУ СНАГУ је 
тема овогодишње Смотре дечјег еколошког стваралаштва. 

Позивамо Вас да ликовним радовима Ваших ученика оплемените нашу смотру. 
На ликовном конкурсу могу да учествују деца из основних школа на територији 

Републике Србије. 
Радови ће бити рангирани у две категорије: 

Прва категорија је узраст  I-IV разреда 
Друга категорија је узраст  V-VIII  разреда 

Дозвољене су све ликовне технике као и комбиноване технике. Радови треба да буду 
оригинална дечја остварења и самостално рађени. 

Уз рад је неопходно навести податке  ( име и презиме аутора, разред, назив рада, 
назив школе коју аутор похађа, адреса школе- улица, број, место, е-адреса школе, 

телефон, име и презиме ментора) 
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Димензије рада не треба да прелазе величину А3 формата ( блок бр.5) 
Уколико уз рад не буду наведени сви подаци рад се неће узети у разматрање. 

Фотографије радова или скениране радове Ваших ученика послати на е-адресу 
smotra.konkurs@gmail.com  

Најкасније до 30.априла 2018. године 
Будите спремни да уколико Вас позовемо радове пошаљете поштом на адресу: ОШ 

„20. октобар“ Сивац, ул. Маршала Тита бр. 271, 25223 Сивац. 
Радови послати поштом  се не враћају и биће објављени на сајту школе и друштвеним 

мрежама. 
За додатне информације стојимо Вам на располагању, пишите нам на горе наведену 

е-адресу или позовите . 
Контакт особа Лидија Барна, 064/596-70-99 

 
 
 

ДРАМСКИ КОНКУРС 
 

Тема: “ Деца у контакту с природом откривају своју праву снагу” 
 

Изабрани драмски текст треба да  одговара теми конкурса.Драамски текст може бити и 
ауторско дело ученика или ментора. Представе могу трајати најдуже 15 минута. 

Представе се изводе  у амбијенталном простору. 
Аматерске снимке представа поставите на Јутјуб најкасније до 30. априла 2018. 

године.  
Линк са Јутјуба и комплетне податке послати на мејл: smotra.konkurs@gmail.com  

Видео снимке именовати “Деца у контакту с природом откривају своју праву снагу”, 
Мали Стапар 2018. 

Контакт особа : Марија Мандић, marijamandic123@gmail.com 
 

 
МУЗИЧКИ КОНКУРС 

за најбољу композицију на тему 
“Деца у контакту са природом откривају своју праву снагу” 

Радови ће бити рангирани у две категорије: 
Прва категорија је узраст I-IV разред 

Друга категорија је узраст V-VIII разред 
На конкурсу могу да учествују композиције вокалног, инструменталног и 

вокално-инструменталног стваралаштва. 
Учесници конкурса могу компоновати појединачно или групно на своје текстове или 

текстове својих вршњака. 
У вокално-инструменталном стваралаштву дозвољена је инструментална подршка 

ментора. 
Трајање композиције не треба да прелази 5 минута. 

Композицију снимити аматерски, поставити на Јутјуб и послати адресу линка на 
мејл:smotra.konkurs@gmail.com најкасније до 30.априла 2018. 

Контакт особа : Радослав Рајић, 063 537 981 
  
 

ФИЛМСКИ КОНКУРС 
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за најбољи дечји кратки филм на тему 

“Деца у контакту са природом откривају своју праву снагу” 
 

Тему конкурса обрадити у форми филма у трајању до 5 минута. 
 Филм може да буде снимљен телефоном или камером. Професионална израда и обрада 

филма није дозвољена. 
Радове именовати мотом смотре “ Деца у контакту с природом откривам своју праву 

снагу”- Мали Стапар, 2018.  
Линк до филма  на Јутјубу и комплетне податке послати на  мејл адресу 

smotra.konkurs@gmail.com  
најкасније до 30.априла 2018. године. 

          .Филм се ради на нивоу једног одељења. 
 

Контакт особа : Данијела Пољаковић,danijela.poljakovic@gmail.com   
 
КО МОЖЕ УЧЕСТВОВАТИ НА КОНКУРСУ: 
 На конкурсу могу учествовати деца основношколског узраста из  Републике Србије. 
 
ШТА СВАКИ РАД МОРА ДА САДРЖИ?  
Сваки рад треба да садржи име и презиме аутора, разред, мејл школе, име и презиме 
ментора.Радови са непотпуним и нечитким подацима неће се вредновати.Похваљени 
ученици из свих категорија биће благовремено обавештени и позвани да учествују на 1. 
Смотри дечјег еколошког стваралаштва, 26. маја 2018., Мали Стапар, када ће бити 
проглашени и награђени победници у свим категоријама. 
 
Организатор има право објављивања, снимања и коришћења послатих радова. 
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