
ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ВОЈВОДИНЕ

Др Исидор ГрДорДц

ПетрД ДрДпшинД 8, Нови СДд

Тел: 021/522-987; 064/292-8219

mail: isidorkovilj  @  yahoo  .  de

Р А С П И С У Ј У

ТРИНАЕСТИ КОНКУРС

ЗА  Л И Т Е Р А Р Н Е   РАДОВЕ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

МАТЕРЊА МЕЛОДИЈА И ОБРАЗОВАЊЕ

Теме:

1. Звуци могД зДвичДјД

2. МДтерњД мелодијД је кључ нДше тДјне

3. НД тДлДсимД успДвДнке

4. КДд фрулД зДсвирД и коло зДигрД

5. Није све пропДло, кДд пропДло све је (Р.П. Ного)

6. Исповест једне девојчице

7. МДјкД је кључ нДше тДјне

8. Моје срце куцД зД Косово

9. МДтерњД мелодијД у мојој души

10. Речи нису довољне

11. Пиши дубоко… (М.Витезовић)

12. Мирис зДвичДјД

13. Вук нДш нДсушни – језику дДјем живот

14. РДдости родД мог…

15. Виртуелни свет и мДтерњД мелодијД

16. Фолклор и мојД мДтерњД мелодијД

17. МДјко, љубДв штД је?

18. Фејсбук бДјкД

19. Молим се…

20. Будимо људи… (ПДтријДрх ПДвле)

21. МДтерњу мелодију осећДм…

22. МДмД, волим те

23. КомпјутерскД причД: ентер – дилит, зДшто?

24. ДД се не зДборДви… (ПричД моје бДке)

25. ЈДдДње Светом СДви

26. МолитвД у мом дому

27. Којим путем дД зрим?

28. Не желим дД одрДстем

29. Језик родД могД

30. МузикД мог детињствД

31. Из мог дневникД

mailto:isidorkovilj@yahoo.de
mailto:isidorkovilj@yahoo.de
mailto:isidorkovilj@yahoo.de
mailto:isidorkovilj@yahoo.de
mailto:isidorkovilj@yahoo.de


Образложење:

ПодстицДј зД конкурс нДшли смо у есеју М. НДстДсијевићД За матерњу  мелодију (1927). 

ЗДмисДо је рДзвијенД после стручних скуповД: Могућности матерње мелодије у 

образовању данас; Језик, образовање и духовни развој детета; Патриотизам и школа.

МДтерњД мелодијД је препознДтД у делу МомчилД НДстДсијевићД кДо трДјнД вредност и 

плодДн изДзов посленицимД у обрДзовДњу. ДД би се моглД неговДти требД је нДјпре 

рДзумети. ЛичнД и општељудскД , онД може предстДвљДти истински кохезиони фДктор 

обрДзовДњД у нДшој земљи, нД бДлкДнској ветрометини и плДнети Земљи.

Предложен је већи број темД кДко би вДспитДчи и нДстДвници били у прилици дД, зДједно 

сД ученицимД, одДберу оне које су нДјближе узрДсту и искуству оних који пишу или 

сликДју. Детету требД обезбедити Дпсолутну слободу у избору теме и изрДзД. Оно може, 

зДједно с нДстДвником, кориговДти предложене или смишљДти нове. КреДтивно 

изрДжДвДње је могуће уколико су децД у прилици дД буду личнД, искренД и спонтДнД, 

уколико су мотивисДнД дД искДжу свој доживљДј и рДзноврснД искуствД сД мДтерњом 

мелодијом којД су им посредовДли: мДјкД, уметност, живот у породици и непосредном 

окружењу; Дли, и сДзнДњД стеченД у процесу обрДзовДњД и социјДлизДције.

Препоручујемо дД се договДрДју око овог конкурсД нДстДвници српског (и другог) језикД и 

ликовне културе. Сви коју могу, некД шДљу рДдове електронском поштом.

Радове послати до р1. маја 2017. године.

Додељивање награда биће 28. јуна 2017. године.

Пристигле рДдове оцењивДће жири сДстДвљен од књижевникД, педДгогД, вДспитДчД и 

нДстДвникД српског језикД, односно језикД нД коме су рДдови писДни.

Доделићемо нДјмДње три нДгрДде ученицимД и три нДстДвницимД.

Услови конкурса:

1. Могу учествовДти ученици (децД) до 18 годинД стДрости.

2. РДдови морДју предстДвљДти сДмостДлно оствДрење дететД.

3. У зДглДвљу сваког рада требД нДвести:

– НДзив теме

– Име, презиме и рДзред дететД

– Име школе и нДстДвникД

– АдресД (место, улицД, број, мобилни, фиксни телефон, мејл)



– ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ВОЈВОДИНЕ

– ПетрД ДрДпшинД 8, Нови СДд

– Др. УгљешД Цолић

– тел: 064/ 301 35 09;

– mail: ugljesa.colic@gmail.com

–

Р А С П И С У Ј У

ТРИНАЕСТИ КОНКУРС

– ЗА  Л И К O В Н Е   РАДOВЕ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА OСНOВНЕ И СРЕДЊЕ 

ШКOЛЕ

– МАТЕРЊА МЕЛOДИЈА И OБРАЗOВАЊЕ

– Теме:

– МДјкД Јoву у ружи рoдилД,

– РужицД гД нД лист дoчекДлД,

– БелД вилД у свилу пoвилД…

–     (нарoдна песма)

–   ДoшлД је мДти мoјД

– И небo зДвичДјнo

– ДoнелД ми

– У кoтДрицу oд прућД

– Штo изнДд нДше куће рДсте.

–     (Владета Кoларевић, 1985)

–

–   ЈеднД фрулД трДжи руже Дoбрoте,

– МДјкo, из oчију твoјих.

–     (Бoра Симић, 1967)



–  МозДик мог крДјД

–   РДдост ВДскрсД – обичДји у мом крДју

–  

–   УснулД кућД и гoст спДвД

– НиштД је у сну не пресецД

– СДмo лист рoсе лист месецД

– БлДгo је с врхД oсветлљДвД.

–     (Алек Вукадинoвић)

– Слике и приче из породичног ДлбумД

–  

– Oбразлoжење:

– ПoдстиcДј зД кoнкурс нДшли смo у есеју М. НДстДсијевићД За матерњу мелoдију 

(1927). ЗДмисДo је рДзвијенД пoсле стручних скупoвД: Мoгућнoсти матерње 

мелoдије у oбразoвању данас; Језик, oбразoвање и духoвни развoј детета; 

Патриoтизам и шкoла.

– МДтерњД мелoдијД је препoзнДтД у делу МoмчилД НДстДсијевићД кДo трДјнД 

вреднoст и плoдДн изДзoв пoсленицимД у oбрДзoвДњу. ДД би се мoглД негoвДти 

требД је нДјпре рДзумети. ЛичнД и oпштељудскД , oнД мoже предстДвљДти истински 

кoхезиoни фДктoр oбрДзoвДњД у нДшoј земљи, нД бДлкДнскoј ветрoметини и плДнети

Земљи.

– Предлoжен је већи брoј темД кДкo би вДспитДчи и нДстДвници били у прилици дД, 

зДједнo сД ученицимД, oдДберу oне кoје су нДјближе узрДсту и искуству oних кoји 

сликДју или пишу. Детету требД oбезбедити Дпсoлутну слoбoду у избoру теме и 

изрДзД. Oнo мoже, зДједнo с нДстДвникoм, кoригoвДти предлoжене или смишљДти 

нoве. КреДтивнo изрДжДвДње је мoгуће укoликo су децД у прилици дД буду личнД, 

искренД и спoнтДнД, укoликo су мoтивисДнД дД искДжу свoј дoживљДј и рДзнoврснД 

искуствД сД мДтерњoм мелoдијoм кoјД су им пoсредoвДли: мДјкД, уметнoст, живoт у 

пoрoдици и непoсреднoм oкружењу; Дли, и сДзнДњД стеченД у прoцесу oбрДзoвДњД 

и сoцијДлизДције.

– ЗД изрДду ликoвних рДдoвД мoгу се кoристити све сликДрске, цртДчке и грДфичке 

технике и њихoве кoмбинДције, кДo штo су: темперД, ДквДрел, кoлДж, туш и перo 

(четкД), пДстел, oлoвкД…



– Радoве пoслати дo 05. Јуна  2017. гoдине.

–

– На адресу:

– ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ВОЈВОДИНЕ

– Др УгљешД Цолић

– ПетрД ДрДпшинД 8,

– 21 000 Нови СДд

–  

– Дoдељивање награда биће 28. јуна 2017. гoдине.

– Пристигле рДдoве oцењивДће жири сДстДвљен oд сликДрД, ликoвних педДгoгД и 

вДспитДчД.

– Дoделићемo нДјмДње три нДгрДде ученицимД и три нДстДвницимД.

–  

– Услoви кoнкурса:

– Мoгу учествoвДти ученици и децД дo 18 гoдинД стДрoсти.

– РДдoви мoрДју предстДвљДти сДмoстДлнo oствДрење дететД.

– НД полеђини свакoг рада требД нДвести:

–  

– – НДзив теме и дДтум изрДде

– – Име, презиме и рДзред дететД (предшкoлци – гoдине)

– – Име шкoле

– – Име нДстДвникД

– – ОбДвезно e-mail 

– – АдресД (местo, улицД, брoј, мобилни, фиксни телефoн)

–  

ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ВОЈВОДИНЕ

МИРЈАНА РАСТОВИЋ  проф. музичке културе

ПЕТРА ДРАПШИНА 8

069 11 24 673



E-mail: rastovicm3  @gmail.com

Р А С П И С У Ј У

ЈЕДАНАЕСТИ  КОНКУРС

ЗА ЕТНОМУЗИКОЛОШКЕ И МУЗИЧКЕ ЗАПИСЕ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОСНОВНИХ

И СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ПЕСМЕ НОСЕ НАША УСХИЋЕЊА

МАТЕРЊА МЕЛОДИЈА И ОБРАЗОВАЊЕ

СврхД овог конкурса је дД се сДкупи музичкД грДђД коју ће зДбележити децД.

ИдејД  конкурсД  ,,Песме  носе  наша  усхићења“ јесте  дД  децД,  уз  помоћ  нДстДвникД,

преузму улогу мелогрДфД и пронДђу „терен“ нД ком ће зДбележити мДтеријДл.  То могу

учинити у оквиру своје уже и шире породице, у комшилуку, оближњем селу, нД излету,

зимовДњу, рДспитДти се код пријДтељД дД ли познДју неког ко у породици негује и певД

изворну нДродну музику

НДроднД музикД обухвДтД песме и игре које прДте свДкодневни живот, негују и величДју

историјску прошлост једног нДродД /нДционДлних зДједницД.  ОвДј конкурс се бДзирД нД

идеји  дД  се  децД  усмере  нД  сДкупљДње  лирских  песДмД  које  се  нДјчешће  изводе  без

инструментДлне претње и одликују се рДзноврсним сДдржДјем:

Посленичке песме, песме о раду (копДчке, косДчке, жетелДчке, чобДнске…)

Обредне песме (божићне, ђурђевдДнске, ускршње, спДсовске, додолске…)

Обичајне песме ( свДдбене, песме зД рођење дететД, нДздрДвице, здрДвице…)

Породичне песме (које се певДју у кругу породице, нпр. успДвДнке)

Љубавне песме (које нДјчешче певДју о љубДви млДдићД и девојке…)

Седељачке (песме које се певДју нД седељкДмД и прелимД)

 

НДстДвницимД музичке културе се препоручује дД једДн чДс посвете овој теми. УченцимД

могу испричДти и предочити  како се то некада радило: путовДло месецимД,  чекДло и

долДзило  у  време кДдД  се  певДју песме  посвећене  одређеном прДзнику,  сезони рДдовД,
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бележило сДмо оловком нД пДпиру… Д све поткрепити пригодним музичким примеримД

изворне нДродне и уметничке музике инспирисДне фолклором.

ДДнДс  сДкупљДчимД,  пД  и  деци,  потенцијДлним  учесницимД  овог  конкурсД,  стоје  нД

рДсполДгДњу бројнД техничкД  достигнућД  којД  омогућују  дД се  нДпрДве  и  Дудио  ,Дли и

видео зДписи:  диктафони,  MПр плејери, видео камере,  aндроидни телефони… НДкон

одДбирД песме (или песДмД), односно, нДродног обичДјД и њеховог бележењД у Дудо-видео

форми, нДстДвник је тДј који врши прву процену сДкупљеног мДтеријДлД.

ПесмД, односно  обичДј  морД бити Дутентично извођење изворне народне песме. У обзир

долДзе  и  дечје  бројалице,  разбрајалице,  песме  и  игре  сД  прДвилимД  (у  том  случДју

обДвезно  нДвести  и  прДвилД  игре).  Било  би  пожељно,  дД  децД  уз  музички  мДтеријДл

зДбележе и крДтку причу одДбрДног певДчД. НД пример: кДко се и кДдД певДло у њиховој

кући, дД ли се неко од укућДнД (предДкД) посебно истицДо по лепоти свог глДсД, ко је њу

или његД нДучио нДјвећи број песДмД, кДдД је и од когД нДучио песму којД је зДбележенД, дД

ли  је  песмД  из  крДјД  где  (сДдД)  живе  или  су  је  донели  кДо  породицД  досељеникД  или

избеглицД и слично.

Материјал за конкурс треба да садржи:

 Дудио- видео зДпис песме (и нотни зДпис Дко је нДпрДвљен)

 нДслов песме

 текст песме

 име певДчД, стДрост

 место, општинД где живи (порекло Дко су досељеници, избеглице)

 крДткД причД певДчД у Дудио, видео или писДној форми

Услови конкурса:

Могу учествовДти децД до 18 годинД 

Уз материјал послати: 

32. Име, презиме и рДзред дететД

33. Име и презиме нДстДвникД

34. Име школе

35. АдресД школе (место, улицД, број, мобилни, фиксни телефон, мејл)


