
ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ЗА СВЕ МЛАДЕ КЊИЖЕВНЕ СТВАРАОЦЕ 

НАШЕ  ШКОЛЕ 

 

Поводом обележавања Дана школе наша школа организује Литерарни и ликовни 

конкурс. О резултатима конкурса учесници ће бити обавештени 22. 11. 2021. године, када 

ће бити одржан литерарни сусрет и изложба ликовних радова. Конкурс је намењен 

ученицима свих разреда наше школе. 

 

Теме конкурса: 

За ученике од 1. до 4. разреда: 

1. Ала је леп овај свет 

2. И ја сам понекад материна маза 

За ученике од 5. до 8. разреда: 

1. У песми је цветак вере, мелем нада 

2.  Разговор са срцем 

Молимо вас да обратите пажњу на пропозиције конкурса: 

1. прозни састав или песма од највише 40 куцаних редова, А4 формата (фонт 12, Times 

New Roman);  

2. два одштампана примерка потписати шифром, а податке о ученику написати у посебној 

коверти (име и презиме ученика, шифра, разред и одељење, учитељ/наставник).  

Радове ученика од 1. до 4. разреда доставити учитељици Татјани Тодоровић, а 

радове ученика виших разреда наставницама српског језика и књижевности, Ани 

Анђелковић и Сузани Зафировић Поцевски, најкасније до 10.11.2021.године. 

Победнички радови ће бити проглашени у две категорије: 

1.млађи узраст ( од 1. до 4. разреда) 

2.старији узраст (од 5. до 8. разреда) 
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ЛИКОВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ СВИХ РАЗРЕДА 

 

Конкурс је намењен ученицима свих разреда наше школе. 

 

Теме конкурса: 

За ученике од 1. до 4.  разреда: 

1. Ала је леп овај свет 

2. И ја сам понекад материна маза 

За ученике од 5. до 8. разреда: 

1. У песми је цветак вере, мелем нада 

2.  Разговор са срцем 

Потписане радове ученика нижих разреда доставити учитељици Татјани 

Тодоровић, а радове ученика виших разреда наставнику ликовне културе, Драгану 

Максићу, најкасније до 10. 11. 2021. године. 

Победнички радови ће бити проглашени у две категорије: 

1. млађи узраст ( од 1. до 4. разреда) 

2. старији узраст (од 5. до 8. разреда) 
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