
ЛИКОВНИ КОНКУРС „ВИДОВДАНСКА ПРИЧА“

Наставници  допунске  наставе  на  српском  језику  у  покрајини  Баден-Виртемберг,  СР  Немачка,
ангажовани од стране  Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  Републике  Србије,
поводом обележавања Видовдана, расписују ликовни конкурс ,,Видовданска прича.“ 

Циљеви конкурса

- Стваралачка примена стечених знања о Косовском боју
- Подстицање дечје креативности

- Остваривање сарадње међу ученицима и наставницима из различитих земаља у којима се изводи
допунска настава на српском језику

              Тема конкурса

- Илустрација епског лика или историјске личности на тему Косовског боја

- Илустрација косовског/косовских божура

Ликовна техника по слободном избору        

              Услови  конкурса 

- Право учешћа на конкурсу  имају  сви  ученици од првог до осмог  разреда,  који  у  организацији
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије похађају допунску наставу
на српском језику у иностранству. 

- Сви радови који буду пристигли на конкурс биће подељени у четири  категорије, и то:

 Радови ученика  1. и 2. разредa 
 Радови ученика  3. и 4.  разреда 
 Радови ученика  5. и 6.  разреда 
 Радови ученика  7. и 8.  разреда 

- Фотографисане или скениране радове наставник доставља под шифром, која се састоји од једне
речи и двоцифреног броја. 

- Шифру и податке о ученику наставник доставља након завршетка оцењивања дечјих радова,  о
чему  ће  организатори  конкурса  благовремено  обавестити  координаторе  земаља  чији  ђаци
учествују на конкурсу.

- Радове ученика је потребно доставити најкасније до петка, 18. јуна 2021. године, на следеће имејл
адресе:

- jovanaknezevic207@gmail.com (за радове ученика 1. и 2. разреда)
- skolastutgart@gmail.com (за радове ученика 3. и 4. разреда)
- natasa.uciteljica.ajslingen@gmail.com (за радове ученика 5. и 6. разреда)
- andelkovic.biljana3@gmail.com (за радове ученика 7. и 8. разреда)
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- Све радове приспеле до задатог рока оцењује жири састављен од наставника допунске наставе на
српском  језику  у  покрајини  Баден-Виртемберг,  који  ће  након  оцењивања,  прогласити  по  три
најбоља рада за сваку категорију.

- Сви радови ученика који буду пристигли у задатом року ће заједно са награђеним радовима бити
објављени у посебном зборнику дечјих радова „Видовданска прича.“

Завршни сусрет

Након завршетка конкурса, ученици који су учествовали на конкурсу дочараће видовданску причу 
песмама и стиховима. Виртуелни сусрет одржаће се уочи Видовдана, 27. јуна 2021. године, у 17 
часова. О детаљима сусрета сви наставници чији ученици учествују у виртуелном догађају  биће 
благовремено обавештени од стране својих координатора. 

Тим наставника допунске наставе у покрајини Баден-Виртемберг, СР Немачка

Надежда Петровић, Косовски божури – Грачаница, 1913.
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