
Поштвана децо и уважени родитељи,
У овогодишњем конкурсу желимо да се играмо речима, речима којима се гради
најтрајнија играчка, она која се не хаба, која се не ломи, којој ни зуб времена не може
ништа. Уз мало маште, речи зачас оживе, заблистају, пружајући радост и вама који
их пишете, и нама који их читамо.

Ево нашег овогодишњег конкурса и теме.

Писање литерарног  састава
(ћирилицом, писаним словима)

На тему:
“... и различак је цвет”

Зашто смо од свих биљака изабрали баш различак?
Изабрали смо га због значења његовог имена. У њему је скривена наша игра.
Називом имена ове биљке желимо да вас охрабримо, оснажимо и поручимо: да
различитост сваког човека и народа одакле он потиче, на овој нама знаној планети,
доприноси лепоти постојања и развоја свеукупне људске цивилизације.

Поштована децо, нека вам ови лепи празнични дани, када испраћамо стару и улазимо
у нову годину, донесу радост стварања, радост игре: латите се пера и пишите нам на
ћирилици, писаним словима, а ми се унапред радујемо читању ваших текстова.
Писање руком је писање директно из срца, а писање ћирилицом је, барем за нас,
писање најлепшим могућим писмом. Пишите штагод пожелите, рад сваког од вас
биће за нас цвет различка.

Основни критеријуми писања:
изглед (изглед ћириличних слова,  јасноћа рукописа)
изражајност (јасноћа мисли, облик реченица)
смисаоност (исказивање јасне поруке или мишљења)

На конкурсу могу учествовати деца из дијаспоре и региона од 8 до 15 година.
Конкурише се једним радом. Дозвољена дужина рада је једна А4 страница. Скениран
рад потписан пуним именом и презименом, датумом рођења, називом државе
пребивалишта и уз сагласност родитеља (преузети је са сајта Центра) послати на
имејл адресу: kuncerradmila@centarsvetisava.org.rs  до 24.јануара 2022.
Стручни жири ће изабрати три најбоља рада. Награде су у  књигама.
Одлука стручног жирија биће објављена 27. јануара 2022. на интернет страници
Центра “Свети Сава” www.centarsvetisava.org.rs

Телефони за информације: +381 11 344 21 69  и +381 64 126 28 91
Са радошћу очекујемо ваше радове. Са срећом до награда.

Радмила Кунчер,
председница Центра “Свети Сава”

Молерова 74, 11000 Београд kuncerradmila@centarsvetisava.org.rs
Тел: +381113442169 Мобилни: +381641262891 www.centarsvetisava.org.rs
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