ПРВИ ФЕСТИВАЛ МЛАДИХ ПЕСНИКА И ИЛУСТРАТОРА

,,ЈА СТИХОМ, А ТИ СЛИКОМ”
Пропозиције
Конкурс је отворен: од
9. маја до 9. јуна
2019.године
Конкурс расписује:
Академија Филиповић,
Јагодина
Академија Филиповић
расписује литерарни и
ликовни наградни
конкурс у оквиру Првог
фестивала младих
песника и илустратора
,,Ја стихом, а ти
сликом“
на тему : „Моја школа
из снова“
Право учешћа имају
ученици основних
школа из Републике
Србије.
Академија Филиповић
расписује литерарни и
ликовни наградни
конкурс у оквиру Првог
фестивала младих
песника и
илустратора ,,Ја стихом,
а ти сликом“ на тему :
„Моја школа из снова“

АКАДЕМИЈА ФИЛИПОВИЋ РАСПИСУЈЕ НАГРАДНИ КОНКУРС
ЗА ЛИКОВНЕ И ЛИТЕРАРНЕ РАДОВЕ НА ТЕМУ

„Моја школа из снова“
КОНКУРС ОТВОРЕН од 09. МАЈА до 09. ЈУНА. 2019.године
РАДОВЕ СЛАТИ НА АДРЕСУ :
Академија Филиповић доо
Кнеза Лазара Л2 лок.15 и 16, 35000 Јагодина
И ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ
на адресу
akademijafilipovic@gmail.com
Право учешћа на конкурсу имају сва деца основно школског
узраста из Србије
Фестивал је подељен на узрасне категорије:
ПРВА КАТЕГОРИЈА 1. И 2. РАЗРЕД;
ДРУГА КАТЕГОРИЈА 3.И 4. РАЗРЕД ;
ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА 5.И 6. РАЗРЕД и
ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА 7.И 8. РАЗРЕД.
Све пристигле радове на конкурс оцењиваће стручни жири
професора разредне наставе,професора српског језика и
књижевности као и професора ликовне културе.
ПОЗИВАМО ВАС ДА ШАЉЕТЕ РАДОВЕ СВОЈИХ УЧЕНИКА.
Аутори фестивала
Мсц.оец. Братислав Филиповић
мр Драгица Додеровић, професор разредне наставе

Посебни услови за конкурс!
Конкурс раде ученици у пару.
ЛИТЕРАРНИ ЛИКОВНИ КОНКУРС
Литерарни конкурс је песнички. Ученици од 1. до 8. разреда
учествују са песмом коју ће илустровати његов пар. Обавезно је
да раде у пару један пише песму а други илуструје. Илустрацију
песме предати на папиру - хартији-блока број 5. Техника рада је
слободна. Рад треба да буде обојен. На полеђини рада треба
читким рукописом обавезно написати:
1.име и презиме оба ученика са назнаком писац и илустратор
2.разред и одељење
3.име наставника ментора
4. назив и адресу школе
5. телефон за контакт и контакт електронску адресу
6. на раду треба да стоји и печат школе

Аутори најбољих
радова биће позвани
на Фестивал 22.јуна
2019. године у
Академији Филиповић,
где ће им бити уручене
награде..

Вредноваће се одговор на тему, оригиналност и креативност.
Песма мора бити лекторисана и читко написана или откуцана у
Word formatu (величина слова 12,Times New Roman ћирилично писмо).
Послати по три примерка једне песме на адресу: Академијa
Филиповић, Кнеза Лазара Л2 лок.15 и 16, 35000 Јагодина или
електронским путем akademijafilipovic@gmail.com
Аутори најбољих радова биће позвани на Фестивал 22. јуна 2019. године у
Академији Филиповић, где ће им бити уручене награде..

Број радова по ученику и школи није ограничен, али би било добро да
ментори направе селекцију и пошаљу само квалитетне радове. Радови који
се мотивски или на други начин не слажу са условима конкурса неће бити
Фестивал је подељен на разматрани..
Најбољи радови биће изложени на Фестивалу. Жири ће сачињавати
узрасне категорије:
професори разредне наставе, професори српског језика и професори
ПРВА КАТЕГОРИЈА
ликовне струке и издвојиће и наградити најуспешније парове (аутора песме
1. И 2. РАЗРЕД;
и аутора илустрације те песме) и њихове менторе...
ДРУГА КАТЕГОРИЈА
Резултати конкурса биће објављени средином јуна.
3.И 4. РАЗРЕД ;
Напомена: Послати радови се не враћају.
ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА
Награде: комплети школских лектира, два пројектора, две преносне
5.И 6. РАЗРЕД и
интерактивне табле.
ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА
7.И 8. РАЗРЕД.

