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Удружење војвођанских учитеља
и Министарство просвете Републике Србије расписују

ЛИКОВНО-КАЛИГРАФСКИ КОНКУРС
„4. ДАНИ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ У НОВОМ САДУ“

са циљем да ученици основних и средњих школа, али и грађанство, упознају
детињство, живот и дело светског великана Николе Тесле. Ове године осим ученика
на Конкурсу могу учествовати и сви одрасли грађани и уметници.
Услови конкурса:
• На конкурсу могу да учествују ученици из основних (1) и средњих школа (2),
грађанство (3) и уметници (4),
• Формат рада: блок број 5 (А 3),
• Техника: слободна, рукописна дводимензионална, нерељефна,
• Писани текст: ћириличким писмом,
• Рад мора бити самосталан, оригиналан рад
Ликовни конкурс
1. За ученике нуди као подтеме мотиве из детињства Николе Тесле:
Као мали дечак:
1. рођен је у време велике, необичне олује над Велебитом,
2. Николин отац Милутин је био православни свештеник,
3. док се мален, голишав окупан сушио на сунцу напао га је гусан,
4. играјући се по соби упао је у велики котао са врелим млеком,
5. лутајући провео је ноћ затворен у капелици пуној шишмиша док су га сви
тражили,
Као дечак
6. правио је точкове (турбине) на потоку,
7. покварио је дедин џепни сат проучавајући како сат ради,
8. мазећи свог персијског мачка производио је варнице, много га је волео,
9. пао је скачући са крова са дединим кишобраном којег је изломио и исцепао,
10. правио је себи дрвена крила прекривена платном желећи да полети,
11. дрвеним мачем је играјући се посекао стабла кукуруза на њиви,
12. пажљиво је посматрао лет птица и гајио је голубове,
13. помоћу пецаљке је веома успешно ловио жабе по потоку,
14. ловио је вране, једном га је због тога јато врана претећи окружило,
15. изврсно је погађао стрелом јабуку са више од 50 метара удаљености,
16. пажљиво је посматрао облаке, ветар, кишу и громове у планини,
17. много времена је проводио читајући у очевој великој библиотеци, а ноћу је
кришом читао у својој соби уз свећу коју је сам правио,
18. правио је мотор од два унакрсна штапа везујући им на крајеве гудеље;
2. За одрасле ауторе ликовних радова тема је лик Николе Тесле са фотографија.
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Ккалиграфски конкурс задаје одређени текст у складу са узрастом ученика.
За 1-2. разреда основне школе: исписати реч НИКОЛА или ТЕСЛА,
За 3-4. разреда основне школе: исписати речи НИКОЛА ТЕСЛА,
За 5-8. разреда основне школе: исписати неки од цитата Николе Тесле (погледати на
сајту организатора www.uvu.rs)
За ученике средњих школа и одрасле: исписати неки од дужих цитата Николе Тесле
(погледати на сајту организатора www.uvu.rs)
Напомене за рад:
ЛИКОВНИ РАД - Водити рачуна о времену у коме је Тесла живео.
КАЛИГРАФИЈА - За разлику од нашег калиграфског конкурса „Светосавље и наше
доба“ где је пожељна средњовековна српска калиграфија, Конкурс „Дани Николе
Тесле“ је опште калиграфски. Треба пре свега водити рачуна о ТЕМИ и ускладити
слова и украсе. На калиграфском раду ликовност је само додатак, украс и не сме
превагнути над текстом.
Опште напомене:
• Пресавијене, оштећене, рељефне, радове ван формата и без потпуних
података жири неће разматрати.
• Приспели радови се не враћају и остају својина Удружења војвођанских
учитеља.
• Обавезни подаци на полеђини рада:
а) Име и презиме, разред ученика,
б) Име школе, адреса, место и просветни округ и мејл,
в) Име и презиме наставника, адреса, број телефона и мејл,
или за одрасле учеснике
Име и презиме, адреса, број телефона и мејл;
• Учесници конкурса ће путем личних мејлова и сајта Удружења војвођанских
учитеља www.uvu.rs бити обавештени о резултатима конкурса 10. јуна 2017.
• Радове слати на адресу: Удружење војвођанских учитеља, Булевар Јаше
Томића 19 б, 21000 Нови Сад најкасније до 30. маја 2017.
• Најуспелији радови по оцени жирија биће награђени и изложени на изложби у
Покрајинском заводу за заштиту природе у Новом Саду која ће бити отворене
у суботу 8. јула 2017. године у 11,00 часова.

Вера Стојшић – Гашпаровски,
063/523-748
Е-пошта: uciteljivojvodine@neobee.net
25.04.2017.

2

