
                                      » УДРУЖЕЊЕ  ВОЈВОЂАНСКИХ  УЧИТЕЉА « 
                                                         ЦЕНТАР  ЗА  ИНФОРМИСАЊЕ  И  СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ  
                                   
                                                 Булевар Јаше Томића 19 б,  21000  Нови Сад, Република Србија 
                  uciteljivojvodine@neobee.net       www.uvu.rs 

 
  Тел. +381 63 523 748   т.р. 355-1049134-85     ПИБ:102374069 

                            мат. бр.:08 76 15 40,    регис. бр. 4094,  шифра  делатности: 91330 
 

Удружење војвођанских учитеља  објављује  

I   ЛИКОВНО - КАЛИГРАФСКИ   КОНКУРС  
 „ ДАН  НИКОЛЕ  ТЕСЛЕ“ 

 
Конкурс  се  расписује први пут за ученике основних и средњих школа у циљу 
бољег упознавања живота и дела нашег чувеног научника Николе Тесле  и 
обележавања 10. јула (датума његовог рођења). 
 

Понуђене подтеме за ликовне радове су: 
1.  Рођен у време велике олује над Велебитом 
2.  Као мали дечак док се голишав окупан сушио на сунцу напао га гусан 
3.  Као дечак правио турбине на потоку 
4.  Као дечак играјући се на крову упао у велики котао са врелим млеком 
5.  Као дечак мазећи свог мачка производио варнице 
6.  Као дечак  са кишобраном скакао са крова 
7.  Као дечак  веома успешно ловио жабе по потоку 
8.  Као дечак много времена је проводио читајући у очевој библиотеци 
9.  Као момак био на смрт болестан, отац је био јако забринут. 

Теслин отац Милутин је био православни свештеник и служио је у цркви поред 
њихове куће. Мајка Ђука је била изузетно вредна жена. 

Тема за калиграфске радове су речи: 
За млађи узраст основне школе: НИКОЛА или ТЕСЛА 
За старије ученике: НИКОЛА  ТЕСЛА 

Услови конкурса: 
  На конкурсу могу да учествују деца  старости од 6 до 19 година, распоређени  у 3 
категорије:  млађи и  старији основношколци и средњошколци  

  Радови морају бити самостална дечија остварења. 
  Тродимензионални и радови са осипајућим и рељефним материјалима неће бити 
прихваћени. 

  Формат рада: А 3 (блок 5) 
  На полеђини сваког рада треба да стоје ледећи подаци: 

а) Назив теме. 
б) Име и презиме детета, разред, контакт телефон детета 
в) Назив и адреса школе. 
г) Име и презиме наставника, контакт телефон и адресу електронске поште. 

 

  Радове  слати  не препорученом поштом на адресу:  Удружење војвођанских 
учитеља, Булевар јаше Томића 19 б, 21 000 Нови Сад  

најкасније до 1. јула  2015. године. 
  Резултати конкурса ће бити објављени на сајту Удружења војвођанских учитеља  

www.uvu.rs   најкасније 5. јула 2015. 
 Радове без потпуних  података или увијене у ролне жири неће вредновати.  
  Чланови жирија су:  ликовни уметници и педагози  
  Најуспешнији радови излажу се на завршној свечаности  у Новом Саду. 
  Приспели  радови остају својина организатора који задржава право да их користи 
и у друге непрофитабилне сврхе (изложбе, у добротворне сврхе, да их 
репродукује у штампи...)   

Вера Стојшић-Гашпаровски 
08.06.2015. 


