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КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧКЕ РАДОВЕ 

ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ПОРОДИЦЕ  
У ПРВОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ 

Дани породице у Првој техничкој школи, школске 2019/20. године, реализоваће се на другачији 
начин, јер су и ученици и професори на кућној адреси, услед пандемије и реализације наставе на даљину. 

Циљ активности поводом обележавања Дана породице: афирмације породице и породичних 
вредности, подсећање на значај заједничког слободног времена чланова породице, развијање и 
промовисање креативности и стваралаштва ученика.  

С обзиром на актуелну ситуацију, највише времена проводимо са својим укућанима и члановима 
породице. Стога, желимо да искористимо ову ситуацију да нам ученици представе неке од заједничких 
породичних активности или да нам на креативан начин представе своју породицу. 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и Вршњачки тим 
Прве техничке школе расписују конкурс ,,Моја породица“. 

Пропозиције и категорије за конкурс биће исте као и у расписаном конкурсу Министарства 
просвете науке и технолошког развоја (више о томе на крају текста), зато ученици могу са истим 
радом/овима да конкуришу на школском и државном нивоу.  

Конкурс је отворен за ученичке радове у пет категорија: 
1. Литерарни рад - есеј, песма или литетарни рад (писано у word-у, дужина до 2 стране, фонт 12); 
2. Ликовно дело – слободна техника (ликовни рад фотографисати и послати у формату JPEG); 
3. Фотографија - слободна техника (формат JPEG); 
4. Музички запис - аудио или видео запис (са звуком), слободан жанр у трајању до 5 минута; 
5. Видео запис- кратки играни, кратки документарни или анимирани филм у трајању до 5 минута, 

формат MP4. 
Ученици могу да учествују индивидуално или групно. При слању материјала, обавезно написати 

име/на и презиме/на свих учесника; разред и одељење. Ученици слањем радова на конкурс дају 
сагласност за објављивање радова (на сајту школе, фб страни школе и школском извештају). 

Прва техничка школа оформиће комисију која ће одабрати по три најуспешнија рада у свакој од 
наведених категорија. Резултати ће бити објављени на школском сајту и фб страни школе почетком јуна 
2020. године. 

Рок за слање радова је 25.05.2020. године.  
Мејл адреса на коју се шаљу радови: daniporodicepts@gmail.com 

За ученике који желе да узму учешће у конкурсу које је расписало Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја, више информација могу добити на линку: https://zuov.gov.rs/konkurs-za-ucenike-
osnovnih-i-srednjih-skola-moja-porodica-moja-sloboda/ 

Напомена: За додатне информације или недоумице можете писати на е - адресу: 
daniporodicepts@gmail.com 

Чувајајући себе, чувамо друге. 
 

Координатор 
Тима за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, 
Драгана Зарков, педагог школе 

 Директор школе, 
Зорић Т. Зоран 
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