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 Деловодни број:  

   

 01-службено  

 од 30.11.2020. год.  

   

 

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧКЕ РАДОВЕ 

ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА TОЛЕРАНЦИЈЕ  

У ПРВОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ 

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Прве техничке 

школе расписује конкурс за ученичке радове поводом обележавања Дана толеранције.  

Конкурс је отворен за ученичке радове у пет категорија: 

 

1. категорија: Литерарни рад - есеј, песма или литетарни рад (писано у word-у, дужина 

до 2 стране, фонт 12); 

Теме: 

,,Нико не зна тежину туђег терета“, Џорџ Херберт 
 

,,Не слажем се са оним што мислиш, али ћу до краја бранити твоје право да то 

кажеш“, Волтер 
 

,,Од свих рана, неизлечиве су само оне које задаје језик, поглед, подсмех и 

презрење“, Балзак 
 

⁕ ⁕ ⁕ ⁕ 
 

2. категорија: Ликовно дело – слободна техника и формат (ликовни рад фотографисати 

и послати у формату JPEG);  

Важно: ученици своје оригиналне радове чувају и накнадно достављају школи, како би се 

организовала изложба. 

Тема: ,,У различитости је лепота и снага“ 
 

⁕ ⁕ ⁕ ⁕ 
 

3. категорија: Фотографија - слободна техника, формат JPEG; 

Тема: ,,У различитости је лепота и снага“ 

 

⁕ ⁕ ⁕ ⁕ 
 

4. категорија: Видео запис - анимација, кратки играни, кратки документарни или 

анимирани филм у трајању до 5 минута, формат MP4. 

Тема: ,,У различитости је лепота и снага“ 

 

⁕ ⁕ ⁕ ⁕ 
 

5. категорија:  Презентација – Power point, Prezi, Genially или слично (до 15 слајдова) 

Тема: ,,У различитости је лепота и снага“ 

 

⁕ ⁕ ⁕ ⁕ 
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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 и најуспешнији радови биће објављени на 

школском сајту и фб страни школе крајем децембра 2020. године, а награђивање и 

промоција истих одржаће се у школи када се за то стекну услови.  
 

Рок за слање радова је 18.12.2020. године.  
Мејл адреса на коју се шаљу радови: danitolerancijepts@gmail.com 

Напомена: За додатне информације или недоумице можете писати на е - адресу: 

danitolerancijepts@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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