
 

Друштво учитеља Општине Сјеница 

 

расписује 

Литерарни конкурс  

за ученике од првог до осмог разреда основне школе 

Тема литерарног конкурса: Зима 

Позивамо све ученике од 1. до 8. разреда основне школе са територије општине 

Сјеница да напишу литерарни рад (састав, причу, песму и сл) на тему зиме. Ученици 

имају право да самостално дају наслов свог рада, али да у склопу назива буде реч зима, 

зимски и сл.  

 

Желимо да видимо лепе описе природе, осећања која зима буди у свима нама, 

јасност, прецизност и изражајност, уз граматичку и правописну коректност у писању, 

поштовање форме писања писаних задатака (увод, разрада, закључак), маштовитост, 

креативност, оригиналност, код ђака, а оне најбоље ћемо наградити.  

 

Правила су следећа: 

 

1) Слободан је избор наслова за литераран рад на тему зиме. Дакле, рад мора 

бити везан за зиму као годишње доба и у свом наслову мора имати реч зима, зимски, 

зимске и сл. (нпр: Зима у граду, Зима у мом селу, Зима у парку, Зима на ливади, 

Зимски дан, Зимске слике, Зимске игре, Зимске радости,  Зимске чаролије и сл). 

2) Састав, песму, причу и сл. могу писати само ученици од првог до осмог  

разреда основне школе са територије општине Сјеница. 



 

3) Састав шаље родитељ/старатељ, или учитељ/наставник – пунолетна 

лица.  У пријави (у имејлу) мора бити наведено име ученика (аутора састава), разред, име 

и презиме учитеља/наставника, и/или родитеља/старатеља, контакт телефон 

учитеља/наставника, или родитеља (у зависности ко шаље рад), име места и школе коју 

дете похађа. 

4) Радови се шаљу искључиво на електронску адресу literaduos@gmail.com са 

назнаком у наслову поруке: Литерарни конкурс – зима 2020. године. 

5) Литерарни радови шаљу се у Word документу (Times New Roman, фонт 12).  

6) Рок за слање литерарних радова је 22. фебруар 2020. год. 

 

Дипломе ће бити додељене у осам категорија – од првог до осмог разреда за 

освојено прво, друго и треће место. Остали учесници биће похваљени за учешће. 

 

О резултатима конкурса сви учесници ће бити обавештени до 12. марта 2020. 

године. Свечана додела награда биће на Зимским сусретима учитеља у Сјеници 14. марта 

2020. године у ОШ ,,12. децембар“. Изложба награђених литерарних радова биће на 

тематском паноу, у холу школе. 

 

Сви састави који нам пристигну морају бити ауторска дела (никако преузети са 

интернета, или из неких других извора). Препоручујемо да родитељи/старатељи дају 

писану сагласност учитељима/наставницима за учествовање њихове деце на конкурсу, за 

слање и презентовање радова. Веб сајт Друштва учитеља Општине Сјеница и ДУОС 

задржавају даља ауторска права над свим пристиглим литерарним радовима (уз обавезу 

навођења имена аутора). Достављени радови се не враћају и постају својина организатора 

који их може излагати, репродуковати и публиковати без надокнаде и сагласности 

аутора.  

 

Све потребне информације можете добити на тел. 062/220-120 (ДУОС) и путем 

имејла duosjenica@gmail.com. 

 

 Сјеница, 20.01.2020. год.    Конкурсна комисија ДУОС-а 
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Društvo učitelja Općine Sjenica 

 

raspisuje 

Literarni konkurs  

za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole 

Tema literarnog konkursa: Zima 

 

Pozivamo sve učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole sa teritorije općine Sjenica da 

napišu literarni rad (sastav, priču, pjesmu i sl) na temu zime. Učenici imaju pravo da 

samostalno daju naslov svog rada, ali da u sklopu naziva bude riječ zima, zimski i sl.  

 

Želimo da vidimo lijepe opise prirode, osjećanja koja zima budi u svima nama, jasnost, 

preciznost i izražajnost, uz gramatičku i pravopisnu korektnost u pisanju, poštovanje forme 

pisanja pisanih zadataka (uvod, razrada, zaključak), maštovitost, kreativnost, originalnost, kod 

đaka, a one najbolje ćemo nagraditi.  

 

Pravila su sledeća: 

 

1) Slobodan je izbor naslova za literaran rad na temu zime. Dakle, rad mora 

biti vezan za zimu kao godišnje doba i u svom naslovu mora imati reč zima, zimski, zimske i sl. 

(npr: Zima u gradu, Zima u mom selu, Zima u parku, Zima na livadi, Zimski dan, Zimske 

slike, Zimske igre, Zimske radosti, Zimske čarolije i sl). 

2) Sastav, pjesmu, priču i sl. mogu pisati samo učenici od prvog do osmog  

razreda osnovne škole sa teritorije općine Sjenica. 

 



 

3) Sastav šalje roditelj/staratelj, ili učitelj/nastavnik - punoletna lica. U prijavi (u 

imejlu) mora biti navedeno ime učenika (autora sastava), razred, ime i prezime 

učitelja/nastavnika, i/ili roditelja/staratelja, kontakt telefon učitelja/nastavnika, ili roditelja (u 

zavisnosti ko šalje rad), ime mesta i škole koju dete pohađa. 

4) Radovi se šalju isključivo na elektronsku adresu literaduos@gmail.com sa 

naznakom u naslovu poruke: Literarni konkurs – zima 2020. godine. 

5) Literarni radovi šalju se u Word dokumentu (Times New Roman, font 12).  

6) Rok za slanje literarnih radova je 22. februar 2020. god. 

 

Diplome će biti dodjeljene u osam kategorija – od prvog do osmog razreda za osvojeno 

prvo, drugo i treće mjesto. Ostali učesnici biće pohvaljeni za učešće. 

 

O rezultatima konkursa svi učesnici će biti obavješteni do 12. marta 2020. godine. 

Svečana dodjela nagrada biće na Zimskim susretima učitelja u Sjenici 14. marta 2020. godine u 

OŠ ,,12. decembar“. Izložba nagrađenih literarnih radova biće na tematskom panou, u holu 

škole. 

 

Svi sastavi koji nam pristignu moraju biti autorska dela (nikako preuzeti sa interneta, ili 

iz nekih drugih izvora). Preporučujemo da roditelji/staratelji daju pisanu saglasnost 

učiteljima/nastavnicima za učestvovanje njihove djece na konkursu, slanje i prezentovanje 

radova. Veb sajt Društva učitelja Općine Sjenica i DUOS zadržavaju dalja autorska prava nad 

svim pristiglim literarnim radovima (uz obavjezu navođenja imena autora). Dostavljeni radovi 

se ne vraćaju i postaju svojina оrganizatora koji ih može izlagati, reprodukovati i publikovati 

bez nadoknade i saglasnosti autora.  

 

Sve potrebne informacije možete dobiti na tel. 062/220-120 (DUOS) i putem imejla 

duosjenica@gmail.com. 

 

 Sjenica, 20.01.2020. god.    Konkursna komisija DUOS-a 
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