POD POKROVITELJSTVOM KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
OSNOVNA ŠKOLA OROSLAVJE
objavljuje
POZIV
za sudjelovanje na Likovno - literarnom natječaju

"Melitino proljeće"

za sve učenike Krapinsko - zagorske županije od 1. do 8. razreda osnovne škole

Tema natječaja: "Proljetni osmijeh"
Prvi put ove godine, OŠ Oroslavje organizira susret dječjeg likovnog i literarnog
stvaralaštva “Melitino proljeće” u spomen na učiteljicu Melitu Peternel koja je radila i
ostavila neizbrisiv trag u OŠ Oroslavje tijekom punih 38 godina.

Cilj natječajaje njegovanje literarnog i literarnog stvaralaštva, pružanje djeci
mogućnosti izražavanja emocija, razvijanje mašte i poticanje inovativnosti te
upoznavanje s likom i djelom učiteljice Melite Peternel koja je svojim pozitivnim stavom
prema životu poticala dječju slobodu i stvaralaštvo. Učenici će likovno - literarnim
uratkom prikazati čari proljeća i emociju sreće koja će izmamiti osmijeh na naša lica.

“Umjetničko djelo koje nije započeto emocijama nije umjetnost” Paul Cezanne

LIKOVNI NATJEČAJ za učenike od 1. do 8. razreda
1. Tema:Proljetni osmijeh
2. Podtema: Proljetni osmijeh u očima likovnih umjetnika
“Priroda je umjetnicima uvijek služila kao izvor inspiracije. Ivan Rabuzinje
cijelog svoj stvaralačkog života bio očaran rascvjetanim brežuljcima, zelenim
šumarcima i mekanim oblacima. Svoje osebujno viđenje prirode izrazio je i Đuro
Pulitikaslikajući vedre krajolike žarkih boja i neobičnih oblika. Neobičnu, zaigranu i
šarenu prirodu slika i Mirna Sišul.Njezine slike su slikovni dnevnici avantura u
neobičnim cvjetnim svjetovima. Učenici se potiču na istraživanje i izbor likovnog
umjetnika koji će ih inspirirati u realizaciji. ”
3. Likovni zadatak: učenici će, istražujući likovni izričaj poznatih likovnih umjetnika,
stvarati svoje likovno djelo koje će prikazati radost i buđenje života u proljeće.
Iskra u preskrasnim, plavim Melitinim očima uvijek je iznova zaiskrila u proljeće.
Zajedno s učenicima veselila se svakoj djetelini s četiri lista, procvaloj visibabi,
istinskoj prirodnoj ljepoti koja se stidljivo budila baš kad je ona slavila svoj
rođendan. Zadatak je naslikati ”Proljetni osmijeh” koji nas nadahnjuje,
potiče na veselje življenja u suživotu s prirodom.
4. Likovno-tehničko sredstvo i tehnika: slobodan izbor
5. Format papira: slobodan izbor
6. Trajanje natječaja: od 21.3.2021. do 5.5.2021.
7. Podatci
: Na poleđini likovnog rada trebaju biti osnovni podaci: ime i prezime
učenika/ce, razred, mentor i škola te ispunjena privola za objavu likovnih radova.
8. Nagrade: nagrađuju se najuspješnija prva mjesta po kategorijama:
1. i 2. razred, 3. i 4. razred, 5. i 6. razred, 7. i 8. razred.
Ciljevi koji će učenici ostvariti sudjelovanjem u likovnom natječaju:
- upoznavanje života, rada i poznatih djela specifičnih autorskih stilova odabranih
likovnih umjetnika
- na temelju doživljaja likovnih umjetnika graditi svoj osobni likovni stil
- istraživati ekspresivne mogućnosti izražavanja osjećaja, misli i stavova kroz
likovne medije
- točkom, crtom, bojom, plohom i mrljom ilustrirati svoje doživljaje i ideje
- poticanje samopouzdanja i inicijative učenika
- razvoj mašte, kreativnih ideja i analiza vlastitog uratka
- crtanjem i slikanjem “Proljetnog osmijeha” učenici će razvijati osjetila i osjećaj za
prirodu i život u njoj
-

LINK na odgojno - obrazovne ishode od 1. do 8. razreda
LINKna uvodnuprezentaciju o učiteljici Meliti Peternel i poticajnim
umjetnicima

LITERARNI NATJEČAJ za učenike od 1. do 8. razreda
1. TEMA: Proljetni osmijeh
2. PODTEMA: Proljetni osmijeh u pjesništvu
(motivi vezani uz buđenje, radost života, ljepote prirode..)
3. Književna vrsta: lirska pjesma
4. Zadatak za učenike: stihom, rimom, ritmom i ostalim pjesničkim, lirskim
elementima “naslikati” radost proljeća.
5. Trajanje natječaja: od 21. 3. 2021. do 5. 5. 2021.
6. Literarni rad treba biti pisan na računalu književnim standardnim hrvatskim
jezikom ili zavičajnim dijalektom
7. Podatci: na poleđini literarnog rada trebaju biti osnovni podaci: ime i prezime
učenika/ce, razred, mentor i škola.
8. Potrebno je ispuniti i poslati privoluza sudjelovanje i objavu podataka koja se
nalazi u sklopu ovog Natječaja
9. Nagrađuju se najuspješnija prva mjesta po kategorijama: 1. i 2. razred, 3. i 4.
razred, 5. i 6. razred, 7. i 8. razred.
Ciljevi koji će učenici ostvariti sudjelovanjem u literarnom natječaju:
- upoznavanje s lirskom pjesmom
- njegovanje kajkavskog narječja
- kreativno lirsko stvaranje inspirano prirodom
- stvaranje pjesničkih slika
- izražavanje osjećaja stihom
- prikaz slušnih, vizualnih, olfaktivnih, gustativnih i taktilnih doživljaja u stihu
- interpretacija lirskog uratka
-

LINK na odgojno - obrazovne ishode od 1. do 8. razreda
LINKna uvodnuprezentaciju o učiteljici Meliti Peternel i poticajnim
umjetnicima

OPĆI UVJETI NATJEČAJA:


●

U Natječaju mogu sudjelovati učenici 1. – 8. razreda osnovnih škola


Krapinsko- zagorske županije
●

Broj radova koje škola može poslati je neograničen

● Pojedini autor može sudjelovati jednim likovnim i jednim literarnim
radom
● Grupni radovi se neće ocjenjivati
●

Radove slati do 5.5.2021. na adresu:
OŠ Oroslavje

Antuna Mihanovića 6
49243 Oroslavje
Za natječaj: “Melitino proljeće”
●
Svi nagrađeni i pohvaljeni radovi od strane stručnog povjerenstva bit će

tiskani u brošuri “Proljetni osmijeh” 2021.Osim nagrađenih radova izdvojit će
se i pohvaljeni radovi - jedan po kategoriji.
● Učenički radovi koji će osvojiti nagradu, tiskat će se na platnene vrećice.
● Dodjela prigodnih nagrada održat će se 25. 5 .2021.u OŠ Oroslavje i prilagodit
će se trenutnim epidemiološkim mjerama.
● Radovi se ne vraćaju. Radovi koji neće imati sve potrebne podatke o autoru,
mentoru i školi neće se uzimati u obzir.
Svi učenici i mentori bit će pohvaljeni za odaziv i sudjelovanje u natječaju davši svoj
doprinos da se ne zaboravi ime, značaj i rad naše drage učiteljice Melite Peternel.
 rage učenici, učiteljice i učitelji, pozivamo vas da pjesmom i likovnim
D
stvaralaštvom upoznate našu dragu učiteljicu Melitu Peternel koja više neće
moći uživati u svom proljeću i veseliti se životu.
Nastavimo tamo gdje je zastala njena priča, nastavimo je baš onako kako bi to
ona najviše voljela: pjesmom i likovnim izričajem.
Rezultati natječaja bit će objavljeni 15. 5. 2021. na web stranici škole:
http://www.os-oroslavje.skole.hr/
“Budi uporan i traži sreću u svakom danu. Nastavi se truditi!” Melita Peternel
Autorice i koordinatorice Likovno - literarnog natječaja “Melitino proljeće”:
Renata Posavec i Suzana Sadaić

PRIVOLA
RODITELJA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA
Kojom
ja,
________________________________
iz
_________________,
ulica
_____________________, u svojstvu nositelja roditeljske odgovornosti malodobnog djeteta
__________________________________________ učenika ____ razreda, a u svezi prikupljanja
i obrade osobnih podataka mog djeteta u provedbi natječaja OŠ Oroslavje “Melitino proljeće”
DAJEM PRIVOLU / NE DAJEM PRIVOLU(zaokružiti odgovor)
za sudjelovanje moga djeteta u 1. Literarnom–likovnom natječaju za učenike osnovnih škola
Krapinsko-zagorske županije Republike “Melitino proljeće” u organizaciji Osnovne škole
Oroslavje u trajanju od 21.ožujka 2021. godine do 5. svibnja 2021. godine.

DAJEM PRIVOLU / NE DAJEM PRIVOLU(zaokružiti odgovor)
za objavu likovnih i literarnih radova moga djeteta nastalih tijekom odvijanja natječaja na
službenim web i facebook stranicama Osnovne škole Oroslavje, za potrebe izrade brošure
“Proljetni osmijeh”.

Osnovna škola Oroslavje prikupljene osobne podatke djeteta koristit će u svrhu informiranja,
izvješćivanja i promocije natječaja i rada Škole, a sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i
Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

U ______________________, _____________ godine.

_________________________________
Potpis roditelja/skrbnika

