OSNOVNA ŠKOLA OROSLAVJE
Školska godina 2021./2022.
Osnovna škola Oroslavje organizira Likovno - literarni natječaj

"Melitino proljeće"
za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj
od 1. do 8. razreda
Osnovna škola Oroslavje organizira 2. Natječaj dječjeg likovnog i literarnog
stvaralaštva “Melitino proljeće” u spomen na učiteljicu Melitu Peternel koje je krajem
2020. godine izgubila borbu s teškom bolesti. Učiteljica Melita rođena je na prvi dan
proljeća po čemu je i Natječaj dobio ime.
Potaknuti odličnim komentarima i odazivom učenika i mentora te podrškom našeg
osnivača, Krapinsko-zagorske županije i drugih lokalnih sponzora ove godine smo
odlučili Natječaj proširiti za sve učenike od 1. do 8. razreda na državnoj razini.
Natječaj započinje 21.3.2022. godine, na Melitin rođendan, a završava 5.5.2022.
Cilj Natječaja je njegovanje likovnog 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 slikanjem i pisanjem “Proljetne bajke” razvijati osjetila i osjećaj za skrivenu
čaroliju u prirodi i život u njoj.
“Bajke leže u meni poput sjemenki; potreban je samo dašak vjetra, zraka sunca ili
kap gorčine pa da se rastvore u cvijet.” Hans Christian Andersen

LIKOVNI NATJEČAJ za učenike od 1. do 8. razreda
Tema Natječaja: "Proljetna bajka"

1. Tema:Proljetna bajka
2. Podtema: optičko miješanje boja
Optičko miješanje boja predstavlja učinak stapanja boja u našem oku. Nastaje tako što
naš mozak sam miješa točkice dobivene iz oka. Način slikanja tehnikom optičkog
miješanja boje zove se poentilizam. Umjesto crtanja ili slikanja, likovno djelo izvodi se
točkanjem.
Proljeće priča bajku svake godine ispočetka. Proljeće je vrijeme rađanja, šarenila, boja i
mirisa. Učenici će proljetnu sliku začiniti čarobnim začinima, uliti kap nestvarnog i
zaljuljati tlo stvarnosti.
3. Likovni zadatak: učenici će naslikati proljetnu bajku koristeći optičko miješanje boja
koje ne mora biti vidljivo na cijelom papiru, dovoljan je i jedan detalj u zadanoj podtemi.
4. Likovno-tehničko sredstvo i tehnika: Učenici nanose boje u obliku kratkih poteza ili
točaka. Stvaraju karakterističnu slikarsku površinu (teksturu) koja postaje jasnija
gledamo li je s određene udaljenosti. Točkanje može biti šarenim bojama (pastelom,
flomasterima, temperama, kolažem…).
5. Format papira: slobodan izbor
6. Trajanje natječaja: od 21.3.2022. do 5.5.2022.
5. Podatci: Na poleđini likovnog rada trebaju biti osnovni podaci: ime i prezime
učenika/ce, razred, kategorija, mentor (mail adresa) i škola (mail adresa)
6. Potrebno je ispuniti i poslati Privolu za sudjelovanje i objavu likovnih radova.
7. Nagrade: nagrađuju se najuspješnija prva tri mjesta po kategorijama: 1. i 2. razred,
3. i 4. razred, 5. i 6. razred, 7. i 8. razred te radovi učenika s teškoćama u razvoju.
-

Ciljevi koji će učenici ostvariti sudjelovanjem u likovnom natječaju:
upoznavanje života, rada i poznatih djela specifičnih autorskih stilova odabranih likovnih
umjetnika i na temelju doživljaja graditi svoj osobni likovni stil i samopouzdanje
istraživati ekspresivne mogućnosti izražavanja osjećaja, misli i stavova kroz likovne
medije, razvoj mašte, kreativnih ideja i analiza vlastitog uratka
točkom, crtom, bojom, plohom i mrljom ilustrirati svoje doživljaje i ideje
slikanjem “Proljetne bajke” učenici će razvijati osjetila i osjećaj za skrivenu čaroliju u
prirodi i život u njoj

LINKna prezentaciju Proljetna bajka

LITERARNI NATJEČAJ za učenike od 1. do 8. razreda
Tema Natječaja: "Proljetna bajka"
1. Tema: Proljetna bajka
2. Književna vrsta: bajka
3. Zadatak za učenike: učenici će, potaknuti kratkim uvodom, dovršiti bajku o proljeću i
proljetnim čarolijama.
ZADANI UVOD BAJKE:
“Nekada davno, u vrijeme raznih čuda i čudesa, stvoreno je Proljeće. Prirodi je
dosadila hladnoća, sivilo i tišina. Odluči Proljeću darovati posebnu moć stvaranja i
rađanja topline, šarenila, ugodnih mirisa i zvukova. Tako je Proljeće započelo svoju
bajku. “

4. Trajanje natječaja: od 21. 3. 2022. do 5. 5. 2022.
5. Literarni rad treba biti pisan na računalu književnim standardnim hrvatskim jezikom,
Theme Fonts- Times New Roman, veličina slova 12
6. Podatci: na poleđini literarnog rada trebaju biti osnovni podaci: ime i prezime
učenika/ce, razred, kategorija, mentor (mail adresa) i škola (mail adresa).
7. Potrebno je ispuniti i poslati Privoluza sudjelovanje i objavu podataka
8. Nagrađuju se najuspješnija prva tri mjesta po kategorijama: 1. i 2. razred, 3. i 4.
razred, 5. i 6. razred, 7. i 8. razred te radovi učenika s teškoćama u razvoju.

Ciljevi koji će učenici ostvariti sudjelovanjem u literarnom natječaju:
- koristi se jezičnim vještinama, aktivnim rječnikom i temeljnim znanjima radi
oblikovanja uradaka u kojima dolazi do izražaja kreativnost, originalnost i
stvaralačko mišljenje
- istražuje, eksperimentira i slobodno radi na temi koja mu je bliska
- stvara različite individualne uratke potaknut iskustvima i doživljajima
- razvija vlastiti potencijal za stvaralaštvo

LINKna prezentaciju Proljetna bajka.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA “MELITINO PROLJEĆE”:
● UNatječaju mogu sudjelovati učenici 1. – 8. razreda osnovnih škola Republike
Hrvatske
● Broj radova koje škola može poslati je neograničen
● Pojedini autor može sudjelovati s jednim likovnim i jednim literarnim radom
● Grupni radovi se neće ocjenjivati
● Radove slati zemaljskom poštom do 5.5.2021. na adresu:
Osnovna škola Oroslavje, A. Mihanovića 6, 49243 Oroslavje,
s naznakom Za natječaj: “Melitino proljeće“
● S
 vi nagrađeni radovi od strane stručnog povjerenstva bit će tiskani u brošuri
“Proljetna bajka” 2022.
● Učenički likovni radovi, koji će osvojiti nagradu, tiskat će se na platnene vrećice.
● Učenički literarni radovi, koji će osvojiti nagradu, tiskat će se u obliku plakata
● Dodjela prigodnih nagrada održat će se 15.6.2022.u Osnovnoj školi Oroslavje i biti
će prilagođena trenutnim epidemiološkim mjerama.
● Radovi se ne vraćaju. Radovi koji neće imati sve potrebne podatke o autoru,mentoru
i školi neće se uzimati u obzir.
● Za sudjelovanje učenika na Natječaju potrebno je ispuniti Privolu
Svi učenici i mentori bit će pohvaljeni za odaziv i sudjelovanje u Natječaju.
Dragi učenici, poštovane učiteljice i učitelji, pozivamo vas da se uključite u naš
Natječaj. Nastavimo tamo gdje je zastala Melitina priča. Nastavimo je baš onako
kako bi to ona najviše voljela: bajkovitom slikom i čarobnom pričom.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole: www.os-oroslavje.skole.hr
“Budi uporan i traži sreću u svakom danu. Nastavi se truditi!” , Melita Peternel
Autorice i koordinatorice Natječaja: Renata Posavec i Suzana Sadaić
Ravnateljica: Sanja Šakoronja, prof.

