
ОШ ,,Милош Црњански'' 

Српски Итебеј 

Број:  33/2022 

Датум: 11.1.2022. године 

Литерарни конкурс ,,Светосавско перо'' 

Ликовни конкурс ,,Слике о животу и раду Светог Саве'' 

-Наставничко веће расписује литерарни конкурс „Светосавско перо“ и ликовни конкурс „Слике о 

животу и раду Светог Саве“ на 3. седници Наставничког већа одржаној 12.1.2022. године. 

-Право учешћа на литерарном конкурсу имају ученици од 5-8 разреда на оба наставна језика у матичној 

школи и у ИО Међа. 

-Литерарне радове ученици пишу у матичној школи у петак, 21.1.2022. године у 11,00 часова, а у ИО 

Међи по завршетку наставе у трајању од два школска часа (организовано). 

Дежурни наставници у матичној школи:   

1. Светлана Керекеш  

2. Хермина Њергеш 

3. Олгица Живков 

4. Золтан Лабанц 

Дежурни наставници у ИО Међа: 

1. Биљана Станковић 

2. Слађана Савић 

-Техничка подршка- педагог школе Мирослав Бошковић и психолог школе Биљана Роксандић (шифре, 

коверте, папир за рад са печатом, ...) 

-Награде обезбеђују: ОШ „Милош Црњански“ Српски Итебеј, ЗЗ „Мркшићеви салаши“ Српски Итебеј и 

ЗЗ „Братство“ Нови Итебеј. 

-Ученике обавестити путем огласне табле, фејсбук странице и веб сајта. 

-Наставници српског и мађарског језика да припреме и дају потребна упутства за учешће на конкурсу. 

-Литерарни радови пишу се на матерњем језику (српском и мађарском). 

Комисија за избор литерарних радова (Именује је директор школе.):  

 1. Славица Симић 

 2. Ибоја Иштван 

 3. Драгана Борић  

 4. Нада Шкондрић 

Теме за литерарни конкурс :  

1. Духовна буктиња коју је он упалио у свом народу још увек гори 

2. Писмо Светом Сави 

3. Људи одлазе, дела остају  

 

Бирају се четири најбоља рада: 

-2 рада у матичној школи на српском наставном језику 

-1 рад у матичној школи на мађарском наставном језику 

-1 рад у ИО Међа 

 

 



 

 

Ликовни конкурс: „Слике о животу и раду Светог Саве“ 

 

Ликовни радови се раде на редовним часовима ликовне културе у школи и предају комисији најкасније 

до понедељка, 24.1.2022. године. 

 

Комисија за избор ликовних радова: 

1. Танкосић Вера- наставник ликовне културе 

2. Емил Чорба- наставник ликовне културе 

3. Наталија Кецић- наставник разредне наставе 

4. Милан Кркљеш- наставник историје 

5. Саво Мајсторовић- наставник верске наставе- православне 

 

Категорије за награђивање:  

I-II разред - 3 рада 

III-IV разред- 3 рада 

V-VI разред- 3 рада 

VII-VIII разред- 3 рада 

 

Награђују се ученици сразмерно укупном броју ученика. 

Укупно се награђује 12 ученика: 

-6 ученика у матичној школи на српском наставном језику 

-3 ученика у матичној школи на мађарском наставном језику 

-2 ученика у ИО Међа 

-1 ученик у ИО Хетин 

Уколико постоји потреба, на основу стручног мишљења комисија, за награђивањем више ученика од 

предвиђених, и уколико фонд финансијских средстава, може да обезбеди још награда, може се 

наградити још ученика додатним наградама. 

Конкурс расписује Наставничко веће дана 12.1.2022. године. 

 

Одељенске старешине, наставници и учитељи помажу ученицима да се пријаве и учествују на 

конкурсима. 

 

Директор школе 

Ђурђевка Ракић 


