
10. ЛИКОВНО-ЛИТЕРАРНО-НОВИНАРСКИ КОНКУРС: „БОГАТСТВО РАЗЛИЧИТОСТИ“ 

 
Основна школа „Матија Губец“ из Таванкута организује међународни наградни литерарни, новинарски и 
ликовни конкурс „Богатство различитости“ за ученике основних школа којим се деца подстичу на расправу о 
темама суживота с другима и другачијима, развијање солидарности и повезивање с вршњацима из 
различитих крајева.  
Тема овогодишњег конкурса: „КЊИГА ЈЕ МОЈ НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉ” 
Тема је инспирисана 2021. годином као Годином читања те омогућује ученицима да прикажу своја искуства 
читања и дружења с најдражим књижевним делима која нас обликују као особе и, врло често, имају функцију 
пријатеља. 
Конкурс је отворен до 31. марта 2022. године. Све пристигле радове прегледаће и оценити жири, а наградиће 
се по три најбоља литерарна, новинарска и ликовна рада у две старосне групе (прва: од 1. до 4. и друга: од 5. 
до 8. разреда основне школе). Награде ће се ауторима и менторима уручити на главној свечаности 
12. маја 2022. године, а за награђеног ученика и његовог ментора биће осигуран смештај и исхрана. 
Захвалнице ће свим учесницима бити послате електронском поштом.  
Упутство за слање радова:  
Литерарни и новинарски радови шаљу се на адресу електронске поште: 
bogatstvo.razlicitosti@osmgubec.edu.rs, а сваки рад обавезно мора садржати (компјутерки) испуњену 
Пријавницу. Пријавница се прилаже у истом Word документу у којем је и сам рад и то после њега, а мора 
садржати податке назначене у Пријавници:  
- Име и презиме аутора; 
- Разред; 
- Основне податке за контакт с наставником-ментором (име и презиме, телефон, адресу е-поште) и  
- Назив и адресу школе.  
Назив литерарних и новинарских радова треба бити у облику: врста рада_узраст (нпр. литерарни рад_прва, 
новинарски рад_друга).  
Сваки ученик на конкурсу може учествовати са највише два литерарна рада, једним новинарским и једним 
ликовним радом. Литерарни радови могу бити и песме и прозни састави.  
Литерарни и новинарски радови могу бити писани на језицима земаља учесника конкурса, као и језицима 
националних мањина.  
Текстови литерарних радова треба да су написани фонтом Times New Roman, величином слова 12 тачака 
(поинта) и у формату: .doc или .docx документа.  
Радови који су непотпуно означени или не садрже потребне податке, као и чије Пријавнице нису комјутерски 
испуњене, неће бити разматрани и неће конкурисати за награде. Школа задржава право објављивања 
радова.  
Радове на конкурс могу слати основне школе и друге институције или организације које се баве основним 
образовањем и васпитањем. 
Ликовни радови се шаљу о личном трошку и искључиво на адресу: 
- ОШ „Матија Губец“ (за конкурс: „Богатство различитости“)  
- Марка Орешковића 12/а 
 - 24214 Доњи Таванкут, Војводина, Република Србија. 
Претходно наведени подаци требају бити исписани на позадини рада фонтом Times New Roman и величином 
слова 12 тачака (поинта) и морате користити Пријавницу која је у прилогу конкурса. 
Радови не смеју бити раније објављивани и након конкурса се не враћају. 
 
Прилог: 

ПРИЈАВА 
 

Име и презиме ученика  

Разред  

Име и презиме ментора  

Телефон  

Адреса е-поште  

Назив школе   

Адреса школе   
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X. LIKOVNO-LITERARNO-NOVINARSKI NATJEČAJ: „BOGATSTVO RAZLIČITOSTI” 
 
Osnovna škola „Matija Gubec” iz Tavankuta organizira međunarodni nagradni literarni, novinarski i likovni natječaj 
„Bogatstvo različitosti” za učenike osnovnih škola kojim se želi potaknuti djecu na raspravu o temama suživota s 
drugima i drukčijima te razvijanje solidarnosti i povezivanje s vršnjacima iz različitih krajeva.  
 
Tema ovogodišnjega natječaja: „KNJIGA JE MOJ NAJBOLJI PRIJATELJ” 
Tema je inspirirana 2021. godinom kao Godinom čitanja te omogućuje učenicima da prikažu svoja iskustva čitanja i 
druženja s najdražim književnim naslovima koji nas oblikuju kao osobe te često imaju funkciju prijatelja. 
Natječaj je otvoren do 31. ožujka 2022. godine. Sve pristigle radove vrednovat će žiri, a nagradit će se po tri najbolja 
literarna, novinarska i likovna rada u dvije starosne skupine (prva - od 1. do 4. i druga - od 5. do 8. razreda osnovne 
škole). Nagrade će se autorima i mentorima uručiti na glavnoj svečanosti 12. svibnja 2022. godine, a za nagrađenoga 
učenika i mentora bit će osiguran smještaj i prehrana. Zahvalnice će biti svim sudionicima poslane elektroničkom 
poštom.  
 
Upute za slanje radova:  
Literarni i novinarski radovi šalju se na adresu elektroničke pošte: bogatstvo.razlicitosti@osmgubec.edu.rs, a svaki 
rad obavezno mora sadržavati računalno ispunjenu prijavnicu. Prijavnica se prilaže u istom Wordovom dokumentu u 
kojemu je i sam rad i to nakon njega, a mora sadržavati podatke naznačene u prijavnici:  
- Ime i prezime autora; 
- Razred; 
- Osnovne podatke za kontakt s nastavnikom-mentorom (ime i prezime, telefon, adresu e-pošte) i  
- naziv i adresu škole.  
Naziv literarnih i novinarskih radova treba biti u obliku: vrstarada_uzrast (npr. literarnirad_prva, 
novinarskirad_druga).  
Svaki učenik na natječaju može sudjelovati s najviše dva literarna rada te jednim novinarskim i jednim likovnim 
radom. Literarni radovi mogu biti i pjesme i prozni sastavci.  
Literarni i novinarski radovi mogu biti pisani na jezicima zemalja sudionica natječaja, kao i jezicima nacionalnih 
manjina.  
Tekstovi literarnih radova trebaju biti napisani fontom Times New Roman, veličinom slova 12 točaka i u formatu .doc 
ili .docx dokumenta.  
Radovi koji su nepotpuno označeni ili ne sadrže potrebne podatke te čije prijavnice nisu računalno ispunjene neće 
biti razmatrani i neće konkurirati za nagrade. Škola zadržava pravo objavljivanja radova.  
Radove na natječaj mogu slati osnovne škole i druge institucije ili organizacije koje se bave osnovnim odgojem i 
obrazovanjem. 
Likovni se radovi šalju na vlastiti trošak i isključivo na adresu: 
- OŠ „Matija Gubec“ (za natječaj: „Bogatstvo različitosti“)  
- Marka Oreškovića 12/a 
 - 24214 Donji Tavankut, Vojvodina - Republika Srbija. 
Prethodno navedeni podaci trebaju biti napisani na pozadini rada fontom Times New Roman, veličinom slova 12 
točaka (morate koristiti prijavnicu koja je u prilogu natječaja). 
Radovi ne smiju biti ranije objavljivani i nakon natječaja ne vraćaju se. 
 
Prilog: 
 

PRIJAVNICA 
  

Ime i prezime učenika  

Razred  

Ime i prezime mentora  

Telefon  

Adresa e-pošte  

Naziv škole   

Adresa škole   
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X. KÉPZŐMŰVÉSZETI - IRODALMI - ÚSÁGIRÓI PÁLYÁZAT „A MÁSSÁG GAZDAGSÁGA” 
 
A „Matija Gubec” Általános Iskola Tavankútról Nemzetközi képzőművészeti, irodalmi és újságirói pályázatot hirdet „A 
másság gazdagsága” elnevezés alatt, az általános iskolás tanulók részére. Ezzel azokat a tanulókat kivánja 
mozgósitani, akik örömmmel vesznek részt olyan témák fejtegetésében, mint az együttélés a másmilyen 
embertársainkkal, illetve kapcsolatteremtés és szolidaritás a hasonló korosztályú gyermekekkel különböző 
országokból és különböző tájegységekről. 
 
Az ez évi pályázat témája: „LEGJOBB BARÁTOM A KÖNYV” 
Az ez évi téma ihletét a 2021. év, az Olvasás éve adta, mint lehetőséget, hogy kifejezzük szeretetünket a könyv iránt, 
hisz egy-egy irodalmi mű, vagy irodalmi hős nagy hatással lehet egész életünkre. 
A pályázat 2022. március 31.-ig tart, minden beérkezett munkát a zsüri fogja értékelni, ajándékot pedig a három 
legjobb képzőművészeti, irodalmi és újságirói munka fog kapni két korosztályi csoportban. (1. csop. 1.- 4. osztály, a 2. 
csop. 4.-től 8. osztály). Az ajéndékátadás a mentoroknak és a tanulóknak 2022. május 12.-én lesz, a záró ünnepségen, 
amely a „Matija Gubec” Általános Iskolában lesz megtartva Tavankúton. A dijazott tanulók és mentorok részére 
biztositva lesz az elhelyezés és étkezés. 
 
Útmutatók a munkák küldésével kapcsolatban 
Az irodalmi és újságirói munkákat a következő e-mail cimre kell küldeni info@osmgubec.edu.rs, minden munkának a 
következő adatokat kell tartalmaznia: 
- a szerző vezetékneve és neve; 
- osztály; 
- a mentor, tanár neve és adatai (telefon, e_mail, lakcim) és 
- az iskola neve és cime. 
Minden tanuló a pályázaton legfeljebb két irodalmi munkával vehet részt, valamint egy újságirói és egy 
képzőművészeti munkával. Az irodalmi munkák lehetnek próza és vers formájában. 
Az irodalmi munkákat a tanulók irhatják az ország hivatalos nyelvén vagy a pályázatot hirdető iskola nyelvén, illetve a 
saját anyanyelvükön. 
Az irodalmi munkák szövege Times New Roman fontban 12 nagyságban legyenek nyomtatva. 
Azok a munkák, amelyek nem teljesitik a pályázat feltételeit, nem vehetnek részt . 
Pályázati munkákat küldhetnek általános iskolák vagy más intézmények, amelyek neveléssel és oktatással 
foglalkoznak.  
A képzőművészeti munkákat a következő cimre kell küldeni: 
- OŠ „Matija Gubec“ („Másság gazdagsága“ c. Pályázatra) 
- Marka Oreškovića 12a 
- 24214 Donji Tavankut, Vojvodina 
A pályázati munkák nem jelenthetők meg a meghatározott idő előtt, és a pályázat után a munkákat nem küldjük 
vissza. 
 
Köret: 
 

ALKALMAZÁS 
  

A hallgató neve és 
vezetékneve 

 

Osztály  

Mentor neve és 
vezetékneve 

 

Telefon  

Email cím  

Az iskola neve  

Iskolai cím  
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X INTERNATIONAL ART AND WRITING CONTEST “WEALTH OF DIVERSITY" 
 
„Matija Gubec” Elementary School from Tavankut organizes an award-winning International Art and Writing Contest 
„Wealth of Diversity” for elementary school students, which aims to encourage children to discuss coexistence with 
others and to develop solidarity and networking with peers from different regions. 
 
The theme of this year's contest: „A BOOK IS MY BEST FRIEND” 
The theme is inspired by the year 2021 as the Year of Reading, and enables students to present their experiences of 
reading and socializing with their favorite literary works. Books can really help you define as a person and, often, 
have the function of friends. 
The competition is open until March 31, 2022. All works will be evaluated by a jury, and three best literary, 
journalistic and artistic works will be awarded in two age groups (the first - from 1st to 4th grade and the second - 
from 5th to 8th grade). The awards will be presented to the authors and mentors at the awarding ceremony on 
May 12, 2022, and accommodation and food will be provided for the awarded student and mentor. Commendations 
will be sent via e-mail. 
 
Instructions for submitting works 
Literary and journalistic works should be sent to the following email address: 
bogatstvo.razlicitosti@osmgubec.edu.rs, and each work must contain the following information: 
- author's name and surname; 
- class, 
- basic contact information of the mentor teacher (first and last name, telephone, email address) and 
- school name and address  
Literary and journalistic works should be sent in the following form: worktype_agegroup (for example- 
literarywork_first, journalisticwork_second) 
Each student can participate with up to two literary works, one journalistic and one artisitic work in the competition. 
Literary works may also be poems and prose compositions. 
Literary and journalistic works may be written in the languages of the countries participating in the competition, as 
well as in the languages of national minorities. 
Texts of literary works should be written in Times New Roman font, 12 font size and in .doc or .docx document 
format. 
Works that are incompletely marked or do not contain the required information will not be considered and will not 
compete for prizes. 
The school reserves the right to publish the works. 
Works may be submitted by elementary schools and other institutions or organizations involved in primary 
education. 
Postage costs need to be paid by the sender. Artworks are sent exclusively to: 
 
„Matija Gubec” Elementary School (for the contest: „Wealth of Diversity”) 
Marka Oreskovica 12 / a 
24214 Donji Tavankut, Vojvodina 
The Republic of Serbia 
 
The above-mentioned information should be written on the back of the artwork in Times New Roman font, 12 font 
size (you must use the application form attached below). 
Works must not be published earlier and will not be returned after the completion of the contest. 
  

APPLICATION FORM 
 

Student’s name and surname  

Class  

Mentor’s name and surname  

Phone number  

e-mail  

School   

School address   
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