
„Центар за образовање“ Крагујевац и Удружење „Где су књиге нема бриге“ 

расписују ликовни конкурс у циљу осликавања најновије књиге песама писца за децу 

Александра Јањушевића. Планирано је да пета по реду збирка песама угледа светлост 

дана почетком јесени.  

Конкурс је намењен деци и ученицима од 1 – 4 разреда основне школе са 

територије Републике Србије. Идеја конкурса је да ученици користећи своју машту, 

креативност и инспирацију, дају ликовна решења на задате теме, које су уједно и теме 

неких од песама у овој збирци. 

Предложене теме су: 

- Другарство 

- Мачка и миш 

- Воће за мазање 

- Петао – глумац 

- Пас који је прогутао телефон 

- Сладолед 

- Грмљавина 

- Свети Сава 

- Бадњак 

- Мајмунисање 

- Смехотресијада 

- Бака и дека са поклонима 

- Птице 

- Грожђобер 

- Сунце и мрак 

- Врба 

- Школарци 

- Уморна деца 

- Меда и крушка 

- Деца су благо 

- Умазанко 

- Несташко 

- Вашке 

- Носорог и крокодил 

- Баба Марта 

- Зима 

- Пролеће 

Радови морају бити урађени на листу блока број 3 или 4, а што се тиче технике рада 

не постоје ограничења. 

На полеђини рада, читко написани морају бити следећи подаци: 

- Име и презиме ученика 

- Назив школе, одељење и име учитеља 

- Име и број телефона родитеља ученика 



Слањем радова родитељ или други законски заступник детета или ученика даје 

сагласност да се радови искористе у сврху осликавања и промовисања књиге, и одриче 

се било какве накнаде за наведену употребу. 

Конкурс је отворен до 30. априла 2019. године, након чега ће жири одабрати радове 

који ће бити заступљени у књизи, а чији ће аутори добити пригодну награду. Радови се 

не враћају. 

Радове донети лично или послати поштом на адресу Центра за образовање, улица 

Града Сирена 15/2 34000 Крагујевац, са назнаком „ за осликавање књиге“. 

За сва питања и информације можете нам се обратити путем телефона 064/613-69-66 

 

                                                                                                           Срдачно, 

 

„Центар за образовање“ Крагујевац 

Удружење „Где су књиге нема бриге“ 

 


