КОНКУРС ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 2022/2023
Омладински савез удружења ОПЕНС у партнерству са Градом Новим
Садом, Градском управом за спорт и омладину, Владом Аутономне
Покрајине Војводине, Покрајинским сектретаријатом за спорт и омладину,
Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са
верским заједницама, Покрајиснким секретаријатом за образовање,
прописе, управу и националне мањине-националне заједнице и Матицом
Српском расписује конкурс за писање кратких прича на тему (задатих)
српских народних пословица, за ученике који похађају средње школе са
седиштем на територији АПВ као и за средње школе са седиштем на
територији АПВ.
Право учешћа на конкурсу имају ученици који похађају средње школе са
седиштем на територији АПВ као и средње школе са седиштем на
територији АПВ.
Кратке приче се пишу на тему следећих пословица:
1. Добра жена празну кућу чини да је пуна.
2. Ко о чему мисли, о ономе и сања.
3. Кад кућа гори, барем се чоек огрије.
Приче треба да буду опис животних ситуација које учесници конкурса виде
као најбољи пример који би представио одабрану пословицу у
свакодневном животу.
Награђени радови ће бити коришћени као сценарио за кратке анимиране
филмове, који ће бити сажета порука о мудрости пословица и томе колико
су применљиве у сваком временском периоду. Стога је потребан што
детаљнији опис сцена које представљају дату пословицу (дијалози, скице,
цртежи или карикатуре су добродошли, али само као допуна писаног
рада).
Примери неких од ранијих анимираних филмова насталих на основу
најупешнијих ученичких радова налазе се на следећим линковима
(остатак на Јутјуб каналу ОПЕНС 2019):
Филм: „Ако желиш језгро сломи љуску“
Филм: „Вук длаку мења, али ћуд никада“
Филм: „Ко другоме јаму копа, сам у њу пада“

Потребно је да професори матерњег језика, историје или филозофије на
једном или више часова обраде тему народних пословица као пример
ванвременских умотворина и подстакну ученике да дају примере где виде
да оне важе и данас.
Писање радова може бити појединачно или у тимовима (до три ученика).
Радови треба да буду у писаној форми (Microsoft Word, фонт: Ариал,
величина: 11, писмо: ћирилица) и да буду минимум на једној страници а
максимално на три стране.
По конкурсу ће се награђивати појединци (тимови), школе и наставници.
1. Сваки појединац или тим може учествовати на конкурсу са по
једним радом. За сваку од 3 области (пословица), бира се по један
најбољи рад, а сваки од њих ће бити награђен са по 60.000,00
динара (награда намењена ученицима)
2. Да би школа испунила услове за награђивање треба да пошаље
минимум два рада за сваку од 3 области (пословица), значи
најмање 3 пута по 2 рада.
а) Школе из којих награђени радови из задатих 3 области
(пословица) долазе, биће награђене са 30.000,00 динара (под
условом да је послала најмање по два рада за сваку од 3 области
(пословица).
б) Школа која пошаље највише радова који одговарају условима
конкурса (под условом да је послала најмање по два рада за сваку
од 3 области - пословица), биће награђена са 60.000,00 динара.
3. Професор (ментор) сваког од 3 награђена рада (појединца или
тима), биће награђен са по 30.000,00 динара.
Задатак професора (ментора) јесте да исконтролише правопис
радова својих ученика (тимова) и да провери да ли радови
испуњавају све услове конкурса (куцана форма, број страница,
правилно обележени).
Школа све радове шаље електронски на адресу office@opens.rs под
називом мејла : Конкурс Пословице 2022/2023 АПВ, назив школе

Сваки рад треба да буде обележен (назив документа) на следећи
начин :
Одабрана пословица, име појединца (или тима), разред, ментор,
назив школе, место
Пример:
Ако је црн, није ђаво, Петар Петровић, II2, Ивана Ивановић,
Гимназија „Светозар Марковић“ Суботица
Све додатке (цртеже, карикатуре или слично уколико није пребачено у
електорнску форму), послати на адресу Омладински савез удружења
ОПЕНС, Булевар Деспота Стефана број 5, Нови Сад. За сваки додатак
назначити ком раду припада.
Радови који не одговарају наведеним условима конкурса неће бити узети
у разматрање.
Почетак конкурса је 12. Сепетмбар 2022. године.
Крајњи рок за слање пријава је 10. октобар до 17 часова.
Проглашење победничких радова биће у новембру 2022. године, a тачан
датум ће бити накнадно објављен.
Овим путем позивамо представнике средњих школа са територије АПВ да
присуствују информативним састанцима који ће бити одржани у сваком од
округа. Очекује се присуство до два наставника (примарно наставници
српског језика, филозофије, историје) и до три ученика (нпр. представници
ученичког парламента или ученици заинтересовани за учешће на
конкурсу) из сваке средње школе. На састанцима ће детаљније бити
представљени детаљи конкурса и биће одговорено на питања ученика и
наставника у вези са овогодишњим конкурсом.
Локације и термини информативних састанка по окрузима су следећи:
1. Панчево (Јужнобанатски округ): 19.09.2022. у 11 часова,
Регионални центар за таленте "Михајло Пупин", ул. Димитрија
Туцовића 2.
2. Кикинда (Севернобанатски округ): 20.09.2022. у 11 часова,
Техничка школа Кикинда, ул. Светосавска 55.
3. Суботица (Севернобачки округ): 21.09.2022. у 11 часова,
Економска средња школа "Боса Милићевић", ул. Ђуре Ђаковића 21.

4. Нови Сад (Јужнобачки округ): 22.09.2022. у 12 часова, Омладински
центар ОПЕНС, ул. Булевар деспота Стефана 5.
5. Сечањ (Средњебанатски округ): 26.09.2022. у 11 часова, Средња
школа „Вук Караџић“ Сечањ, ул. Гимназијска 2.
6. Сремска Митровица (Сремски округ): 27.09.2022. у 11 часова,
Митровачка гимназија, ул. Светог Саве 2.
7. Сомбор (Западнобачки округ): 23.09.2022. у 11 часова, Средња
техничка школа, ул. Трг цара Лазара 4
Напомена: Пријаве за долазак на информативни састанак вршите путем
мејла jelenav@opens.rs до 18.09.2022. у 12 часова за градове Нови Сад,
Панчево, Суботица и Кикинда, односно до 22.09.2022. у 12 часова за
градове Сечањ, Сремска Митровица и Сомбор. Потребно је доставити
податке о граду у коме ћете посетити састанак, именима и презименима и
мејл адресама наставника и ученика који ће бити присутни. Путни
трошкови биће рефундирани као и обезбеђено освежење и коктел након
састанка. Рефундација у висини цене повратне аутобуске карте из места
у коме се школа из које представници долазе налази, до места у коме се
реализује састанак. Како би било могуће извршити рефундацију трошкова
потребно је са собом донети аутобуску карту и/или рачун за гориво (од
укупног износа рачуна биће рефундиран износ цене аутобуске карте).

