raspisuje
likovni natječaj za učenike osnovnih škola
na području grada Šibenika za plakat na temu

Klimatske promjene
Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik raspisuje, u okviru projekta C-Change (URBACT
III PROGRAM), likovni natječaj za učenike osnovnih škola na području grada Šibenika za
plakat na temu Klimatske promjene s ciljem podizanja svijesti mladih o klimatskim
promjenama i zaštiti okoliša.
Navedene teme dio su redovitih školskih programa pa se s njima djeca upoznaju kroz brojne
sadržaje. Sve više se raspravlja o tome kako smanjiti čovjekov utjecaj na klimu, kako se
prilagoditi postojećim i spriječiti buduće (negativne) klimatske promjene. Najveću zabrinutost
izazivaju povećana koncentracija stakleničkih plinova u atmosferi, prije svega ugljikova
dioksida (CO2), zbog potrošnje fosilnih goriva, sve veća količina krutih čestica u zraku,
plastični otpad i intenzivno krčenje šuma zbog povećanja obradivih površina.
Želimo potaknuti učenike osnovnih škola, i njihove učitelje/učiteljice, da razmisle o važnosti
brige o okolišu i doprinosu svakoga pojedinca njegovu očuvanju.
Zadatak natječaja bio bi izraditi plakat s jasnom ekološkom porukom, izraženom
slikom i riječju ili samo slikom.
Plakat ne trpi puno teksta, stoga preporučujemo da poruka bude jasna i kratka. Ponekad slika
doista govori tisuću riječi, pa plakat može biti i bez tekstualnog dijela. Treba izbjegavati i
detaljne likovne prikaze jer je najvažnija ideja – ona treba biti čitka, prepoznatljiva, likovno
atraktivna i jednostavna.
Format plakata neka bude B ili B1 (hamer papir ili njegova polovica).
Preporučene tehnike jesu tempera i kolaž.
Plakat se može izraditi pojedinačno, u paru ili skupini.
Sudjelovanjem na natječaju izražavate suglasnost da se pristigli radovi s imenima autora i
naznačenom dobi koriste u tiskanim, web i drugim materijalima isključivo u nekomercijalne
svrhe.
Prosudbeno stručno povjerenstvo vrednovat će prispjele radove i nagraditi tri najbolja.
Izložba odabranih radova u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” Šibenik bit će otvorena 8.
listopada 2020. u 11:00.

Rok i način otpreme radova:
Radove treba donijeti u Knjižnicu do 3. listopada 2020. ili ih do toga dana poslati klasičnom
poštom na adresu:
Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik
Odjel za vizualnu kulturu
n. r. Zdenka Bilušić (uz napomenu “Za likovni natječaj”)
Poljana 6
22000 Šibenik.
Radovi trebaju biti propisno zaštićeni. Ne smiju biti savijeni.
Napomena: Likovni radovi se ne vraćaju!

UPUTE ZA UČENIKE I UČITELJE
Zadanu temu treba likovno obraditi prema odabranim nastavnim temama Nastavnog
plana i programa za osnovnu školu (PiP) za Likovnu kulturu.
Na poleđini likovnog rada treba stajati “naljepnica” s osnovnim podacima:

“NALJEPNICA” ZA LIKOVNI RAD UČENIKA/UČENICE OSNOVNE ŠKOLE

Naziv osnovne teme natječaja
Ime i prezime,
spol (m/ž), razred, godine/dob
Škola,
mjesto, adresa
Likovna tehnika
Korelacija
Ime i prezime
učitelja/učiteljice mentora

C-Change (URBACT III PROGRAM)

