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Гимназија и економска школа „Доситеј Обрадовић”, Средња техничка школа

„Шинковић Јожеф”  и  Пољопривредна школа

Бачка Топола

21.12.2020.

I  Конкурс за кратки филм или анимацију на тему

„СВЕТИ САВА – НАШЕ НАДАХНУЋЕ”

На иницијативу професорке веронауке Љиљане Стојанов, у сарадњи са колегама

из све три средње школе са територије Општине Бачка Топола,  а уз подршку и

одобрење директора школа расписује се I Конкурс за кратки филм или анимацију

„СВЕТИ САВА – НАШЕ НАДАХНУЋЕ”. Конкурс је расписан за ученике

бачкотополских средњих школа.

Молимо вас да у својим радовима промислите о једној од ове три подтеме:

1. Свети Сава некад и сад

2. Свети Сава у мојој школи

3. Чуо/чула сам о Светом Сави

Радови треба да дају одговор на постављене теме и да рефлектују идеје

Светога Саве.

Услови конкурса:

1. На конкурсу могу да учествују сви ученици средњих школа на територији

општине Бачка Топола на свом матерњем језику.

2. Радови морају бити самостална остварења ученика и представљати видео запис

или анимацију урађену у неком од програма (Flash, Blender, Autodesk Maya,

Adobe After Efect или програм по вашем избору). Видео записи су аматерски и

могу се направити аматерском камером, мобилним телефоном или

фотоапаратом. Видео записи и анимације треба да трају до пет минута. Радове

треба послати у MP4  формату.  Уколико је фајл већи од 25  MB  можете

користити WeTransfer за слање садржаја.
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3. У потпису рада треба да стоји шифра ученика, а у посебном Ворд документу

следећи подаци:

а) шифра

б) име и презиме ученика, разред, контакт телефон и адреса електронске поште

в)  назив и адреса школе

       4. Свој рад назовите својом шифром

       5. Сви учесници који пошаљу своје радове ће од координатора добити изјаву о

јавном приказивању рада. Потписивањем изјаве (аутора – уколико је пунолетан или

родитеља аутора – уколико је малолетан) аутор пристаје да његов рад буде приказан на

дан школске славе путем школских интернет гласила.

 НАПОМЕНА:

Све радове слати на имејл: dunja.pesut@gmail.com ,  најкасније до 15. јануара

2021. год.

Радове без потпуних података жири неће узимати у разматрање (вредновање).

Додатне информације можете добити на телефон 063/ 7411-017 од Дуње Пешут.

Чланови жирија у овој категорији су:

Каталин Јанковић, проф. ликовне културе

Кирил Планкош, проф. групе предмета на електротехници

Тибор Лалуја, проф. информатике и групе предмета на електротехници

Јасмина Војнић, проф. информатике и групе предмета на електротехници

Лајош Лерик, проф. информатике

              Обавештење о резултатима Конкурса биће објављено 25. јануара 2021. год. на

сајтовима организатора Конкурса, али ћемо вас обавестити и телефоном. Најуспешнији

радови биће награђени.


