
 

 
ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA 

 
 

raspisuje 
 

likovni natječaj za djecu predškolskih skupina dječjih vrtića i učenike nižih razreda 
osnovnih škola Šibensko-kninske županije na temu 

 

 Kako štedim energiju…  
 
 

Šibensko-kninska županija 22. travnja obilježava Dan energetske održivosti, a sve to radi 
stvaranja svijest o potrebama zaštite planeta Zemlje i energetski održivih zajednica. 
Znate li da je u posljednjih 30 godina potrošeno energije koliko ukupno u cijeloj povijesti 
čovječanstva? A znate li i da će se potrošnja energije u skoroj budućnosti čak duplicirati? 
Dakle, krajnje je vrijeme da se nešto poduzme. Pitate se što? Načina ima milijun, a ukoliko 
odradite i samo jedan korak, te ga integrirate u svoj način života, pridonijeti ćete svjetlijoj 
budućnost našeg planeta.  
 
Likovni natječaj na temu “Kako štedim energiju”, kroz likovni zadatak, ima za cilj potaknuti 
djecu na likovni prikaz svakodnevne situacije u kojoj mogu pridonijeti štednji energije.  
 
Upute za  odgojitelje, učenike i učitelje  
 
Zadanu temu treba likovno obraditi prema programu i u skladu s mogućnostima dobne 
skupine.   
Format neka bude list iz likovne mape a od tehnika preporučujemo crtačke: olovka, tuš i 
pero, flomaster. 

Na poleđini svakog likovnog rada koje odgojitelj/ica ili učitelj/učiteljica dostavlja na Natječaj 
obvezna je “naljepnica” s osnovnim podacima:  

Naziv osnovne teme Natječaja 
Kako štedim energiju 

 

Ime i prezime,  
spol (m/ž), razred, godine/dob 

 

Škola,  
mjesto, adresa 

 

Likovna tehnika 
 

Korelacija 
 

Ime i prezime odgojitelja/ice učitelja/ 
učiteljice - mentora 

 

 
Uratke prispjele na natječaj vrednovat će prosudbeno stručno povjerenstvo i nagraditi tri 
najbolja. 

 
Izložba odabranih radova na 1. katu Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik bit će 
otvorena 22. 4. 2015. u 11 sati.  
Odabrane uratke bit će moguće vidjeti i na web stranicama Šibensko-kninske županije 
www.skz.hr 

 
 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:%C5%A0ibensko-kninska_%C5%BEupanija_(grb).gif


 
Rok i način dostave uradaka 
 
Uratke treba poslati ili donijeti do 15. travnja 2015. na adresu:  

Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik  
Centar za vizualnu kulturu djece i mladih 
n/r Zdenka Bilušić (uz napomenu “Za likovni natječaj „Kako štedim energiju”)  
Poljana maršala Tita 6  
22 000 Šibenik.  

 
Uradci trebaju biti propisno zaštićeni. Ne smiju biti savijeni u tube. 
  
 Uradci se ne vraćaju!  
 
Važno: Molimo sudionike natječaja da pristanu na izlaganje i korištenje elemenata 
poslanih likovnih uradaka u nekomercijalne i edukativne svrhe. 

 
 

 
Zdenka Bilušić, prof., voditeljica Centra za vizualnu kulturu 
Knjižnice 

 
Dijana Ercegović 

   pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport 


