
LIKOVNI NATJEČAJ – „Umjetnost za svemir“ 
 
Poštovani, 
 
s velikim zadovoljstvom pozivamo učitelje u osnovnim školama i odgojitelje u vrtićima na sudjelovanje u 
likovnom natječaju. Natječaj je otvoren do 20. travnja 2021.  
 
Natječaj za djecu i učenike  organiziran je u sklopu Nastavničke sekcije Hrvatskog astronomskog društva 
u suradnji s timom nacionalnih koordinatora za edukaciju iz astronomije međunarodne astronomske 
unije (IAU/NAEC Hrvatska) u sklopu projekta “Space for Art”: 
https://www.spaceforartfoundation.org/  
 
Objava rezultata natječaja bit će 5. svibnja. 2021. na web stranici Hrvatskog astronomskog društva: 
https://www.astronomija.hr  
 
i web stranici škole:  http://www.os-pantovcak-zg.skole.hr/  
 
TEHNIKA 
 
Sva likovna tehnika je dozvoljena. Izbor je na učitelju/odgojitelju i učeniku. 
Maksimalni format radova je polovica crtaćeg papira iz likovne mape ili format A4. 
 
 
TEME: 
 
Tema:  Moja vizija Zemlje u svemiru ili kako ja zamišljam planet Zemlju u svemiru 
  
Natječaj je otvoren do 20. travnja 2021. 
 
 
UVJETI PRIJAVE 
 
Na natječaju mogu sudjelovati djeca iz vrtića diljem Republike Hrvatske te učenici  1. -  8. Razreda 
osnovnih škola. Radove prijavljuju odgojitelji i mentori,  odnosno učitelji likovne kulture ili razredne 
nastave. 
  
Pojedini učenik može sudjelovati samo s jednim radom. 
 
Likovni rad mora biti originalno i samostalno učeničko djelo napravljeno pod vodstvom mentora u 
formatu polovice papira iz likovne mape  1. - 8. razreda. 
 
 
Na natječaj se mogu prijavljivati isključivo individualni učenički radovi. Skupni radovi se neće uzimati u 
obzir. 



  
Podaci o učeniku ispisuju se u elektroničkom obliku i lijepe na poleđinu rada. 
  
Podaci trebaju sadržavati:  
 
- ime i prezime učenika,  
 
- razred, ime i adresu škole, mjesto,  
 
-  ime i prezime mentora, e-mail mentora. 
  
 
  
Uz radove se prilaže Izjava roditelja o davanju suglasnosti za prikupljanje, obradu i objavu osobnih 
podataka učenika u svrhu sudjelovanja na natječaju „Umjetnost za svemir “ (prilog - izjava roditelja ) 
 
Radovi se šalju zaštićeni između dva kartona, a svaki pojedini rad se odjeljuje papirom. 
 
Radove pristigle na natječaj ne vraćamo poštom, ali ih je moguće podići u prostorijama škole po 
dogovoru. 
 
  
VREDNOVANJE 
 
Kod radova će se ocjenjivati interpretacija zadane teme, originalnost, kreativnost, kompozicija rada i 
cjelokupan umjetnički dojam. 
 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Radove slati na sljedeću adresu: 
 
Osnovna škola Pantovčak 
 ZA LIKOVNI NATJEČAJ: „Umjetnost za svemir“ 
Hercegovačka 108 
10 000 Zagreb 
 
 
Rok za predaju radova preporučenom poštom ili osobno je do 20. travnja 2021. 
 
Objava rezultata natječaja bit će 5. svibnja. 2019. na web stranici HAD-a: https://www.astronomija.hr i  
škole:  http://www.os-pantovcak-zg.skole.hr/ 
 
Virtualna izložba likovnih radova održat će se od 7. lipnja  do 15. lipnja 2019. na web stranicama  OŠ 



Pantovčak i HAD-a.  
 
 
 
ŽIRIRANJE I SELEKCIJA RADOVA 
 
Nagrađeni radovi: 
 
 1 nagrada za rad iz vrtića 
 
 1 nagrada za rad učenika od 1. – 4.razreda 
 
 1 nagrada za rad učenika  od  5. – 8. Razreda 
 
Jedan najbolji rad iz svih kategorija biti će oslikan na astronautskom odijelu zajedno s po jednim 
radom iz svih zemalja svijeta.  
 
Škola, vrtić te nastavnici mentori i učenici će za sudjelovanje na izložbi dobiti zahvalnicu. 
 
Članovi žirija: 
 
Jasna Bartolović Rimac, učiteljica razredne nastave 
 
Mateja Dumbović,  član HAD 
 
Ana-Marija Kukuruzović, član NAEC-a 
 
Tihomir Razum, nastavnik likovne kulture 
 
 
Nagrade: 
 
Podjela priznanja se neće održati zbog epidemiološke situacije, ali otvoriti ćemo virtualno izložbu 
najuspješnijih radova pristiglih na natječaj u Osnovnoj školi Pantovčak u Zagrebu. 
Nagrade će biti poslane poštom na adresu vrtića i škola. 
 
Za dodatne informacije obratite se na kontakt voditeljice nastavne sekcije HAD-a: Danijela Takač,  mob: 
091/600 8125 ili e-mail adresu: danijela.takac@skole.hr 
 
Nadamo se da ćete svojim odazivom pomoći realizaciji ove izložbe, te time unaprijediti percepciju 
javnosti o važnosti uloge likovne kulture i astronomije u odgoju i obrazovanju naših novih naraštaja. 


