ЈП "Србијашуме" Београд
Булевар Михајла Пупина 113

САОПШТЕЊЕ
ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ И СВЕЧАНА ДОДЕЛА НАГРАДА ЗА НАЈБОЉЕ
РАДОВЕ СА ДЕЧИЈЕГ ФОТО-ЛИКОВНОГ КОНКУРСА
„ШУМА ДИШЕ-ПРИРОДА ПРИЧА“
Поштоване колегинице и колеге, драги љубитељи природе и уметности, поштоваоци
дечије креативности, учесници конкурса, драга децо, родитељи и наставници и сви други
заинтересовани, позивамо Вас да у четвртак 08. децембра 2016. године, са почетком у
18 часова у изложбеном простору ЈП „Србијашуме“, Булевар Михајла Пупина 113, Нови
Београд, присуствујете отварању изложбе и свечаној додели награда за најбоље радове са
дечијег фото - ликовног конкурса „Шума дише - природа прича“, уз пригодну представу у
извођењу ученика основних школа.
Да подсетимо, ЈП „Србијашуме“, као друштвено одговорна компанија, већ дуги низ
година ради на пројектима који су везани за едукацију и подизање свести школске деце,
везано за природу, шуме, екологију и заштиту животне средине, мотивишући младе да се
укључе на забаван и креативан начин. Дечији фото - ликовни конкурс „Шума дише природа прича“, који је трајао од 01.маја до 01. октобра 2016. године, показао је да
ученици основних и средњих школа са територије Републике Србије показују велику
жељу да на маштовит начин, кроз фотографије и цртеже у разним техникама, покажу како
они доживљавају природу, а пре свега шуме. Уз велико залагање директора и наставника у
основним и средњим школама, на нашу велику радост, пристигло је више стотина радова.
Имали смо тежак задатак да од пристиглих радова изаберемо најбоље, руководећи се
оригиналношћу идеје, промоцијом природе, шуме, чистог ваздуха и заштите животне
средине.
Жири је донео одлуку да се у категорији ликовних радова за ученике основних школа
од I до IV разреда доделе три прве награде за најбољи рад а добитници су:
1. Алекса Спајић, ученик I/1 разреда, из ОШ „Стари град“, Београд,
2. Драго Савић, ученик III/2 разреда, из ОШ „Вук Караџић“, Књажевац и
3. Александар Марић, ученик IV/2 разреда, из ОШ „Старина Новак“, Београд.
Награда за најбољи рад у категорији ликовних радова за ученике основних школа од
V до VIII разреда:
- Николи Васићу, ученику VI разреда, из Школе за оштећене слухом-наглуве
„Стефан Дечански“, Београд.
У категорији фотографија за ученике средњих школа, нажалост ни један од
пристиглих радова није одговорио на задату тему. Имајући у виду квалитет и креативност
радова, одлучили смо да ипак буду део изложбе.
Награда за најбољи рад укупно, без обзира на категорију:
- Николи Васићу, ученику VI разреда, из Школе за оштећене слухом-наглуве
„Стефан Дечански“, Београд.

Дванаест најбољих ликовних радова ће бити публиковано у стоном календару
ЈП „Србијашуме“за 2017. годину и то радови следећих учесника:
1. Никола Васић, ученик VI разреда из Школе за оштећене слухом-наглуве „Стефан
Дечански“, Београд,
2. Софија Коврлија, ученица I/4 разреда, из ОШ „ Драган Лукић“, Нови Београд,
3. Ана Митровић, ученица IV/4 разреда, из ОШ „Јелена Ћетковић“, Београд,
4. Драго Савић, ученик III/2 разреда, из ОШ „ Вук Караџић“, Књажевац,
5. Кристина Анђелковић, ученица VI разреда из Школе за оштећене слухомнаглуве „Стефан Дечански“, Београд,
6. Угљеша Димитријевић, ученик V/3 разреда, из ОШ„Јован Јовановић Змај“,
Обреновац,
7. Милица Стојановић, ученица VIII/3 разреда, из ОШ „Предраг Девеџић“, Врањска
бања,
8. Младен Радомировић, ученик VIII разреда из Школе за оштећене слухом-наглуве
„Стефан Дечански“, Београд,
9. Стефан Тијанић, ученик IV/2 разреда, из ОШ „Браћа Јерковић“, Железник,
10. Бојан Јеремић, ученик V/2 разреда, из ОШ „Јован Поповић“, Крагујевац
11. Лара Дошен, ученица VI/2 разреда, из ОШ „Радоје Домановић“, Нови Београд,
12. Мија Јевтић, ученица VI/3 разреда, из ОШ „Јован Јовановић Змај“, Обреновац.
Захваљујемо се свим учесницима, њиховим наставницима и директорима школа, што су
у оволиком броју учествовали на конкурсу и на маштовит начин послали јасну поруку
„Шума дише-природа прича“.
Видимо се на изложби радова и додели награда.

