ви пишете, ми објављујемо
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УЧЕНИЦЕ ОШ БОРОВО НИКОЛИНА КОНДИЋ И ЈОВАНА СЕРДАР ОСВОЈИЛЕ НАГРАДУ НА КОНКУРСУ „МОЈА ПРВА КЊИГА“
МИНИСТАРСТВА НАУКА, ОБРАЗОВАЊА И СПОРТА У КАРЛОВЦУ

Радост стварања прве књиге
Најпре је требало
изабрати тему сликовнице. Обе су се
одлучиле за бајке са
традиционалном бајковитом фабулом добро им познатом из
лектире, али и из приповедања у родитељском дому. По
слободној вољи комбиновале су и стварале маштовите мотиве стварајући свака свој свет фантазије сигурно водећи радњу кроз заплете према срећном
крају.
Након што су написале текст, поделиле су га на шеДругарице: Николина Кондић и Јована Сердар
снаест страница и
ије потребно посебно истицати како приступиле илустровању. Слободно су
је васпитнообразовни рад од изу- према свом афинитету изабрале технику.
зетне важности за свако друштво. Николина је изабрала акварелисани цртеж
Наставни програми основних школа врло су тушем, а Јована је изабрала сликарску
разгранати и усмерени на задовољење технику пастела. Илустровање се показало
свих тренутних, али и будућих потреба мла- веома захтевним задатком јер је требало
дих људи. Међутим, школе често прихватају израдити 16 слика (плус насловна и
и ваншколске иницијативе и укључују се у поднасловна страна) које су све морале
пројекте у којима препознају прилику за задржати једнак квалитет ликовног израза
квалитетније постизање својих васпитно- како би сликовнице биле у целини добре.
образовних циљева.
Тако је настао прави мали ликовни циклус.
Карловачки Центар за неохуманистичке По завршетку илустровања листови су
студије (ЦНС) под покровитељством Министарства наука, образовања и спорта
сваке године у септембру расписује конкурс
„Моја прва књига“.
На овогодишњем конкурсу по први пут
су учествовале и ученице Основне школе
Борово. Николина Кондић и Јована Сердар, сада ученице 5. разреда, одлучно су и
са заносом прихватиле изазов израде своје
прве књиге – сликовнице. Иако се у почетку
чинило да је то лак и једноставан задатак,
показало се да је израда сликовнице тј.
писање текста и илустровање веома обиман и захтеван посао.
Радиле су, боље рећи стварале, свакодневно у школи готово месец дана око 30
сати на часовима српског језика, ликовне
културе и ваннаставних активности. Наравно да су много времена провеле у раду
на сликовницама и код куће.

Н

Изјаве награђених ученица

- Сликовницу „Мала пастирица“
направила сам играјући се са својом
учитељицом у школи. Било је веома
весело и већ размишљам о томе
како ћу написати и илустровати
следећу сликовницу. Већ знам и њен
наслов. Зваће се „Чаробни зец“ –
узбуђено прича Јована Сердар.
- Бајку „Чаробне јагодице“ посветила
сам јагодицама из свог врта. Већ
пишем следећу бајку која ће се звати
„Авантуре мачка Мишка“ – поручује
Николина Кондић.

увезани и сликовнице су добиле прави
облик књиге.
Узбуђењу није било краја док су први пут
задовољно и поносно пролистале своју
прву књигу. Литерарну и ликовну вредност
њихова рада препознали су и вршњаци у
разреду који су с великим занимањем
пратили настајање сликовница и на крају
заједнички поделили радост успешно завршеног пројекта.
Сликовнице “Мала пастирица” и “Чаробне јагодице” послате су на конкурс у
Карловац где су биле и награђене, а са
великом радошћу Јована и Николина су 28.
септембра 2013. учествовале на изложби
награђених сликовница, културно-уметничком програму и свечаној подели награда .
Младим креативним ученицама ОШ
Борово желимо још много успеха у новим
пројектима, а надамо се да ће се пронаћи и
довољно новца како би овај успешни
пројекат завршио штампањем сликовнице.
Смиљка Петровић

