
Državni projekt za učenike osnovnih škola Luka Botić, Viškovci, Dragutina 

Tadijanovića, Vukovar,  Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovica i OŠ Smiljevac, Zadar 

FOTOGRAFIJOM PO SLAVONIJI I DALMACIJI 
CILJ projekta: 

- potaknuti i motivirati učenike da na drugačiji način promatraju školsku svakodnevicu i da to 

zabilježe pomoću fotografije 

- potaknuti učenike da istraže posebnosti svoga zavičaja i zabilježe ga pomoću fotografije 

- potaknuti učenike na kreativno izražavanje i poticanje na amatersko bavljenje fotografijom 

- potaknuti učenike na suradnju s učenicima iz drugih škola 

TRAJANJE PROJEKTA: od 1. listopada 2021. do 15. lipnja 2022. 

MJESEČNE TEME I ROKOVI ZA SLANJE FOTOGRAFIJA: 
Mjesec Tema Rok 

listopad Moja škola i moje mjesto od 1. do 20. listopada 2021. 

studeni Znamenitosti u okolini škole od 1. do 20. studenoga 2021. 

prosinac Adventni i Božićni običaji u mome mjestu od 1. do 19. prosinca 2021. 

siječanj Školski praznici od 1. do 20. siječnja 2022. 

veljača Kućni ljubimci od 1. do 20. veljače 2022. 

ožujak Buđenje prirode u proljeće od 1. do 20. ožujka 2022. 

travanj Selfie fotografija od 1. do 20. travnja 2022. 

svibanj Osmijeh i sreća od 1. do 20. svibnja 2022. 

lipanj 

Odabir pobjednika, priprema javne izložbe i 

proglašenje pobjednika i dodjela priznanja za 

sudjelovanje, priznanja za najuspješnije autore za 

pojedini mjesec te dodjela nagrada za najbolje 

fotografije 

do 15. lipnja 2022. 

PROSUDBENA POVJERENSTVO ZA IZBOR NAJBOLJIH FOTOGRAFIJA 
Fotografije za izložbu i nagrađene autore odabrat će prosudbena povjerenstva za svaku školu. Proglasit 

će se mjesečni pobjednici za svaku školu te na kraju projekta izabrat će se tri najbolja rada - po jedan iz 

svake škole. Prosudbena povjerenstva: 

OŠ Luka Botić, Viškovci:  
- Sara Anušić-Jelkić - učiteljica likovne kulture 

- Ivančica Jakobović Špoljar - stručna suradnica knjižničarka i učiteljica hrvatskoga jezika 

- Davorin Ćuti – stručni suradnik pedagog 

- svaki mjesec jedan učenik ili učenica 

OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar: 

- Tamara Dević, učiteljica likovne kulture 



- Narcisa Tvorek, učiteljica hrvatskog jezika 

- Antonija Suton, pedagog 

- svaki mjesec jedan učenik ili učenica 

OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovica: 

- Biljana Kuduz, učiteljica likovne kulture 

- Marija Lenart, stručna suradnica pedagoginja 

- Ivana Vujnović, učiteljica matematike i informatike 

- svaki mjesec jedan učenik ili učenica 

OŠ Smiljevac, Zadar: 

- Biljana Jelenković, učiteljica likovne kulture,  

- Josipa Zanki, učiteljica geografije,  

- Manuela Margetić Longin, učiteljica geografije 

CENTRALNO POVJERENSTVO 
Zadaća Centralnog povjerenstva je koordiniranje događanja u svojoj školi, suradnja i dogovaranje 

zajedničke aktivnosti koje će se provoditi u svim školama te objava informacija i odabranih fotografija 

na mrežnim stranicama škola. Centralno povjerenstvo osmislit će i način prezentiranja fotografija na 

društvenim mrežama i drugim medijima. 

Članovi Centralnog povjerenstva su ravnatelji škola i učiteljice tehničke kulture i informatike: 

- OŠ Luka Botić, Viškovci:  

o Ante Lagator – ravnatelj,  

o Viktorija Vranešić – učiteljica tehničke kulture i informatike 

- OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar:  

o Lidija Miletić – ravnateljica,  

o Renata Bradvica - učiteljica tehničke kulture i informatike 

- OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovica:  

o Maja Škraba – ravnateljica,  

o Svjetlana Urbanek - učiteljica tehničke kulture i informatike 

- OŠ Smiljevac, Zadar: 

o Bernardo Kotlar – ravnatelj 

o Marina Kulaš – učiteljica informatike 

Voditeljice Projekta za svoju školu su učiteljice tehničke kulture i informatike Viktorija Vranešić, Renata 

Bradvica i Svjetlana Urbanek i učiteljica informatike Marina Kulaš. 

Koordinatorica Projekta je Viktorija Vranešić. 

KRITERIJI VREDNOVANJA 
Potpuno jasno i originalno razrađena ideja – max. 10 bodova 

Potpuno ostvarena tema  – max. 10 bodova 



Uspješno ostvarena kompozicija, svjetlost, kadar  – max. 10 bodova 

UVJETI SUDJELOVANJA U PROJEKTU: 
• Sudionici natječaja mogu biti svi učenici OŠ Luka Botić, Viškovci, OŠ Dragutina Tadijanovića, 

Vukovar OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovica i OŠ Smiljevac, Zadar.  

• Učenici svoje fotografije prijavljuju pomoću AAI@edu.HR računa (skole.hr). Ukoliko se pojavi 

problem prilikom prijave, javite se učiteljici Informatike svoje škole ili zatražite pomoć u kanalu 

vaše škole u Teamsu 

• Svaki učenik može poslati najviše 3 fotografije u digitalnom formatu za svaku mjesečnu temu.  

• Učenici svoje fotografije šalju isključivo pomoću obrasca koji se nalazi na u Teamsu u kanalu 

svoje škole (za prijavu potreban skole.hr račun).  

• Za svaki mjesec (temu) postoji drugi obrazac.  

• Fotografirati se može fotoaparatom ili mobitelom.  

• Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji.  

• Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne 

narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.  

• Svaki od sudionika natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i preuzima odgovornost za 

sadržaj.  

• Učenicima nije dozvoljeno fotografirati za vrijeme nastave u učionicama.  

• Sudjelovanjem na natječaju autori fotografija daju pravo organizatorima (OŠ Luka Botić, OŠ 

Dragutina Tadijanovića, OŠ Ivane Brlić-Mažuranić i OŠ Smiljevac) na javno izlaganje imena 

autora uz rad te pravo izlaganja imena i prezimena pri objavi pobjednika, objavu fotografije na 

izložbi, mrežnoj stranici škole te na društvenim mrežnima stranicama škola i Projekta (Facebook 

i Instagram) uz navođenje imena i prezimena autora te korištenje fotografija za izradu 

promotivnih materijala škole uz navođenje imena autora (sukladno GDPR odredbama).  

• Prosudbena povjerenstva svakoga će mjeseca izabrati 10 najboljih fotografija za svaku školu u 

skladu sa zadanom temom. Nabolje mjesečne fotografije (10) bit će izložene u školskom 

prostoru (fizičkom i/ili na mreži). Nakon završetka projekta, Centralno povjerenstvo će izabrati i 

nagraditi 3 najbolje fotografije iz svake škole cjelokupnog projekta.  

• Za odabir najboljih fotografija bit će organizirano i online glasanje u koji se mogu uključiti svi 

učenici i učitelji svih škola koje sudjeluju u projektu.  

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adgqSPytWUF7aalyTjMvDaNGM83cI6rgoAsqU96u65ww1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fc91b16d-df7a-435d-84ef-8b0910a6b58d&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

