
Општина Кривогаштани, Крушево и ООУ„Страшо Пинџур“с.Мало Коњари 

  во соработка со МЦМС објавуваат: 

КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТКА НА УМЕТНИЧКИ ДЕЛА/ТВОРБИ ОД РЕЦИКЛИРАЧКИ ОТПАД НА 

ТЕМА: 

„МИРИСОТ НА ТУТУНОТ КОЈ ГИ ОБОЈУВА ДЕТСКИТЕ ИГРИ“ 

 

Предмет и цел на конкурсот : 

- Целта на конкурсот е да се зајакне свеста кај децата и нивните родители (на 

идиректен начин) и кај целокупната јавност воопшто за потребата за рециклирање на 

предметите кои се употребуваат при производството на тутун. како и останатите не 

тутунски материјали.  Со тоа би се подигнало нивото на свест и би се намалил отпадот 

кој ја загадува животната стредина по завршувањето на тутунските активности секоја 

сезона. 

- Конкурсот посебно ќе се фокусира на мотивирање на децата да го прикажат тутунот и 

активностите во истиот преку повторно искористување и рециклирање на материјали 

од типот на ПВЦ фолија/најлон, пластика, остатоци од скелиња, конец, саргии, 

заштитни одела, нараквици, картони, кукачки и нетутунски материјали (хартија ,тапи, 

пластични шишиња и сл). 

- Подготовка на драмска изведба од страна на учениците поврзана со темата на 

конкурсот. 

- Истовремено, конкурсот влијае на јакнење на свеста кај родителите и самите деца 

околу намалувањето, односно елиминирањето на детската работа во процесот на 

тутунопроизводството.   

Право на учество : 

Право на учество на Конкурсот за изработка на уметнички дела/творби од 

рециклирачки отпад имаат сите деца на возраст од 6 до 14 години, ученици во 

општинските основните училишта ООУ„Манчу Матак“ Кривогаштани, ООУ„Јонче 

Смугрески“ Обршани на територијата на Општина Кривогаштани, ООУ„Страшо 

Пинџур“ Мало Коњари од општина Прилеп и ООУ„Никола Карев“ од општина Крушево. 

На Конкурсот може да учествуваат само тимови/групи од по 5 до 7 ученици.   

Доставените уметнички творби од рециклирачки отпад треба да бидат на зададената  

тема предмет на овој конкурс. 

Учесниците на конкурсот се појавуваат под шифра. 

Право на учество имаат оргинални творби кои претходно не се објавувани и не 

учествувале на други конкурси. 



* Секоја група/тим има право да учествува со по еден труд. 

* Изборот на најдобрите творби ќе го изврши жири комисијата за оценување на трудот. 

Жири комисијата ќе даде оценка за доставените трудови при што за нејзината работа ќе 

изготви извештај со листа за наградени тимови.  

* За резултатите наградените тимови ќе бидат писмено известени од страна на жири 

комисијата, а истите ќе бидат објавени на веб - страната на општина Кривогаштани – 

www.opstinakrivogastani.gov.mk; www.krusevo.gov.mk 

* За учество во делот за креирање на иновативнии решение се повикуваат учениците и 

нивните наставници по природни науки да креираат тимови кои ќе создадат иновативни 

решенија за подобрување на тутунопризводството, кои ќе бидат презентирани пред 

претсавници од тутунските компании.  

Пронаоѓање на креативни и иновативни идеи за решавање на дел од проблемите во 

тутунопроизводството или во справувањето со тутунскиот отпад преку поттикнување на 

учениците за унапредување на начинот на размислување. ( изработување на прототипови, 

модели или макети кои би можеле да бидат користени од тутунската индустрија или од 

самите производители) истражувачки активности базирани на научно истражувачки постапки 

преку кои би биле истражени нови пристапи и/или идеи во тутунопроизводството, користење 

на тутунски и не тутунски материјали при креирањето на нови иновативни апарати. 

* За учество во спортските игри секое училиште може да состави свој тим од 5 до 7 ученици 

кои ќе изработат некој спортски елемент од рециклирани тутунски материјали (топка, 

кошеви,фудбалски голови).Децата ќе бидат организирани во еден училишен тим, кој во 

спортски игри ќе се натпреварува со тимовите од другите училишта. Тимовите ќе може да 

избираат натпревари во мал фудбал со изработена топка и фудбалски голови од 

рециклирани тутунски материјали, кошарка со изработени топки, кошеви и мрежи од 

рециклирани материјали. Изработените спортски елементи треба да бидат автентични и 

целосно од рециклирани материјали.  Спортските игри ќе се одржат во спортската сала на 

ООУ„Манчу Матак“, Кривогаштани на 23.12.2019 година, а нагрдите ќе бидат доделени во 

склоп на главната манифестација на 24.12.2019 година. 

Награди: 

* Наградите ќе бидат во материјална форма (книги, штафелај прибор за цртање и друг 

училишен прибор/опрема). 

* Наградените творби остануваат во сопственост на Општина Кривогаштани, Крушево и 

ООУ„Страшо Пинџур“с.Мало Коњари. 

* Учесниците на драмската претстава ќе биде наградена содветно на возраста . 

Права на општината: 

http://www.opstinakrivogastani.gov.mk/
http://www.krusevo.gov.mk/


Општина Кривогаштани,Крушево и ООУ„Страшо Пинџур“с.Мало Коњари,  го 

задржуваат правото за свои интерни потреби да ги користи наградените трудови за 

некомерцијални цели. 

Општина Кривогаштани, Крушево и ООУ„Страшо Пинџур“с.Мало Коњари го 

задржуваат правото да врши умножување за свои потреби. 

Со најдобрите трудови, општина Кривогаштани ќе организира промоција и изложба 

како збогатување на културната понуда во Општината. 

Доставување на трудовите: 

Секоја  група/тим својот труд треба да го достави во училишната библиотека.  

Адресата на која треба да се достават трудовите е: 

ООУ,,Манчу Матак,, Кривогаштани  

ООУ,,Јонче Смугрески,, Обршани 

ООУ„Никола Карев“, Крушево 

ООУ„Страшо Пинџур“, с. Мало Коњари 

За дополнителни информации заинтересираните тимови можат да се обратат кај 

одделенските раковдители или кај наставниците по соодветните предмети.. 

Рок на доставување на пријавите е од 2 декември до 18 декември 2019 година. 

Творбите за Конкурсот кои нема да бидат доставени во наведениот рок нема да бидат 

разгледувани. 


