VIŠI RAZREDI OSNOVNE ŠKOLE - UPUTE ZA SUDJELOVANJU U NATJEČAJU
Ovdje se nalaze upute za izvedbu zadatka koji svojom tematikom obuhvaća sustav
gospodarenja otpadom i očuvanja okoliša te kroz glazbu i pjesmu educira djecu o važnosti
pravilnog postupanja s otpadom.
ZADATAK
Nastavnici i djeca trebaju osmisliti i izraditi glazbene instrumente koristeći različite vrste
otpada (staklo, papir, metal, plastika i ostalo). U obzir dolaze sve skupine instrumenata,
kreativnost i mašta na djelu, sviranje, pjevanje i plesanje - prema vlastitom izboru.
Djeca na svojim izrađenim instrumentima trebaju izvesti glazbeni nastup sa ili bez vokalne
izvedbe.
Što se treba snimiti (mobitelom ili kamerom)? - Glazbeni nastup te proces stvaranja
instrumenata potrebno je snimiti u trajanju od maksimalno 7 minuta.
Ako vam je jednostavnije, proces izrade instrumenata možete fotografirati (prije i poslije), ali
glazbeni nastup mora biti zabilježen video snimkom. Snimka (i fotografije) se prilaže u obrascu
prijave rada na natječaj.
Kriteriji ocjenjivanja:
glazbena izvedba uz cjelokupni dojam, kreativnost u izradi instrumenta, korištenje različitih
materijala u izradi instrumenata.
Napomena: pri ocjenjivanju zadatka uzimat će se u obzir dobna skupina učenika.

PRIJAVA RADA
Natječaj traje od 23.4.2018. do 28.5.2018. (u ponoć)
Prije početka predaje zadatka potrebno je ispuniti obrazac za prijavu koji se nalazi na mrežnoj
stranici http://reciklasicari.zaljepsunasu.hr i pratiti daljnje korake.
U posljednjem koraku prijave potrebno je učitati (uploadati) video snimku glazbene izvedbe.
Uz video snimku mogu se učitati i fotografije radi lakšeg pregledavanja radova.
Sve pristigle radove zaključno s danom 28.5.2018. pregledat će i ocijeniti organizirano
povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Fonda, Ministarstva, kreativne agencije
„Organizacija d.o.o.“ i glazbenog stručnjaka.
Proglašenje pobjednika natječaja objavit će se na Dan zaštite okoliša 5.6.2018. na
stranicama www.reciklasicari.zaljepsunasu.hr

DODJELA NAGRADA
Najboljih 30 radova bit će nagrađeno ekološkom edukativno-glazbenom radionicom koju će
održati tim stručnjaka sačinjen od glazbenih i likovnih umjetnika te gosta/gostiju iznenađenja.
Radionica će biti prilagođena dobnoj skupini nagrađenih natjecatelja. Uz zanimljiv i kreativan
sadržaj sudionici radionice dobit će i korisne materijale i poklone.
30 radionica za 30 najboljih radova započet će s održavanjem u rujnu 2018. godine, a termini
održavanja će se dogovoriti sa školom i organizatorom.
30 najboljih radova imat će priliku osvojiti jednu od 3 glavne nagrade:
1. Jednodnevni izlet autobusom u jedan od nacionalnih parkova koji je bliži lokaciji pobjednika
(u dogovoru sa školom) uključujući poklon vrećice za prvo nagrađene;
2. Jednodnevni izlet autobusom u jedan od nacionalnih parkova koji je bliži lokaciji
pobjednika (u dogovoru sa školom) uključujući poklon vrećice za drugo nagrađene;
3. Jednodnevni izlet autobusom na seosko gospodarstvo (u dogovoru sa školom) uključujući
poklon vrećice za treće nagrađene.
Napomena: Budu li među dobitnicima nagrada razredi/grupe koji završavaju svoje
osnovnoškolsko ili srednjoškolsko obrazovanje (8. razredi te završni razredi srednje škole),
iznimno će se za te skupine učenika organizirati radionice do kraja lipnja 2018. godine. Isto
vrijedi i za moguće prve 3 glavne nagrade koje će u tom slučaju biti organizirane do kraja
lipnja 2018. godine.

Provedba projekta sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni
razvoj, u okviru tehničke pomoći iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. –
2020.“

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost.

