
ПОЗИВНО ПИСМО

ЗА УЧЕШЋЕ У НАЈВЕЋОЈ ИЗЛОЖБИ ВАСКРШЊИХ ЈАЈА
УКРАШЕНИХ СЛОВИМА ЋИРИЛИЦЕ И ФОЛКЛОРНИММОТИВИМА

„[... ] Шарена јаја на столу стоје,

у исплетеној корпи од прућа,

свако од нас ће добити своје,

остаће једно - наш чуваркућа...”

Саша Божовић

Поштоване колеге,

На иницијативу Скупштине Удружења „Чувари дела Вука Караџића” из Чачка (наследник
Огранка Вукове задужбине), тим Удружења учитеља Чачка осмислио је манифестацију под називом:

„Праскозорје васкршњих јаја”

Право учешћа имају сви ученици првог циклуса образовања основних школа у Србији или
расејању (односно, оквирно, узраст од 6 до 11 година).

Тема изложбе су васкршња јаја украшена словима ћирилице или традиционалним (фолклорним)
мотивима.

Техника украшавања и материјал би били по слободном избору (хамер, дрво, стиропор,
картон...).

Заинтересовани могу учествовати на два начина:

 oрганизовањем изложбе у својој установи (или месту становања) и слањем кратког пригодног
текста са свим подацима и фотографијама на имејл: cuvaridelavkca@gmail.com (уколико је
садржај обиман, користите опцијуWeTransfer) и/или

 објављивањем фотографије рада на дигиталној табли у апликацији (Padlet).

 Упутство за додавање садржаја на дигиталну таблу (Padlet)

Најпре фотографишите рад и сачувајте га на радној површини свог рачунара.

1) Левим двокликом отворите линк

https://padlet.com/glisic_mirjana2/radost.

2) У доњем десном углу левим кликом на знак + отворићете бели папир.

mailto:cuvaridelavkca@gmail.com
https://padlet.com/glisic_mirjana2/radost


3) На отвореном белом прозору, пратите кораке (обележене белим линијама и редним бројевима):

1. упишите назив државе, града, школе и име презиме ученика (или само разред и одељење
ако је групни рад), као и име и презиме учитеља;

2. отворите икону за увоз фотографије рада ученика са радне површине свог рачунара;

3. кратко опишите рад (материјал,техника и мотиви);

4. левим кликом објавите рад.

4) Кликом на три тачкице у горњем десном углу отварају се иконице за уређење објаве (измене,
брисање...).

У нади да ћете подржати ову лепу иницијативу, срдачно Вас поздрављају чланови

Удружења учитеља Чачка и

Удружења „Чувари дела Вука Караџића” из Чачка


