
 

„OBOJI SVIJET!  

šarenim bojama tolerancije“ 

PRIJAVI SE! 

 

Dragi naši učenici i učenice, učitelji i učiteljice, pozivamo vas da se priključite natječaju „Oboji 

svijet!”, ali ove godine glavnu riječ vodite upravo VI!  

Nakon 8 godina „Oboji svijet!” natječaja, gdje su tjednima na našu adresu stizali najrazličitiji 

kreativni radovi, vrijeme je da „Oboji svijet!” uđe u vaše škole i da upravo vi budete organizatori 

„Oboji svijet!” natječaja 2019. godine. Znamo da ste za to spremni i jedva čekamo rezultate.  

Tema ostaje ista jer je prihvaćanje i poštivanje različitosti i individualnih razlika (u svakodnevnom 

životu, u školama i lokalnim zajednicama te u svijetu) nešto o čemu uvijek treba govoriti, a znamo 

da ćete vi to opet napraviti na najkreativnije načine.  

Ljudi se razlikuju po mnogočemu, poput nacionalnosti, vjere, jezika, spolne orijentacije, osobnog i 

socijalnog identiteta, obiteljskog i socioekonomskog statusa, kulture, običaja, tjelesnog izgleda, 

obrazovanja te po mnogim drugim obilježjima. Svi mi tumačimo međusobne različitosti na brojne 

načine, a u ovom nas natječaju zanima: Kako vi živite svoje različitosti? Gdje ih sve primjećujete? 

Kako razumijete različitosti koje vas okružuju? Kako prihvaćate različitosti i što poduzimate kako 

biste ih razumjeli? Na koji način doprinosite prihvaćanju i poštivanju različitosti unutar svoje 

okoline? Kako stvarate svoje stavove i razmišljanja o drugima i drugačijima? 

NOVOST NATJEČAJA – OBOJI SVIJET U 6 KORAKA 

OBOJI SVIJET U VAŠOJ ŠKOLI 

1. odabir Oboji svijet koordinatora u školi i formiranje školske Oboji svijet komisije 
sastavljene od učitelja, učenika i roditelja  
 

2. izrada kreativnih radova (učenici uz mentorstvo učitelja) te dostava radova školskom Oboji 
svijet koordinatoru natječaja 

 
3. izložba kreativnih radova u školi 

 
4. odabir najboljih radova od strane školske Oboji svijet komisije 

 

OBOJI SVIJET U FORUMU 

5. slanje do tri najbolja rada prema odabiru školske Oboji svijet komisije na e-adresu Oboji 
svijet natječaja (oboji.svijet@gmail.com) najkasnije do 7. studenog 2019. 
 

6. promocija najboljih radova (prema odabiru Forumove komisije) na mrežnim stranicama     
Foruma za slobodu odgoja 

 

 

Obojimo svijet lijepim riječima, učenici/e 6. a 

razreda III. OŠ Bjelovar, Oboji svijet 2018.  
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