
REZULTATI LIKOVNOG NATJEČAJA  „PRIJATELJ SUHOZIDA“

Predškolska kategorija:
1. mjesto: "Baljenac" - olovka i drvene boje, Roko Erlić (7 godina), 
Dječji vrtić "Smilje" ("Ciciban"), Šibenik, odgojiteljice Vlatka 
Radovčić i Gordana Bukić,
2. mjesto: "Pogled odozdo na strop bunje" - tempera, Andrija Ivančević 
(6 g.), Dječji vrtić "Smilje" ("Građa"), Šibenik, odgojiteljice Anči 
Blaće i Adrijana Diklić,
3. mjesto: "Suhozidi i bunja" - ugljen, Marta Čubrić (6 g.), Dječji 
vrtić "Smilje" ("Ciciban"), Šibenik, odgojiteljice Marija Šare i 
Valentina Bukić.

Kategorija prva četiri razreda osnovne škole
1. mjesto: skulptura "Mala bunja", Dora Tandarić, IV. razred Osnovne 
škole "Murterski škoji", Murter, učiteljica Jelena Čurić,
2. mjesto: "Bunja" - tempera, Toni Slavica, I. razred Osnovne škole 
"Jurja Šižgorića", Šibenik, učiteljica Katica Olivari,
3. mjesto: "Pogled ispod mosta" - olovka, Jakov Lukić, III. razred 
Osnovne škole "Jurja Barakovića", Ražanac, učiteljica Ana Zekanović.

Kategorija završna četiri razreda osnovne škole
1. mjesto: triptih "Prijatelji suhozida" - kreda i ugljen na kartonu, 
djelo skupine učenika VI.b razreda Osnovne škole Jurja Šižgorića u 
Šibeniku, učiteljica Ivana Skroza,
2. mjesto: "Baljenac"- pastel,  Mila Žunec Brandt, 5. b razred
 OŠ Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb, mentor Ivona Biočić Mandić
3. mjesto: "Usamljeno drvo" - flomaster, VI.b razred Katoličke osnovne 
škole u Šibeniku, učiteljica Milena Mikulandra.

Kategorija srednje škole
1. mjesto: "Triptih bunje" - tekstilni kolaž, Doris Badurina, II.c 
razred Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zadru, profesorica 
Sandra Bačić,
2. mjesto: "Kameni otisci" - tekstilni kolaž, Matej Jelić, II.c razred 
Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zadru, profesorica Sandra Bačić,
3. mjesto: "Rašina bunja" - akril na drvu, Bruna Čičin-Šain, IV.d razred 
Gimnazije Antuna Vrančića.



Kategorija svih dobnih skupina:
1. mjesto: "Kornatske međe" - ugljen, Ivana Bura, Potomje,
2. mjesto: "Kornati" - tempera, Igor Dupalo, Narodno sveučilište Dubrava 
u Zagrebu, mentorica prof. M. Munger,
3. mjesto: "Baljenac" - akrilik na platnu, Šibenik.

Kategorija učenika svih dobnih skupina
Najbolji radovi u ovoj kategoriji su "Baljenac" Lucije Mesec (VII. 
razred Osnovne škole Dubrava, Područna škola Farkaševac, mentorica prof. 
def. Vedrana Ćetković), "Veseli stari otok" Matea Dragovčića (VIII. 
razred Centra za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" u Šibeniku, mentorica 
Žana Klisović) i "Baljenac" Aleksandra Popca (VIII. razred Centra za 
odgoj i obrazovanje "Šubićevac" u Šibeniku, mentorica Žana Klisović).

Najbolji rad čitavog likovnog natječaja je tekstilni kolaž "Triptih 
bunje" od Doris Badurine.

Proglašenje pobjednika održat će se u subotu, 27. svibnja u 10h na 
Čačinoj gomili na Srimi kod Šibenika. Prilaz će biti označen iz smjera 
Jadrije. Suorganizator svečanosti i popratnog piknika je Grad Vodice.


