
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pred nevidno grožnjo smo se zatekli v svoje domove, kjer se počutimo varne in zaščitene. 
A kljub vsemu, sedaj ni pravi čas za sejanje strahu in panike. Čas je za druženje z družino, za opravljanje šolskih 

obveznosti, igranje družabnih iger, za hobije, igranje na inštrumente, za zabavo s hišnimi ljubljenčki, če jih imate, 
za branje… in ne nazadnje tudi za ustvarjalnost. Ker nas ustvarjanje neizmerno bogati pa tudi pomirja in sprošča. 
Zato ste vsi učenci naše šole prav lepo vabljeni, da s svojimi likovnimi deli, ki bodo nastala doma, v času vaše šole 

na domu, sodelujete na šolskem LIKOVNEM NATEČAJU '' ŽIVLJENJE V ČASU KORONAVIRUSA'' 
 

LIKOVNI MOTIVI  : 
• Ilustracije na temo življenja v času koronavirusa (kako poteka tvoj vsakdan, kaj počneš doma, o čem razmišljaš…) 
• Portret, figura 
• Narava (živali, rastline…) 
• Krajina, arhitektura 
• Moj hišni ljubljenček in kako skrbim zanj 
• Moje sanje, fantazija, domišljijski svet 
• Kakšna bo naša prihodnost 
• Abstraktna, nepredmetna umetnost 
• Strip z aktualno tematiko 
• Mandala 

 
LIKOVNE TEHNIKE : 
Dovoljene in zaželjene so različne risarske in slikarske likovne tehnike, lahko tudi kombinirane: svinčnik, oglje, črn flomaster, 
voščenke, vodene barvice, suhe barvice, barvni flomastri, tempere, tuši…lahko tudi striženka, lepljenka, praskanka…skratka 
uporabite lahko vse kar imate doma pri roki ali se ''skriva'' po vaših predalih. 
 
FORMAT PAPIRJA: ni določen in se prilagaja tistemu, kar imate trenutno na voljo doma. 
 
POŠILJANJE: Dokončane izdelke fotografirajte in jih pošljite na šolski e-naslov: zajcsobocan52@gmail.com 
Če pa imate svoj Instagram profil, lahko dodate fotografijo svojega izdelka tudi na #solanadomuOSDJ.  
V obeh primerih ne pozabite pripisati svojih podatkov: ime, priimek, razred. 
 
TRAJANJE NATEČAJA:  Vse dokler se spet ne srečamo v šolskih klopeh. 
 
AVTORJI NAJKVALITETNEJŠIH IN NAJIZVIRNEJŠIH LIKOVNIH DEL BOSTE OB KONCU NATEČAJA PREJELI DIPLOME PA TUDI 
PRAKTIČNE NAGRADE! KO PA SE ŠOLA SPET VRNE TJA KAMOR SPADA, BOMO PRIPRAVILI TUDI RAZSTAVO NAJBOLJŠIH 
LIKOVNIH IZDELKOV. 
 

Veliko ustvarjalnih užitkov vam želimo! 
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