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RAZPIS

43. LIKOVNEGA NATEČAJA 
»LIKOVNI SVET OTROK« 

Osnovna šola Šoštanj 2011

Iskanja in upodabljanja idej naj bodo povezana s temo:

»Barve na risbi, sliki, grafiki, kipu in v arhitekturi«
Si lahko predstavljamo živopisani svet brez barv? Nikakor ne. Prisotne so povsod. Z njimi se srečamo 
na vsakem koraku, doma, v naravi, v šoli … Barve tudi vplivajo na naše razpoloženje in ustvarjajo 
najrazličnejše občutke –  toplino, ugodje, negotovost … 

Barva  izkaže svojo čarobno moč tudi takrat, ko se likovno izražamo. Ko v  ploskovitem prostoru 
z barvo tvorimo jasno ali nejasno omejene oblike, ko s točkami in linijami raznotere oblike orisujemo in 
jih bogatimo s strukturami in teksturami, ali pa ko ustvarjamo tridimenzionalne kiparske in arhitekturne 
oblike. 

Da bodo lahko učenci z likovnimi izdelki povedali, kako razumejo barve, ob tem pa bodo 
odkrivali nove in nove možnosti njihovega nastajanja, naj izkoristijo vse posebnosti barv: barvne tone, 
svetlost in nasičenost. Z barvami naj zbudijo občutek prostora na ploskvi, globine, plastične 
oblikovanosti predmetov  in njihovih površin, občutke toplote ali hladnosti, pestrosti, nepestrosti, kom-
plementarnosti, harmoničnosti … Z barvami naj prikažejo razgibanost površin tudi pri ustvarjanju 
kiparskih oblik in arhitekturnih tvorb, različna razpoloženja  in atmosfero. Spregovori naj bogata narava 
likovnega izraza in na široko naj se odprejo posebnosti individualnega izražanja. 

Naj torej barve spregovorijo v različnih kompozicijah, a ne samo pri slikanju. Tudi pri risanju, 
izdelavi grafik in oblikovanju kipov  ter pri arhitekturnem oblikovanju. Zasijejo naj v vsej svoji raznolikosti.  
Izvirne podlage za ploskovito izražanje, likovni materiali in pripomočki, ki jih bodo učenci izbrali in na 
najrazličnejše načine uporabili, bodo pripomogli, da bodo lahko svoja občutja in misli ustvarjalno 
upodobili.

Razpisni pogoji:
• Na natečaju lahko sodelujejo otroci in mladostniki osnovnih šol, vrtcev  in drugih vzgojno-

izobraževalnih ustanov. 
• Likovne izdelke, prispele do 15. marca 2011, bo pregledala tričlanska komisija likovnih 

strokovnjakov. Komisija bo podelila pet enakovrednih nagrad in pohval mentorjem/mentoricam. 
• Na natečaj lahko pošljete likovna dela, ki so nastala pri pouku likovne vzgoje, interesnih dejav-

nostih in v raznih likovno ustvarjalnih delavnicah.
• Likovni izdelki so lahko iz vseh likovnih področij, velikost formata slik, risb, grafik … je lahko 

največ A2, tridimenzionalne tvorbe naj ne presegajo velikosti pol metra.
• Ploskovita likovna dela pošljite v mapi in ne v tulcu.
• Likovna dela naj bodo primerno zavita (zaščitena) čeprav niso poslana po pošti.
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• Vsak mentor/mentorica naj pošlje likovne izdelke za posamezno šolo, vrtec ali drugo vzgojno-
izobraževalno ustanovo v samostojni mapi oz. paketu (če npr. učitelj poučuje na dveh ali več 
šolah, če poučujeta dva učitelja na eni šoli) 

• Vsak mentor/mentorica lahko pošlje največ 30 likovnih izdelkov iz ene šole, vrtca ali druge 
vzgojno-izobraževalne ustanove. Opremljeni morajo biti z naslednjimi podatki:

- ime in priimek avtorja/avtorice, starost in razred,
- likovna naloga s teoretičnim likovnim problemom, naslov  motiva in izvedena likovna 

tehnika,
- ime in priimek mentorja/mentorice,
- letnica nastanka likovnega izdelka,
- naziv, naslov in žig vzgojno-izobraževalne ustanove.

• Razstava likovnih izdelkov z zaključno prireditvijo bo v mesecu maju. Šole prejmejo pisna 
vabila.

• Prosimo, da predpisana pravila upoštevate.
• Likovna dela dostavite osebno ali pošljite do navedenega roka po pošti na naslov:

OSNOVNA ŠOLA ŠOŠTANJ
Koroška cesta 7
3325 Šoštanj 
Z oznako: Za Likovni natečaj »Likovni svet otrok«.

Tel.: 03 898 66 00
 e-mail: os-sostanj@guest.arnes.si

Predsednica organizacijskega odbora                                         Ravnateljica
Alenka Venišnik                                                                           mag. Majda Zaveršnik Puc
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