
REZERVIRANO ZA USTVARJALNOST, krožek 

Pozdravljeni dragi mladi ustvarjalci in ustvarjalke 

Čeprav smo doma in pouk poteka drugače kot smo vajeni, sva se z ravnateljico dogovorili, da 

naš krožek rezervirano za ustvarjalnost ne bo podlegel koronavirusu. Zato vas bom vsak teden 

povabila k novi likovno ustvarjalni nalogi. Objavila jo bom vsak petek za naslednji teden. Člani 

krožka, lahko pa tudi ostali, ki radi ustvarjate, boste izdelek naredili, ga fotografirali in mi 

fotografijo poslali na naslov barica.flajnik-kozelj@guest.arnes.si  

Na šolski spletni strani bomo tedensko  ali na vsake dva tedna objavili izbor fotografij vaših 

izdelkov. Tako bomo oblikovali mini likovno galerijo, ki bo nadomestila razstavne panoje na 

stenah naše šole. Povabljeni ste, da morda zraven tudi kaj dopišete, kako ustvarjate, zakaj, kaj 

ste želeli s tem sporočiti. 

Ker doma nimate na razpolago vseh razpoložljivih likovnih materialov in orodij, bomo dali 

poudarek naravnim materialom, naravnim barvam, recikliranju odpadnih materialov. Zelo bom 

vesela tudi vaših predlogov, saj veste kako pravijo, več glav več ve. Če imate idejo ali željo, 

kaj bi radi ustvarjali, mi prosim, to sporočite. 

Upam, da bo naše delo potekalo naprej tako uspešno, kot je že v šoli. Nenazadnje z 

ustvarjalnostjo preženemo turobno počutje in naveličanost, ki nam ju povzroča  trenutno stanje. 

Zdaj pa k likovni nalogi za naslednji teden. 

Pred nami je velika noč in gotovo boste tudi pri vas doma izdelovali PISANICE. Načinov, kako 

jih okrasimo, je veliko, od bolj tradicionalnih do modernih. Jaz vam predlagam, da naredite 

DRSANKO. 

Jajce skuhate v olupkih od čebule, nato pa pazljivo nanj z olfa nožkom ali kakšnim drugim 

manjšim nožkom praskate vzorčke. Ti so lahko geometrijski ali cvetlični oz. rastlinski. Drsanke 

lahko delate skupaj z družinskimi člani. Ne obupaj prehitro, če z rezultatom ne boš zadovoljen-

a. Vaja dela mojstra. 

Pisanico, ki ti bo najbolj všeč, fotografiraj in mi pošlji fotografijo. 

Upam, da si boš rezerviral-a čas za ustvarjalnost ter tako obogatil-a sebe, kot tudi tiste, ki bodo 

vaše male umetnine občudovali v naši spletni šolski galeriji. 

 

Tvoja učiteljica Barica 
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