
 Ustvarjanje med korona krizo 

Letošnja pomlad nam je postregla z dogodkom, ki si ga bomo vsi zanesljivo zapomnili. Sredi šolskega 

leta se je med vse teste, spraševanja in druge obveznosti vtihotapil majhen virus, ki ga od začetka 

nismo jemali prav resno. Od začetka nam je bilo rečeno, da bomo doma največ 14 dni, in že to se 

nam je zdelo veliko. Na misel mi ni prišlo, da bi napisala okrožnico, da učenci svoje likovne škatle 

vzamejo domov, prepričana sem bila, da bomo čez 14 dni že nazaj ... Ni bilo tako, od 13. marca, ko 

ste bili nekateri zadnjč v šoli, je minilo že več kot dva meseca ... 

In moram priznati, da mi je bilo od začetka kar hudo, kajti nihče nas prej ni usposobil za tak način 

dela. 

Vsebine v učnem načrtu sem morala vsak dan sproti prilagajati, da so bile bolj ustrezne za delo doma. 

Zavedala sem se, da nekateri učenci nimajo ustreznih likovnih potrebščin in da jih v najbližji živilski 

trgovini niti ne morejo kupiti ... 

Med pisanjem navodil sem poskušala učence vzpodbudit, da bi ustvarjali s tistim, kar jim je na voljo. 

In nastale so zelo izvirne rešitve. Vklopili so se izumiteljski možgančki mojih učencev ... 

Tako sem pri nalogi »Lavirana risba« učence vzpodbujala naj, če nimajo barvic, vzamejo kavno 

usedlino, sok rdeče pese naj se domislijo še česa novega ... Zarja iz 6. razreda mi je odgovorila s 

prekrasnim likovnim izdelkom in zanimivim sporočilom, ki vam ga navajam. 

Pozdravljeni. Pošiljam vam moj izdelek. Vse barve, razen modre, sem naredila sama iz 

materiala nabranega v naravi (trava, različne prsti, oglje) in kurkume. Upam, da vam bo všeč. 

Lep pozdrav. Zarja  



Nekateri učenci doma niso imeli DAS mase, zato sem jim poslala recept za slano testo. Rok, 

ki je bil eden takih učencev, mi je poslal sliko, na kateri si sam gnete maso za kiparjenje ... in 

nastala je krasna noga.  

 

 

Miha je razmišljal, da bi na virus opozoril s T-majico, katere načrt je skiciral. 

  



 

Učenci sedmega razreda so svojo arhitekturno nalogo izdelali iz rolic toaletnega papirja in brisač. 

 

 

 

Nekaterim je bila soba komaj dovolj velika za njihove arhitekturne rešitve. 

 

 

 

 



In z odpadki se da tudi kipariti.  

 

 

Iz odpadne embalaže za mleko so učenci 6. razreda delali hiše.   



In ko je bilo že topleje, sem učence osmih in devetih razredov poslala v naravo, kjer so delali LAND 

ARTE. Postali so uspešnica letošnjega šolskega leta, zato bo najbolje, da si jih kar ogledate.

 

 





 

  



  



  



 



  



 

 

 

Besedilo in izbor: Alenka Lopert Loborec 


