OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE

RAZPISUJE

14. LIKOVNI NATEČAJ
»PO ČEBELAH SE ZGLEDUJ«

-ZGODBE-

Smo šola, ki živi v naravi in z naravo. Ob šoli je čebelnjak. Panjska končnica,
ki je motiv našega natečaja, izvira iz zgodovine slovenskega čebelarstva.
Gre za tradicionalno poslikano deščico, ki zapira panj. Z njo so čebelarji ločili
panje med seboj. Tradicionalni motivi so nabožni (Adam in Eva, Job …) ter
posvetni (Hudič brusi babi jezik, Mlinar in žena …), vaša ZGODBA pa je lahko
ljudska ali zgodovinska, resnična ali izmišljena, upodobljena od blizu ali
daleč, lahko je zgodba v stripu, obvezno pa naj bo narejena v GRAFIČNI
TEHNIKI.

RAZPISNI POGOJI

KDO: UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA OZIROMA OTROCI OD 6 DO 15 LET
MOTIV: ZGODBA (ljudska ali zgodovinska, resnična ali izmišljena, od blizu ali
daleč, lahko je zgodba v stripu)
TEHNIKA: vse grafične tehnike, tudi računalniška grafika
FORMAT: - VELIKOST GRAFIČNEGA LISTA: A4
- VELIKOST ODTISA: PRAVOKOTNIK (okvirna velikost 15 X 25 cm)
- USMERJENOST: LEŽEČE

ROK ZA ODDAJO DEL: podaljšan do 30. aprila 2022
NASLOV ZA POŠILJANJE: Osnovna šola Dobravlje, Dobravlje 1, 5263 Dobravlje,
Slovenija
ŠTEVILO: 13 grafičnih listov na mentorja
SIGNATURA: avtorska označba z navadnim svinčnikom naj vsebuje naslednje
podatke: grafična tehnika, naklada, naslov dela, ime in priimek avtorja, razred in
leto nastanka

Izdelki naj bodo pravilno signirani, nepoškodovani in odtisnjeni neposredno
na format A4, ne pa nalepljeni. Izdelek naj bo delo enega učenca in največ dveh
mentorjev.
Izdelkov ne prepogibajte in ne vstavljajte v tulec. Pošljite jih zapakirane med
dvema tršima podlogama, skupaj s seznamom sodelujočih učencev.
Za dodatne informacije smo dosegljivi na e-pošti: o-dobravlje.ng@guest.arnes.si
ali telefonu 00386 5 365 1010.
Želimo Vam veliko ustvarjalnega navdiha in svobode pri ustvarjanju.

likovna pedagoginja
mag. Sonja Makuc

ravnateljica
Mirjam Kalin

Z deli, uvrščenimi na razstavo, razpolaga organizator (OŠ Dobravlje), vendar le za
dejavnosti povezane z natečajem in njegovo promocijo. S sodelovanjem na natečaju
se avtor oz. mentor strinja, da OŠ Dobravlje uporabi reprodukcijo dela s podatki o
avtorju, mentorju in šoli za objavo na razstavi, v katalogu, na spletni strani, v medijih ipd.

Primer, kakšen naj bo grafični list (ležeč format, velikost A4).

Format A4

Velikost odtisa
cca. 15 X 25 cm

Položaj lista: LEŽEČ

SEZNAM SODELUJOČIH OTROK
Naziv institucije: __________________________________________________
Naslov institucije: _________________________________________________
Država: __________________________________________________
Mail za obveščanje: ______________________________________________
Telefon za obveščanje: __________________________________________
Ime in priimek mentorja 1: ________________________________________
(Ime in priimek mentorja 2: ______________________________________ )
IME IN PRIIMEK
OTROKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

STAROST
V LETIH

NASLOV DELA

GRAFIČNA
TEHNIKA

