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Naša šola je z umetnostjo nerazdružljivo povezana, saj ji je ime posodil naš veliki impresionist. Prav njegovo ime nas
zavezuje, da je umetnost področje, na katerem smo še posebej dejavni – pa naj bo to likovno, glasbeno ali literarno
področje ali pa ustvarjanje gledaliških predstav in različnih prireditev.
Ravno v Tednu umetnosti v šolah in vrtcih 2022 od 23. do 29. maja smo na naši šoli posvetili precej časa in energije
svečanemu dogodku – odprtju prenovljene šole. Za učence in zaposlene šolska stavba predstavlja drugi dom, če pa je
ta dom po mnogih letih dobil prelepo novo podobo, je to resnično velik dogodek. V ta dogodek smo bili vpeti prav
vsi, vsak v določeni vlogi – kot mentorji, pevci, plesalci, akrobati, povezovalci, oblikovalci scene in okrasja šole.
Tako so ob slavnostnem odprtju šole na šolski ploščadi posamezni učenci in učenke 6., 7. in 8. razreda ustvarili talno
sliko s kredami, posvečeno našemu mestu in vsemu, kar nam lepega ponuja. V nekaj urah intenzivnega načrtovanja
in slikanja so upodobili ljubljanski znamenitosti Grad in zmaja, ki nagovarja kip Riharda Jakopiča.

PRVOŠOLCI

Učenci in učenke 1. c so pri spoznavanju okolja spoznavali, kako skrbimo za okolje in našo naravo, katere odpadke
lahko ločujemo in predelamo. Ustvarjali so v mešanih tehnikah: trgali so papir, oblikovali iz odpadkov od šiljenja
barvic, odtiskovali so barve, risali in slikali.

Svoje spretnosti so pokazali tudi pri izdelavi živopisne scene za prireditev ob odprtju šole, v kateri so zapisali prisrčne
besede hvaležnosti. Tako so se med drugim zahvalili za pisano jedilnico in svetlo knjižnico, za otročje mamice in očke,
pa tudi drevesom, ker nam dajejo kisik.

DRUGOŠOLCI
Učenci in učenke 2. d so že pred časom v okviru projekta Moj mali vrtiček posejali različna semena: paradižnik,
baziliko, redkvice, peteršilj, korenje, solato, kumarice in jagode. V enem mesecu je kar precej že zraslo. Spoznavanje
ciklusa rasti posameznih vrst rastlin, opazovanje in odgovorna skrb za rastline zgodnjem obdobju šolanja lahko v
prihodnosti pomenijo korak k rešitvi problema samooskrbe naše dežele.
V tednu umetnosti so se pri spoznavanju okolja in likovni umetnosti posvetili človeku in ekologiji. Pogovarjali so se o
človeku, življenju, zdravju, ekoloških posledicah in onesnaževanju.
Učenci so se pri likovni umetnosti preizkusili v oblikovanju kipa iz mase DAS. Izdelali so doprsni kip z "odprto glavo".
Ko se je masa posušila, so ga še pobarvali. Nato so sadike iz korit presadili v manjše lončke in jih postavili v kip.

V 2. a učenci pri spoznavanju okolja veliko govorijo o varovanju okolja, ločevanju odpadkov, skrbi za naše okolje,
naravo. Na poučnem sprehodu so opazovali naravo spomladi, urejenost vrtov, sadovnjakov, skrb za čisto okolje. V
Tednu umetnosti so se spomnili slikarja Riharda Jakopiča, po katerem naša šola nosi ime. Ogledali so si nekaj
njegovih del in se pogovarjali o njegovih slikah. Otrokom so bile zelo všeč. Ugotavljali so, da je lepše, če jih

gledamo od daleč. Skušali so ustvarjati, kot je ustvarjal Jakopič. Slikali so cvetoča drevesa. Učenci zelo radi
likovno ustvarjajo, še posebej s tempera barvami.

Pogovarjal so se tudi o kipih. Iz mase DAS so najprej oblikovali človeško figuro v gibanju. Ko se je posušila, so jo
pobarvali z vodenimi barvicami. Tudi to se jim je zdela zanimiva izkušnja. Ob analizi izdelkov so pripovedovali, kaj
posamezni izdelek predstavlja. Ob tem so se z učiteljico pogovarjali o pomenu gibanja za naše zdravje.

Učenci in učenke 2. b so ustvarjali na temo okolja, ki nam predstavlja prostor, kjer bivamo ljudje, rastline in živali.
Nekateri so ustvarjali na čisto svoj način, izrazili so se s svojo domišljijo in tako so nastala dela, ki so jih razstavili
v svoji učilnici. Učenci so bili na svoje ustvarjanje zelo ponosni. Ob tem so se z učiteljico pogovarjali o tem, da je
pomembno, da smo dobri sosedi. Prav je, da smo odgovorni in pazimo, da si lahko najdejo svoj prostor tudi drugi,
ki živijo blizu nas, in jih s svojim ravnanjem ne ogrožamo.

TRETJEŠOLCI
Ponovna uporaba raznovrstnih materialov je danes že zelo razširjena dejavnost, ki se je razvila na osnovi človekovega
zavedanja, da so količine surovin omejene, da v proizvodnji nastajajo tudi odpadki in da na koncu vsak izdelek
postane odpadek.
V tretjem razredu je ena izmed praktičnih vsebin pri predmetu okolje tudi ročna izdelava papirja. Učenci so uporabili
stare časopise jih natrgali na kosce ter jih pustili čez noč v posodi z vodo. Z mečkanjem so iz koščkov naredili kašo. S
pomočjo okvirja z mrežico so zajeli papirno kašo, odcedili vodo in prestavili moker list med krpi. Listi so se nato sušili
v odsluženih telefonskih imenikih. Končni izdelek seveda ni bil bel list, pač pa pisan, mozaiku podoben prav zanimiv
papir.

ČETRTOŠOLCI
Mesec april je mesec rojstva in tudi smrti našega velikega impresionista Riharda Jakopiča, po katerem se imenuje
naša šola. V tednu umetnosti so učenci in učenke 4. a spoznali njegovo življenje in njegova dela. Ugotavljali so, da je
zelo rad slikal naravo. Seznanili so se tudi z načinom slikanja, ki je tipičen zanj. Na podoben način so slikali tudi sami
in si izdelke ogledovali od daleč. Učenci so bili pri slikanju zelo zavzeti in ustvarjalni.

PETOŠOLCI
Učenci in učenke 5. b so veliko časa posvetili kulturni dediščini. Ob tednu umetnosti so spoznavali gradove na
Slovenskem. Navdušili so jih s svojo mogočnostjo, zato so zbrali odpadno embalažo in iz nje izdelali raznolike
gradove.

Učenke 4. in 5. razreda so na šiviljskem krožku ustvarjale iz odpadnega tekstila in uresničile veliko novih idej za
trajnostno rabo tega materiala, ki ga zaradi dostopnosti prepogosto nepremišljeno kopičimo. Tako so stare majice,
hlače in rute postale mehke igrače.

SEDMOŠOLCI IN OSMOŠOLCI
Človek si je od daljne preteklosti do danes že temeljito priredil bivalno okolje glede na svoje potrebe in želje, pri tem
pa nemalokrat pozabil ali pa brezbrižno zanemaril potrebe ostalih bitij, s katerimi bi si moral ta prostor deliti. Danes
se tega vedno bolj zavedamo, saj ne moremo spregledati jasnih opozoril, ki nam jih vedno pogosteje pošilja narava.
Učenci so v preprosti, a učinkoviti grafični tehniki kartonskega tiska likovno upodabljali bivanje človeka v naravnem
prostoru, kamor se zateče, ko potrebuje gibanje, sprostitev, svež zrak in tišino. Večino časa pa biva v umetnem
prostoru, ki si ga je ustvaril po svoji meri in mu predstavlja udobje in varnost. Tako so sedmošolci in osmošolci
človeka umestili v sobo, v telovadnico, v gozd, na sprehajalno pot, prikazali so človekov poseg v naravo ali pa še
neokrnjene kotičke narave.

DEVETOŠOLCI
V Plečnikovem letu ob 150. obletnici njegovega rojstva so devetošolci v različnih medijih – tiskanih in elektronskih –
raziskovali mojstrovo življenje in delo. Ob pregledovanju literature si je vsak izbral eno izmed njegovih stvaritev ali
pa le detajl in ga upodobil s svinčnikom v risbi majhnega formata.

Človek na različne načine vpliva na okolje tudi z nenehnim ustvarjanjem novih kemijskih spojin, kamor sodi večina
barv, ki jih uporabljamo pri slikanju. Devetošolci so pri likovnem snovanju preizkusili popolnoma naravno barvilo –
barvilo, pridobljeno iz čebulnih olupkov, ki je sicer pogosto v uporabi za barvanje pirhov. V slikarski tehniki akvarela
so učenke in učenci slikali na male formate in izvedli poljubne motive. Pri slikanju so morali biti potrpežljivi, saj je bilo
potrebno za različne svetlostne tone strpno čakati, da se prve plasti posušijo. Tako so z več nanosi dosegli učinek
tridimenzionalnosti izbranih motivov.

