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NATEČAJ PLASTIKA V OKOLJU IN UMETNOSTI 

(Dobre vesti iz naše šole in našega mesta/kraja) 

 

Natečaj razpisujemo v okviru Unescovega projekta Dobre vesti iz naše šole in našega mesta/kraja.  

Na vseh šolah se trudimo, da bi bili prijazni do okolja ter da bi uveljavljali in privzgajali Unescove 

vrednote. Med drugim zbiramo tudi razne odpadne materiale (tudi plastiko) in jih sortiramo za 

odvoz. Zdaj je čas, da iz njih nekaj ustvarimo in to ulovimo v objektiv ali videoposnetek. 

Namen: 

Mlade želimo spodbuditi, da se v domačem okolju radovedno in kritično ozrejo okoli sebe ter 

raziskujejo in ustvarjajo na dano temo v skladu z razpisnimi pogoji.  

Cilji: 

• učenci raziskujejo in poglabljajo svoje znanje na področju razpisane tematike; 
• zbirajo odpadne materiale (plastiko); 
• iz odpadnih materialov ustvarijo stvari, ki bodo služile kot uporabni ali okrasni oz. umetniški 

predmeti; 
• fotografirajo ali naredijo kratek videoposnetek (največ 2 min); 
• s svojimi fotografijami sodelujejo na natečaju Plastika v okolju in umetnosti; 
• izsledke svojega raziskovanja in praktičnega dela predstavijo drugim šolam. 

 

Navodila: 

• pošljite fotografije treh najbolj domiselnih končnih izdelkov; 
• tri fotografije procesa izdelave enega najbolj domiselnega izdelka in navodilo za izdelavo ali 

en kratek (največ 2 minuti) videoposnetek le-tega; 
• poleg fotografije ali videoposnetka dodajte: naslov izdelka, avtorja (ime in priimek), starost, 

šolo in mentorja (ime in priimek); 
• tehnika fotografije: barvna; 
• fotografije pošljite v digitalni obliki v polni resoluciji na e-naslov: tatjana.klancar@o-ledina.si 

do 15. 4. 2019. 
 

Prejeta dela bo pregledala komisija, sestavljena iz dveh mentorjev in dveh učencev (mentor in učenec 
OŠ Ledina ter mentor in učenec ene izmed šol, ki sodelujejo v projektu), profesorice likovne vzgoje in 
profesorja tehnične vzgoje. S pomočjo fotografij, videoposnetkov in besedil bo komisija izbrala tri 
najbolj izvirne in uporabne predmete, avtorji in mentorji teh treh izdelkov bodo prejeli posebna 
priznanja.  
 

Tatjana Klančar, vodja projekta                                              Marija Valenčak, ravnateljica OŠ Ledina 


