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Likovni natečaj »Drevo«
Na razpis 10. likovnega natečaja Drevo, ki obeležuje svoj prvi jubilej, se je odzvalo 170 mentoric in
mentorjev slovenskih osnovnih šol in njihovih podružnic. Prvič so svoja dela lahko predstavili tudi
učenci razredne stopnje od 1. do 5. razreda, saj je bil natečaj doslej na voljo le učencem
predmetne stopnje od 6. do 9. razreda. Skupno so tako prejeli 1025 likovnih del.
Zunanjo strokovno komisijo za izbor najboljših del in določitev priznanj so tokrat sestavljali:
Silva Copič, profesorica likovne umetnosti, mag. Tea Curk Sorta, akademska kiparka in likovna
pedagoginja in Bogdan Vrčon, akademski slikar, profesor na Umetniški gimnaziji likovne smeri
Nova Gorica.
Komisija je za predstavitev na razstavi izbrala 391 likovnih del, ki jih je zastopalo 120 mentoric in
mentorjev. Število izbranih del je predstavljalo 38 % vseh prejetih del. Posamezno nagrado (zlato
priznanje) je prejelo 15 del, 8 iz 1. skupine (razredne stopnje) in 7 iz 2. skupine (predmetne
stopnje). Pohvalo (srebrno priznanje) je prejelo 24 del, 11 iz 1. skupine in 13 iz 2. skupine. Že
tradicionalno je komisija izbrala tudi najboljše kolekcije. Tako so bile tokrat za nagrado (zlato
priznanje) izbrane 4 kolekcije, po dve iz vsake skupine, pohvalo (srebrno priznanje) pa sta prejeli
dve kolekciji iz 1. skupine in ena iz 2. skupine. Avtorji vseh ostalih, za razstavo izbranih likovnih del,
so prejeli priznanja za sodelovanje (bronasta priznanja).
Podelitev, ki naj bi bila realizirana že lani oktobra, je, žal odpadla zaradi bolniške odsotnosti
likovnega pedagoga, ki je natečaj organiziral.
Na 10. likovnem natečaju z naslovom "Drevo" so sodelovali tudi lanski devetošolci iz naše šole:
Sara Bartha Rijavec, Monika Lisjak, Suzana Medić, Katja Novak, Nudžeim Nuhanović, Tanaja
Petrovič, Brina Plevčak, Maja Režonja, Adam Tomas Škulj in Vesna Vrhovnik.
Vabljeni smo bili na zaključno
prireditev, ki je bila v petek, 8.
junija 2018, na OŠ Šturje, v
Ajdovščini. Učenci so prejeli
Pohvalo (Srebrno priznanje) za
kolekcijo. Pohvalo (Srebrno
priznanje) je prejel še učenec
Adam Tomas Škulj, za likovni
izdelek (papir/foto, 29 x 18,7 cm).
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Mentorica nagrajenim učencem, učiteljica likovne umetnosti, mag. Petra Novak Trobentar
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