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OKRASITEV LJUBLJANE V OKVIRU CELOVITEGA MESTNEGA NOVOLETNEGA PROGRAMA
LAMPIJONI V PARKU ZVEZDA – DECEMBER 2018

V petek, 30. novembra 2018, se je s prižigom prazničnih luči in odprtjem prazničnega sejma začel
praznični december v Ljubljani. Staro mestno jedro je prepredeno s 50 km prazničnih lučk,
nameščenih je 800 svetlobnih teles in 50 lampijonov, ki so jih že v novembru izdelali ljubljanski
osnovnošolci in krasijo drevesa v parku Zvezda.
Lampijoni so letos namesto valjaste oblike, konični. Vsak lampijon zase simbolizira okrašeno božično
oz. novoletno smreko. Uporabili smo akrilne barve v temno zeleni kot osnovni in rdeči ter zlati in
srebrni za poudarke. Da lampijon ne bi preveč “opletal” v vetru, smo mu spodaj dodali okraske kot
obtežitev. Izdelali smo tudi izreze v blagu, saj pride tako notranja osvetlitev lampijona v nočnem
času bolj do izraza.
Pri delu je pomembna vloga likovnega pedagoga oz. učitelja, da organizira potek dela tako, da so
vanj vključeni vsi otroci, ne glede na starost in njihove sposobnosti ter zmogljivosti. Zato je potrebno
faze dela prilagoditi časovnemu obdobju in starosti otrok s primernimi likovnimi tehnikami.
V letošnjem šolskem letu 2018/19 so pri oblikovanju lampijona sodelovali učenci osmih in devetih
razredov, ki obiskujejo izbirni predmet likovno snovanje II in III. Otroci so bili pri delu motivirani, saj
z likovnim izdelkom zastopajo svojo šolo in prispevajo k lepši Ljubljani.
Na druženje ljubljanskih osnovnih šol, ki so sodelovale pri izdelavi lampijonov, smo odšli v park
Zvezda pri Kongresnem trgu v sredo, 19. 12. 2018, ob 10. uri. Skupaj smo se poveselili in posladkali
ter se fotografirali ob lampijonih, pridružil se nam je tudi župan Zoran Janković.

Učiteljica likovne umetnosti: Petra Novak Trobentar
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