
     

                   
  

 
 

               

LIKOVNI EX TEMPORE 
 

   

    

 LARA GORJUP GALINEC, 8. r.  

Na naši šoli že tradicionalno vsako leto prirejamo likovni ex tempore, ki se ga 

udeležujejo osnovne in srednje šole severno primorske regije in zamejstva, šole s 

prilagojenim programom ter centri za usposabljanje invalidne mladine. 

 

Že peto leto delujemo kot Unescov projekt. 

Projekt Likovni ex tempore poudarja sodelovanje v duhu  

kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja  

drugačnosti, v skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika  

in za ohranitev naravne in kulturne dediščine.  

 

 

                                               Sodelovanje z drugimi šolami pomeni medsebojno spoznavanje in 

 

druženje učencev in dijakov osnovnih in srednjih šol z učenci šol s  

 

prilagojenim programom ter učenci iz centra za invalidno mladino.  

  

 

Učenci spoznavajo kulturno in naravno dediščino kraja, posebnosti krajine in arhitekture ter 

 modernejše tokove v likovnem ustvarjanju. 



     

                   
  

 
 

31.  EX TEMPORE 
OŠ ŠEMPAS 

 
 

                                 

Vljudno Vas vabimo k sodelovanju na 31. ex temporu, ki bo 
zaradi  trenutnih razmer potekal drugače. 

 
 

Tema je 

30 let osamosvojitve Slovenije 
podnaslov Lepa si Slovenija 

 
Tehnika je poljubna, izdelek je lahko risba, slika, kip ali arhitektura; pomembno je le, da se ga lepo 

vidi na fotografiji. 
 

Potek likovnega ex tempora: 
Ker so razmere še vedno take, da nam omejujejo druženje, vsi učitelji likovne umetnosti pa vemo, 
kako je pomembno pri likovnem ustvarjanju, da ne prihaja do nenehnih prekinitev, je toliko bolj 
dobrodošlo, če imamo vsaj kakšen dan v letu, ki ga lahko posvetimo samo ustvarjanju. Kraj in 
datum izvedbe si mentorji izberete sami, z učenci lahko ustvarjate v svojem kraju ali pa učence 

odpeljete v kakšen drug, za njih nov in zanimiv kraj ter tam ustvarjate. 
Nastali izdelki bodo razstavljeni na spletni strani naše šole v spletni galeriji, ki bo za postavitev 

izdelkov odprta od oktobra do konca maja. Podrobnejša navodila glede postavitve razstave dobite 
mentorji prijavljenih šol, zato prosim, da mi potrdite svoje sodelovanje do 15. oktobra na naslov: 

lilijana.zalesjak.gerlica@ossempas.si  
 

V juniju se ex tempore zaključi, sodelujoče šole pa prejmejo priznanje za sodelovanje. 

 
 
 

Veselimo se vašega sodelovanja. 
 

 
 
 

 Lilijana Zalesjak Gerlica,       Zarja Hönn Marc,                             
učiteljica likovne umetnosti       ravnateljica 
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