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Okrasitev v okviru celovitega mestnega novoletnega programa  
v Parku Zvezda – november, december 2016 

 
Novoletna okrasitev z »lampijoni«, ki jih poslikajo učenci ljubljanskih šol, je postala že 
tradicionalna. Seveda je vsako leto zanimivo najti nekaj novega in drugačnega. Letos je bila 
osnovna tema okrasitve v našem pravljičnem gozdu božično-novoletni ornament. Blago za letošnji 
lampijon je bilo v rdečem in tako ni bilo potrebe po nanašanju večjih barvnih ploskev, zato je bil 
Park Zvezda okrašen bolj enotno.  
 
Učenci so v blago izrezali motiv snežinke, zato je notranja 
osvetlitev lampijona v nočnem času prišla bolj do izraza. Med 
izrezi blaga so učenci nalepili še izrezane oblike snežink v zlati 
barvi, učiteljica pa je na koncu blago ob strani še sešila in mu 
zgoraj dodala žico, na katero so ga delavci podjetja Javna 
razsvetljava lahko obesili. Da se lampijon ne bi preveč majal v 
vetru, smo spodaj dodali okraske iz stiropora za obtežitev. 
 

Pri tem delu je 
pomembna 
vloga učitelja 
likovne 
umetnosti, da 
vanj vključi čim 
več otrok, ne 
glede na starost 
in njihove 
sposobnosti ter 
zmogljivosti.  
 
Faze dela je potrebno prilagoditi časovnemu 
obdobju, ki je precej kratek (dobra 2 tedna) in 
starosti otrok. Otroci so pri delu motivirani, saj z 
likovnim izdelkom zastopajo svojo šolo in 
prispevajo k lepši Ljubljani.  
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V okviru programa »December 2016 v Ljubljani« so učence in mentorje ljubljanskih osnovnih šol, ki 

smo sodelovali pri izdelavi lampijonov, povabili  na druženje. V četrtek, 22. decembra 2016, ob 11. 

uri smo se dobili v parku Zvezda, kjer so se učenci lahko posladkali ter se fotografirali ob 

lampijonih, pridružil pa se nam je tudi župan Zoran Janković. 

 

 

 

Petra Novak Trobentar 

učiteljica likovne umetnosti na OŠ Franceta Bevka 

 

 

 

 


