
UPODABLJANJE GLOBINE PROSTORA NA 
DVODIMENZIONALNI PLOSKVI



Pozdravljeni osmošolci!

Začenjamo 5. teden pouka na daljavo.
Na delo od doma smo se privadili, likovne izdelke mi redno pošiljate.

Vaše delo preverjam sproti. 
Pri delu ne pozabite, da bomo vaše izdelke morda tudi ocenjevali, zato vam
ob koncu vsake naloge napišem kriterije samoocenjevanja.
Z njimi si pomagate pri izdelavi naloge ter preverite, kako bi bilo vaše delo ocenjeno.

Nekateri se za izdelke zelo potrudite. Upoštevate navodila, ste natančni in izvirni.                       
Teh izdelkov sem najbolj vesela. 

Danes vam pošiljam novo nalogo. Po kiparski in slikarski nalogi je tretja naloga risarska.

Najprej preberite teoretični del v učbeniku, rešite naloge, nato poglejte navodila za 
praktični del in narišite risbo (za risanje uporabite, kar imate doma: svinčnik, barvice, 
flomastre itd. Format ni posebej določen.)

Izdelke mi pošljite do napisanega datuma.

Veselo ustvarjanje vam želim!



Snov o iluziji prostora si preberi iz učbenika https://eucbeniki.sio.si/lum8/3386/index.html

https://eucbeniki.sio.si/lum8/3386/index.html






Da si snov bolje zapomniš, reši tudi naloge: https://eucbeniki.sio.si/lum8/3386/index6.html

https://eucbeniki.sio.si/lum8/3386/index6.html




o Prostorske ključe ste letos v začetku leta z gospo Anušo že obravnavali, zato sem prepričana, da boste 
nalogo vsi uspešno naredili. 

o Izberi si takšen motiv, da boš lahko uporabil prav vse prostorske ključe:                                                    
1. nizanje oblik s stopnjevanjem velikosti
2. delno prekrivanje
3. nizanje prostorskih planov
4. intenzivnost linij, ostrina obrisov in detajlov
5. svetloba in senca

o Izdelek naj bo celostno dokončan. Pozoren bodi na detajle in estetskost izdelka. 

o Končan izdelek fotografiraj in ga do 24. 4. 2020 pošlji na moj email tea.curk-sorta@os-sturje.si

o Fotografija, ki jo pošljete, naj bo fotografirana pri dobri svetlobi, viden naj bo celoten izdelek, najbolje, 
da jo slikate z vrha – tako, da so robovi izdelka in ekrana čim bolj poravnani.

o Shranjena naj bo pod imenom, priimkom in razredom učenca: npr. MihaNovak8a

Če je karkoli nejasnega, mi pišite. 

mailto:tea.curk-sorta@os-sturje.si




Kriteriji samoocenjevanja:

KRITERIJI ŠTEVILO MOŽNIH TOČK ŠTEVILO DOSEŽENIH TOČK

Nazorna ponazoritev iluzije prostora in 
prostorskih planov

5

Primerna likovna tehnika, ki je uspešno 
uporabljena 

5

Izviren in samosvoj motiv 5

Likovna čistost in natančnost 5


