


Pozdravljeni devetošolci!

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 dveh kiparskih nalogah je tretja naloga slikarska.

Najprej preberite teoretični del v učbeniku, rešite naloge, nato poglejte navodila za praktični del.

Izdelke mi pošljite do napisanega datuma.

Veselo ustvarjanje vam želim!



Snov o zračni perspektivi si preberi v učbeniku (ponovi tudi snov o barvni perspektivi): 
https://eucbeniki.sio.si/lum9/2404/index.html

https://eucbeniki.sio.si/lum9/2404/index.html












Da si snov bolje zapomniš, reši tudi naloge: https://eucbeniki.sio.si/lum9/2404/index6.html

https://eucbeniki.sio.si/lum9/2404/index6.html






o Snov o perspektivi in barvni perspektivi ste letos že obravnavali z gospo Anušo, zato sem prepričana, 
da boste nalogo o zračni perspektivi vsi uspešno naredili. 

o Tvoja naloga je narediti kolaž. Potreboval boš: podlago, škarje, revije, lepilo, materiale različnih tekstur 
in veliko domišljije - materiale lahko režeš ali trgaš.                                                                         
Kolaž lahko kombiniraš z drugo tehniko - del površine polepiš, drugi del likovno obdelaš drugače –
rišeš, slikaš.                                                                                                               
Format ni posebej določen.

o Pozoren bodi, da pri delu uporabljaš zakonitosti zračne perspektive.                                                         
V bližini spodnjega roba uporabljaj izrazite, ostre oblike  in intenzivne barve.                                          
Oddaljene oblike naj bodo modrikaste ali sive.

o Vsebina, pogovor o motivu
Že peti teden moramo čas preživljati doma ali v domači okolici. Svoboda gibanja je bila vrednota, ki se 
nam je zdela samoumevna. Odkar pa je ta vrednota omejena, smo jo pričeli spoštovati in razumeti. Ob 
tem lahko razmislimo tudi o drugih vrednotah, ki jih dojemamo kot samoumevne: svoboda mišljenja, 
svoboda izražanja itd.

Na kaj v trenutnem stanju pomisliš, kaj si predstavljaš, ko slišiš besedo SVOBODA? 



Pripravi si vse stvari za svoje delo. 
Potrebuješ podlago, svinčnik, škarje, lepilo ter časopis, revije, reklame. S svinčnikom si na rahlo skiciraj   
želen motiv. Skiciraj na rahlo - v parih potezah naredi obrise željenega motiva.

S časopisnim papirjem naredi nevtralno podlago, nato prični z lepljenjem barvnih ploskev, z risanjem, 
slikanjem. 
Predhodno si določi, kako boš z uporabo določenih barv 
izrazil zračno perspektivo in se med delom tega drži. 
Z lepilom sproti lepi/fiksiraj barvne lističe na podlago.

Ko svoje delo dokončaš, s škarjami obreži robove. 





KRITERIJI ŠTEVILO MOŽNIH TOČK ŠTEVILO DOSEŽENIH TOČK

Nazorna ponazoritev zračne perspektive 5

Primerna likovna tehnika, ki je uspešno 
uporabljena 

5

Izviren in samosvoj motiv 5

Likovna čistost in natančnost 5

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. MihaNovak9a

Če je karkoli nejasnega, mi pišite. 

Kriteriji za samoocenjevanje:

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

