
LUM – 6. r 

Lepo pozdravljen / -a v novem tednu pouka na daljavo. Vse pohvale za delo v preteklem 

tednu.  

Če mi še nisi nič poslal / -a, to naredi v tem tednu. Svoje likovno delo fotografiraj ter 

fotografijo pošlji na moj mail : linda.ropret@guest.arnes.si. Fotografijo izdelka mi pošlji tudi, 

če še ni dokončan, saj ga imaš še čas dokončati ter izboljšati. Na ta način pa ti bom lahko dala 

kak napotek ali nasvet za čim boljši končni rezultat. 

Pa ponoviva, kakšna so bila navodila za likovno nalogo:  

 

LIKOVNO PODROČJE: arhitektura 

LIKOVNA NALOGA: učenec nariše skico poljubne stavbe ter jo iz odpadnih materialov 

izdela 

LIKOVNA TEHNIKA: odpadne škatle, reklamni material, tempera barvice 

OPIS DELA: učenec / -ka nariše skico poljubne stavbe na A4 format list (stolpnica, hiša, 

bolnica, trgovina, mestna hiša…), katero nato izdela iz odpadnih materialov (škatle, blago, 

plastične vrečke, slamice, trske…). Upošteva naj, da ima stavba odprtine – okna, vrata, 

dimnik… Na koncu jo še oblepi z odpadnim papirjem ali pobarva s tempera barvicami. 

Stavba naj ne bo prevelika (približno polovico velikosti škatle za čevlje odraslega človeka). 

Učenec / -ka naj pokaže ustvarjalnost ter natančnost pri izdelavi. 

Učenci / -ke bodo to likovno nalogo delali / -e 4 šolske ure.   

Merila za vrednotenje: 

- pravilno izvedena likovna naloga (stavba po izbiri z odprtinami) 

- dokončana stavba, oblepljena z odpadnim papirjem ali pobarvana 

- natančnost pri izdelavi  

- vztrajnost ter kreativnost pri izdelavi podrobnosti (opeka, okenska polica, balkon, 

cvetlice…) 

- viden individualni likovni izraz pri oblikovanju tridimenzionalnega prostora ter 

oblikovanju fasade 

 

Nekaj učencev mi je svoje izdelke že poslalo. V kolikor si med njimi in ti nisem dala dodatnih 

navodil ali popravkov, pa opravi še naslednjo dodatno nalogo: 

- na spletni povezavi https://www.sketchup.com/ najdeš programček, kjer lahko 

oblikuješ tridimenzionalen prostor ter prostorske oblike (prijavit se moraš le s svojim 

mail naslovom, program pa je 30 dni brezplačen ter deluje preko spleta, kar pomeni, 

da ga ni potrebno naložiti na računalnik). Poskusi se malo poigrati ter se preizkusiti v 

digitalnem risanju in oblikovanju. Če ti kaj uspe, bom vesela slikice na zgoraj omenjen 

mail naslov.   
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