
LUM – 9. r 

Lepo pozdravljen / -a. Upam, da si užival / -a v počitnicah ter si nabral /-a novih moči za delo 

naprej. Vse pohvale za tvoje delo v preteklih tednih. Dokončal / -a si svojo prvo likovno 

nalogo (risba preproste ulice v perspektivi z dvema bežiščema pobarvana s kavo z 

upoštevanjem načel tonskega slikanja).   

Če mi še nisi nič poslal / -a, to naredi čimprej. Svoje likovno delo fotografiraj ter fotografijo 

pošlji na moj mail : linda.ropret@guest.arnes.si. V mesecu maju bom ta izdelek tudi ocenila.  

Z naslednjo likovno nalogo prehajamo s področja risanja ter slikanja v področje 

KIPARSTVA. V preteklih letih si že spoznal / -a kip ter relief in se seznanil / -a z različnimi 

materiali iz katerih ju lahko izdelujemo.  

Posebna vrsta kiparskih del pa so gibljivi kipi ali mobili. To so kipi, narejeni iz lahkih 

materialov, sestavljeni iz plošč in žic (linij), povezanih med seboj. Ker so lahkotni ali labilni, 

jih že najmanjši sunek spravi v gibanje.  

Za današnjo likovno nalogo boš prebral / -a poglavje o mobilih v iUčbenikih, strani 79 – 

85, ki ga najdeš na naslednjem linku: 

https://eucbeniki.sio.si/lum9/2853/index.html 

Preberi besedilo, preglej filmčke ter reši naloge. 

Pripravi si tudi material za delo. Za izdelek, ki ga boš začel po navodilih izdelovati naslednji 

teden, boš potreboval / -a 2 palčki ali žico (če nimaš dostopa niti do palčke niti do kosa žice, 

lahko uporabiš tudi obešalnik za oblačila), barvni papir (lahko si pripraviš kose iz reklamnega 

papirja, ki ga dobiš v nabiralnik, uporabiš star koledar, če ga imaš pri roki, super bodo tudi 

barvasti kosi tršega papirja, kot je na primer embalaža od čaja, kosmičev…), vrvica / nit, 

škarje, lepilo, flomastri (flomastre boš potreboval / -a v primeru, da imaš le bel papir, katerega 

boš lahko pobarval / -a). 

CILJ DANAŠNJE NALOGE: spoznati učne pojme, povezane z gibljivimi kipi ter pripraviti 

material za delo.    

Če imaš kakršnakoli vprašanja, težave pri izvedbi, pošiljanju… mi piši na mail 

linda.ropret@guest.arnes.si ali preko eAsistenta.  
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