
OSNOVNA  ŠOLA Partizanska bolnišnica Jesen Tinje 

PREDMET: LIKOVNA UMETNOST in LIKOVNO SNOVANJE- 9. RAZRED 

UČITELJ: ROK DRAGIĆ 

ZADEVA: LIKOVNO DELO IN USTVARJANJE DOMA V ČASU PANDEMIJE 

 

Dragi devetošolci ! 

Pošiljam vam nekaj domačih nalog, ki jih boste naredili v naslednjih treh tednih, oziroma nekje do 

8.4. 2020. Ne se ustrašit, ker naloge niso prezahtevne in tudi ne bodo vam vzele pretirano veliko 

časa, ki ga potrebujete za obdelovanje snovi pri ostalih predmetih. Predvidevam celo, da vam bodo 

naloge zanimive. Predvidevam tudi, da ste eni doma bolj slabo oboroženi z likovnim materialom, zato 

sem izbral takšne naloge, ki jih boste brez izgovorov lahko naredili doma. Za vsako nalogo je 

predviden čas (2 šolski uri), torej skupaj je to dela za 6 šolskih ur.  

 

1. Naloga: Risanje in plastično oblikovanje:  

V googlu poiščete slike kipov enega najbolj znanih sodobnejših kiparjev – Henryja Moora. Izbereš si 

en njegov kip, ki ti je najbolj zanimiv in ga s svinčnikom čim bolj natančno prerišeš. Zelo pomembno je 

kako ga boš zasenčil, ker z senčenjem najboljše prikažeš njegovo trodimenzionalnost na  listu.  Tam 

kjer vidite,  da so površine bolj temne ga osenčite (pobarvate) močneje, kjer je pa svetlejši pa nič ali 

zelo narahlo. Risbe shranite, ker jih bom ob vrnitvi v šolske klopi pregledal in tudi ocenil.  (čas: 2 šolski 

uri) 

2. Naloga: Spoznavanje likovnih izrazov in tujk 

V prilogi vam pošiljam dve strani izrazov oziroma tujk, ki so povezane z likovnim ustvarjanjem Od vas 

pričakujem, da si jih večkrat preberete in se jih naučite ali si jih zapomnite. Nekatere od teh vam 

bodo že znane, za nekatere pa boste slišali prvič. To vam bo koristilo zaradi vaše splošne 

razgledanosti in pa v prvem letniku srednje šole, kjer boste te izraze morali poznati. Ko se vidimo 

bom vaše znanje teh tujk tudi preveril. (GLEJ Prilogo!!!)  (čas:  2 ŠOLSKI URI) 

3. Naloga:  Spisi o znanih likovnih  umetnikih 

Spodaj je seznam z vašimi imeni in priimki. Vsakemu od vas sem naključno izbral enega svetovno 

znanega slikarja in ga pripisal k vašemu imenu in priimku. Vaša naloga je, da na spletu poiščete in 

preberete čim več podatkov o slikarju, ki ste ga dobili. Preglejte tudi čim več njegovih slik, ki jih je 

naslikal. Ko to naredite, napišete približno eno A4 stran dolg spis o vašem slikarju in njegovih slikah. 

Spis pa naj vsebuje kakšne podatke in zanimivosti o umetniku, podatke o njegovih najbolj znanih 

slikah in pa najbolj pomembno- vaše mnenje o teh slikah. Spis mi pošljete na moj e-mail: 

rokoart@yahoo.com  (čas: 2 šolski uri)    

 

Seznam učencev :  

1. Brglez Andrej- Pablo Picasso 

2. Globovnik Lucija- Vincent Van Gogh 

3. Janžič Eva- Salvador Dali 
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4. Janžič Katja- Rene Magritte 

5. Jesenek Eva- Henry Matisse 

6. Ničič Viktorija- Ivana Kobilca 

7. Ribič Lana- Ivan Grohar 

8. Stegne Leon - Rihard Jakopič 

9. Stegne Lucija – Marc Chagall 

10. Valand Vito- Gustav Klimt    

 



Priloga: 



 


