
LIKOVNA UMETNOST - PRIPOROČILA ZA DELO NA DALJAVO – 8. razred 

2. TEDEN 

Pozdravljeni učenci. 

Upam, da ste dobro, zdravi in pogumno opravljate šolske obveznosti. 

Ta teden boste dobili navodila za ustvarjanje izdelka. Če želite moje mnenje o vašem delu že med 

ustvarjanjem, me lahko kontaktirate po e-mailu spela.vranicar@os-loka-crnomelj.si 

Svoj izdelek fotografirajte in mi ga pošljite kot priponko.  

Ko bomo vzpostavili drugačen način dela na daljavo, mi boste izdelke virtualno oddali po 

navodilih, ki jih boste dobili. Vse kar ustvarite torej fotografirajte. 

Zagotovo se že sprašujete ali bo izdelek za oceno  Potrudite se, kajti ne vemo kako dolgo bo 

trajala samoizolacija in v primeru, da bomo potrebovali ocene, je možno, da bom ocenila tudi te 

izdelke. 

Če ste risali tihožitje, si fotografirajte tihožitje (to kar ste opazovali) in izdelek shranite. Morda ga 

bomo še uporabili. 

Torej do naslednjega ponedeljka, 30. 3. 2020 je vaša naloga sledeča: 

KOLIČINSKI KONTRAST – oblikovanje logotipa  

Za uvod si lahko ogledate slike Vincenta Van Gogha na malo drugačen način. Tudi v njih lahko 

najdete več barvnih kontrastov, osredotočite pa se na količinskega. 

https://www.youtube.com/watch?v=BbgrHnbgoDU 

 

LIKOVNA NALOGA: Oblikuj logotip v količinskem barvnem nasprotju. 

V preteklem tednu naj bi prebrali v spletnem učbeniku vse 

o količinskem kontrastu. 

 

 

 

 

 

 

 

Pripomočki: list A4, flomastri ALI barvice ALI tempere ALI vodenke ALI računalnik. 

Likovna tehnika: flomastri ali barvice (močno pritiskajte, da bodo barve močne) ali tempere ali 

vodene barvice. Lahko pa izdelek narediš tudi v kakšnem računalniškem programu ali aplikaciji za 

oblikovanje – slikar, Photoshop, Corel, Illustrator … 

Navodila: 

Oblikoval/a boš logotip zase. Uporabi svoje ime ali začetnici svojega imena in priimka. Zapiši ime 

ali črki z izvirno, drugačno pisavo. Razmisli tudi v kakšen odnos boš postavil/a črke – bodo v 

prekrivanju, razmaku, bo začetnica večja od ostalih črk … Napis dopolniš z liki, oblikami, 

poenostavljeno risbo predmeta, ki te zaznamuje (če nekdo rad slika lahko doriše npr. čopič in 

paleto, če kdo igra klavir lahko doriše klavirske tipke ipd.). Logotip nariši na veliko, čez cel list. 
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Oblike (črke, predmete, ozadje) pobarvaj s komplementarnim parom barv v pravilnem 

količinskem razmerju. Izbereš torej: 

- ali modro in oranžno v razmerju 1:2 

- ali rdečo in zeleno v razmerju 1:1 

- ali rumeno in vijolično v razmerju 1:3 

Ti dve barvi lahko kombiniraš z nevtralno barvo – belo, črno ali sivo, še posebej za kakšne 

podrobnosti. Seveda lahko uporabljaš različne odtenke barv v komplementarnem barvnem paru 

(npr.svetlo modra, temno modra). Napis lahko senčiš, dodaš vzorec …  

Torej moraš razmisliti koliko površine boš pobarval z določeno barvo, da boš ustvaril približno 

pravo razmerje. 

Nekaj primerov:  

 

 

 

Dvakrat več modre kot oranžne           Trikrat več vijolične kot rumene      Enako zelene kot rdeče 

 

Izdelek bom vrednotila po kriterijih: 

- približno pravilno razmerje med komplementarnima barvama 

- izvirnost v oblikovanju logotipa (oblike črk, dodajanje oblik, ozadje, smiselnost logotipa 

kot celote) 

- doslednost in natančnost pri izvedbi tehnike 

- samostojnost pri delu 

Če imaš kakšno vprašanje glede naloge, me prosim vprašaj na zgoraj navedeni e-mail. 

Za naslednjo nalogo si shrani en ali dva prazna tetrapaka od mleka ali soka, potreboval ju boš 

naslednji teden. 

 

Če si želiš še dodatno ustvarjati, poglej na šolski spletni strani pod zavihek interesne dejavnosti - 

likovni krožek. Lahko mi tudi pišeš na e-mail in pokažeš kaj ustvarjaš ali pa povprašaš o kakšni 

drugi ustvarjalni dejavnosti. 

Še vedno si lahko vsak dan ogledaš dokumentarec Veliki slikarji na malem zaslonu ob 14.45 na 

TV SLO 1 ali pa naslov vpiši na spletni strani arhiva RTV SLO . 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/tuji-dokumentarni-filmi-in-oddaje/174535554 

 

Če želiš se sprehodi po svetovnih ali slovenskih virtualnih muzejih, ki jih najdeš na spodnjih 

povezavah. Izberi umetnino, ki te je najbolj pritegnila in mi jo opiši, ko se znova vidimo. 

https://artsandculture.google.com/ 

https://www.mojaslovenija.si/Index.htm 

Želim vam prijetno ustvarjanje in veliko zdravja! 

Učiteljica Špela 
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