
ponedeljek, 4. maj 2020 

 

LUM 6.B – 5. šolska ura – poslano vsem učencem v Komunikacijo - Kanali in Spletno učilnico 

na spletni strani šole 

Pozdravljeni učenci! 

Tisti, ki še niste oddali zaključene izdelke z motivi Zate bom ohranil planet, Kmečko opravilo, in 

pobarvano fotokopijo Barvni krog, ga  pošljite na vpogled na easistenta ali po mailu na 

gordana.stucin@os-franaerjavca.si. Tako lahko naloge pregledam in vam svetujem, če so potrebni 

še kakšni popravki.  

Nekateri ste naloge že zaključili in poslali na vpogled. 

Upoštevajte navodila za izdelavo izdelka Doprsnega portreta po korakih: 

1. V učbeniku Likovno izražanje 6 na str. 33 preberite novo snov Nevtralne barve. 

2. S svinčnikom (če imate doma z oznako B – likovni svinčnik, če ne, HB) ali ogljem (če ga imate 

doma) na list A4 format narišite doprsni portret (glava, vrat in ramena). Lahko narišete sebe ali 

družinskega člana.  

3. Ker ste obravnavali nevtralne barve, se potrudite  risbo popolniti z različnimi sivinami (lase, oči, 

usta, obleka…). To pomeni, da s svinčnikom na različnih mestih različno pritiskaš in dosežeš 

čimveč različnih odtenkov sivin (od svetlo sive do temno sive). 

4. Pri opazovanju preverjajte razsežnosti, dimenzije ali proporce obraza. Pričneš z risanjem glave, 

ki je podobna obliki jajca s spodnjim ožjim delom. Za pomoč dodajam primer z razlago. 

 

Razdelitev po višini: 

Obraz je razdeljen na tretjine (označeno s puščicami).  

1/3 zgoraj: od vrha čela do obrvi 

 

Oči so na polovici glave (ne obraza). Med očmi je prostora 

ravno za eno oko. 

1/3 v sredini: od obrvi do konca nosu 

 

1/3 spodaj: od konca nosu do konca brade 

 

 

Ramena z oblačilom tu niso narisana, vi jih dodajte (širina ramen je za dve glavi). 

5. Zaključen izdelek ravno tako pošlješ na vpogled na zgornji naslov. 

 
Še pojasnilo glede ocenjevanja: 
 
Ocenjevalo se bo izdelke in zvezek, kot do sedaj in bo to verjetno 18.5.2020, ko 
imate tudi uro na urniku. 
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Nekateri ste mi že poslali na vpogled izdelke in jih tako lahko ocenim, če ste imeli 
kaj za popravit, pa pošljite še enkrat in ocenim popravljenega. 
 
Ocene se vpišejo v 2.red.konferenco. 
 
Kmečka opravila in barvni krog so vaje za v zvezek in se združijo v eno oceno. 
Zate bom ohranil planet in Doprsni portret pa sta likovna izdelka, ki se ocenjujeta 
vsak zase.  
Se pravi, da boste pridobili še 3 ocene za 2. redovalno konferenco. 
 

Lep pozdrav, 

učiteljica likovne umetnosti 

 


