
četrtek, 23. april 2020 

LS1 7.A – 10 učencev, LS1 7.B – 3 učenci in LS1 7.C – 4 učenci – 6. šolska ura - poslano 

17-im učencem v Spletno učilnico 

Pozdravljeni učenci! 

Tisti, ki še niste oddali zaključen izdelek  modnega oblačila na človeški figuri in modnega 

dodatka, jih pošljite na vpogled na easistenta ali po mailu na gordana.stucin@os-

franaerjavca.si. Tako lahko delo pregledam in vam svetujem, če so potrebni še kakšni 

popravki.  

Nekateri učenci ste mi že poslali zaključena izdelka na vpogled. 

Upoštevaj izdelavo izdelka Abstraktni (nefiguralni) kip po korakih: 

1. Preberite novo snov Kompozicija in kip na PowerPointu poslanem pred prejšnji teden. 

2. Vaš izdelek za novo snov bo izdelava abstraktnega (nefiguralnega) kipa z prepogibanjem in 

zvijanjem papirja in lepljenjem na podlago A5 formata. Nekaj lanskoletnih izdelkov imamo 

tudi v naši učilnici.  

3. Za idejo sem vam prejšnji teden poslala še nekaj primerov v prilogi na PowerPointu z 

naslovom Kompozicija in kip – različni primeri abstraktnih kipov. 

4. Lahko pa po želji izdelate kip tudi iz drugih materialov, ki jih imate doma in jih ravno tako 

lepite na različne načine skupaj (zobotrebce, vejice, kamenčke, slamice…). 

5. To je tudi naš zadnji izdelek učenja na daljavo za letošnje šolsko leto. Zaključen izdelek 

ravno tako pošlješ na vpogled na zgornji naslov. 

Še pojasnilo glede ocenjevanja: 
 
Ocenjevalo se bo izdelke, kot do sedaj in bo to verjetno 14.5.2020, ko imate tudi 
uro na urniku. 
Nekateri ste mi že poslali na vpogled vse tri 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. 
 
Ocenim naslednje izdelke vsakega zase: 
- Modno oblačilo 
- Modni dodatek 
- Abstraktni (nefiguralni) kip 
 
Se pravi, da boste pridobili še 3 ocene za 2. redovalno konferenco. 
 
Lep pozdrav, 

učiteljica likovne umetnosti in likovnega snovanja 
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