
ponedeljek, 4. maj 2020 

LUM 7.B  – 6. šolska ura in 7.A - 7. šolska ura – poslano vsem učencem v Komunikacija 

– Kanali in v Spletno učilnico na spletni strani šole 

Pozdravljeni učenci! 

Tisti, ki še niste oddali zaključen izdelek - plakat, ga 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.  

Upoštevaj izdelavo izdelka Prostorskega oblikovanja (dela mesta ali vasi) po korakih: 

1. V učbeniku Likovno izražanje 7 od str. 79 do 99 in v PowerPointu preberite novo 

snov  Arhitekturni prostor in elementi.   

2. Na list A4 format narišite načrt za ulico v mestu ali vasi v tlorisu (na stavbe dopiši kaj 

predstavlja - blok, banko, trgovino...) ali trodimenzionalno (v kolikor znaš) in pošlji na 

vpogled. Načrt bo uvod v izdelek prostorskega oblikovanja, v kolikor bo prevelik, lahko 

uporabiš samo del načrta ali ga tudi nekoliko spremeniš.  

3. Za izdelavo dela mesta ali vasi boste potrebovali škatlice za hiške, podlago velikosti A4 ali 

A3 format (platnica od bloka ali kartonske škatle). Hiške in podlago boste morali tudi 

pobarvati s tempera ali suhimi barvicami oz. prelepiti z lepilom in kolažem. Material izbirate 

po želji oz. možnosti. Zato najprej pripravite material.   

4. Pričnite z izdelavo dela mesta ali vasi. Najprej narišite načrt na podlago z upoštevanjem 

velikosti škatlic, ki jih boste uporabili.  

Ko boste izdelek Prostorskega oblikovanja dokončali, ga pošljite na vpogled na že zgoraj 

omenjeni naslov. 

 
Še pojasnilo glede ocenjevanja: 
 
Ocenjevalo se bo izdelke in zvezek, kot do sedaj in bo to, ko imate redno uro na 
urniku: 
- 7.A 13.5.2020,  
- 7.B 15.5.2020.  
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: 
 
Plakat – likovni izdelek, ki je ocenjen 
Prostorsko oblikovanje – maketa mesta ali vasi -  likovni izdelek, ki je ocenjen.  
Načrt za prostorsko oblikovanje – združena ocena v zvezku. 
 
Se pravi, da boste pridobili še 3 ocene za 2. redovalno konferenco. 
 

Želim vam uspešno in zabavno ustvarjanje.  

Lep pozdrav, 

učiteljica likovne umetnosti 
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