
LIKOVNA UMETNOST: 7.a 
 

sreda, 25. 3. 2020, 2. ura  

 

(KRATKA RAZREDNA URA): 

Drage učenke in dragi učenci, spoštovani starši! 

 

Upam, da ste zdravi.   

Vsem, ki ste se mi oglasili, hvala za sporočilo. Ostale, ki si za to še 

niste vzeli časa (ali pa mogoče mojega sporočila niste opazili) pa 

prosim za povratno informacijo. Rada bi se prepričala, če lahko vsi 

učenci sledijo pouku na daljavo in če so morda kje težave z dostopom 

do spleta.  

Prosim, če se učenci tudi drugim učiteljem, ki vas poučujejo, vsaj 

enkrat tedensko javite, da vedo, če učenje na daljavo gladko poteka 

in če lahko z učno snovjo nadaljujejo. 

Med seboj ste gotovo v stiku. Prosim, da mi sporočite, če kakšen 

sošolec ne sledi pouku, da mu poskušamo pomagati. 

e-Asistent je večino časa preobremenjen, zato mi, prosim, sporočila 

pošiljajte na elektronski naslov: vanja.repic@guest.arnes.si 

Želim vam vse dobro. 

 

 

LUM: 

Za likovno umetnost ne boste imeli veliko dela, če boste naloge 

pazljivo prebrali.  

 

Vaše današnje delo je samo to, da ponovno preberete nalogo 

prejšnjega tedna in preverite, če ste naredili to, kar od vas 

zahteva. 

Fotografije svojih risb mi pošljite na vanja.repic@guest.arnes.si 

 

Pazite nase in ostanite zdravi ! 

         Razredničarka   

            Vanja Repič 



NALOGA PREJŠNJEGA TEDNA - PONOVNO: 

 

Nova naloga, ki se je boste lotili doma, se nanaša na BARVE. 

 

Potrebovali bomo: navaden pisarniški list, svinčnik, radirko 

in suhe barvice. V vogal lista napišeš: 

 

Ime, priimek, razred 

Likovno področje: SLIKANJE 

Likovna naloga: BARVNE DIMENZIJE 

Likovna tehnika: SUHE BARVICE 

Likovni motiv: (po želji) 

 

Na drugi strani lista si s prosto roko nariši okvir svoje slike - 

približno en prst oddaljen od roba lista. 

Zdaj lahko začneš: v okvir najprej nariši rahlo risbo s 

svinčnikom: format je položen ali pokončen, motiv si izberi 

po želji, naj bo enostaven - to bo samo OSNOVA za sliko. 

Nekaj primerov:  

  
 

Teh primerov ne prerisuj. Na podoben NAČIN nariši nekaj 

svojega, izvirnega. (Ne riši zelo majhnih ploskev.) 
 

Za danes bo dovolj. Svoj izdelek shrani do prihodnjič, ko 

bomo nadaljevali z barvami. 


