Delo na daljavo LUM, LS2, LS3 v tretjem tednu od 30.3.-3.4.2020
-

-

-

-

-

-

6.d in 6.e V učbeniku na straneh od 99- 107 imate zelo lepo razloženo snov pod naslovom
OKRASEK (ORNAMENT). Ker je ob vsaki razlagi veliko primerov, slikovnega gradiva, vam bo
snov sigurno zanimiva. V zvezek napišite naslov in izpišite, katere vrste ornamenta ločimo
glede na motiv (geometrijski, človeški……). Po obliki ločimo tri vrste ornamentov : tapeto, friz
in rozeto. Bodite pozorni na PONAVLJANJE oblik v ornamentu. V zvezek ali na list obrišite
krožnik, obris okrasite in napišite, v katero skupino ga razvrstimo glede na obliko. Izdelek
fotografirajte in pošljite na mail.
7.a in 7.b Barvna ubranost ali harmonija je razložena v učbeniku str. 33-38 z obilico lepih
primerov. Vaša tokratna likovna naloga bo sestavljena tudi iz gibanja. V stanovanju ali na
prostem (dvorišče, vrt, gozd) poiščite predmete, ki so med seboj v barvni harmoniji. Najdene
primere postavite v eno izmed kompozicij, ki smo se jih učili in jo fotografirajte. Fotografijo
mi pošljite na mail.
8.a in 8.b Kiparstva se boste tokrat lotili malo drugače kot do sedaj. V učbeniku na str. 66-70
si oglejte primere o spreminjanju posameznih delov v kipu (velikost, položaj, smer, teža,
število, gostota). Tokratna likovna naloga bo Asimetrični relief, ki bo sestavljen iz različnih
predmetov (primer na str. 70). Ko boste s postavitvijo zadovoljni, jo fotografirajte in pošljite
na moj mail.
9.b in 9.c Prejšnji teden ste izpisali smeri moderne umetnosti, v učbeniku ste zasledili veliko
dobrih primerov teh smeri v kiparstvu. Vaša tokratna likovna naloga pa je, da poiščete v
zapiskih smer, ki je najbližje vašemu razmišljanju, idejam, pogledu na svet, čustvih… Na
podlagi tega poiščite po stanovanju, kleti, podstrešju, predalih predmete oz. material in
naredite kip. Fotografirajte ga in obvezno napišite, v katero obdobje sodobne umetnosti bi ga
uvrstili in zakaj, ter njegovo sporočilo. Za to likovno nalogo imate na razpolago štiri šolske
ure.
LS2 Naredite kratko zgodbo v obliki stripa o nadležnemu virusu, ki nam je obrnil življenje na
glavo. Pri tem uporabi prostorski ključ prekrivanja (lahko še katerega, ki smo se jih učili). Strip
fotografirajte in mi ga pošljite na mail.
LS3 Sestavi svoj korona virus iz različnih predmetov, ki jih naješ po stanovanju (kuhinja,
spalnica, kopalnica…) na tleh. Lahko je zelo velik (tla v sobi, na balkonu, na postelji…). Ko
končaš s postavitvijo jo fotografiraj in pošlji na moj mail.

