
          Osnovna šola Bičevje  

									 	 	 Splitska ulica 13, 1000 Ljubljana 

 

LIKOVNO SNOVANJE, 4 šolske ure 

9. razred, Helena Angelski, helena.angelski@guest.arnes.si 

Pozdravljen učenec/-ka, 

pošiljam ti navodila za delo na domu za predmet likovno snovanje za teden 
od 23. 3. – 10. 4. 2020, v primeru, da ostanemo dlje časa doma. 

Ostani zdrav/-a, bodi doma in dobre volje, pa se zopet vidimo! 

 

Od 23. – 27. 3. 2020: 2 šolski uri 

NALOGA: črno bela fotografija v zlatem rezu 

Kadar odpreš kamero na svojem telefonu, se na nekaterih telefonih 
prikažejo na ekranu 4 črte, in sicer takole: 
 

Si se kdaj vprašal-a, kaj pomenijo? 
 
Te črte označujejo razmerje zlatega reza. 
Če se format (oblika) ekrana spreminja, 
potem se tudi črte nekoliko pomaknejo. 
 
Zlati rez je razmerje med dvema deloma, 
po katerem je grajena narava – rastline, 
človeško telo. Velja za najbolj popoln 

kompozicijski zakon v naravi. Matematično ga razložimo sicer takole: 
 

 
 
Če primerjamo manjši del y proti večjemu x, je to v istem razmerju kot večji 
del x proti dolžini celotne daljice. Takrat se točka B, ki deli daljico na x in y, 
nahaja približno na tretjini daljice in jo pravimo točka zlatega reza. 
 
Pri človeškem telesu se naš popek nahaja na točki približno dveh tretjin oz. 
točno na točki zlatega reza B kot na prejšnjem primeru daljice. Pri drevesih 
se krošnja ravno tako začne na točki zlatega reza. 
 



 

Če poenostavimo: 
 
Tvoj ekran kamere je razdeljen na tretjine s črtami – ena z leve strani, 
druga z desne, nato še dve - zgoraj in spodaj.  
 
Nastanejo 4 križišča, ki so točke zlatega reza. 
 
Za dobro kompozicijo pri fotografiji postavimo glavno osebo, predmet, 
poudarek v kompozicijo tako, da se ujema s črtami ali s točkami zlatega 
reza. 
 
Primeri: 
 

    
 
Razmerje zlatega reza pogosto uporabljamo v umetnosti – slikarstvu, 
arhitekturi, še posebno pa v fotografiji.  

Doma posnemi več fotografij in pri tem upoštevaj kompozicijo – postavitev 
v zlatem rezu. Nato spremeni fotografijo v črno-belo – preveri, ali je 
poudarek/glavni predmet res na črti oz. točki zlatega reza. 

Najboljši dve fotografiji mi pošlji na moj e-mail, ki je zapisan na prvi strani. 
Ravno tako mi lahko pošlješ kakšno vprašanje. 

 

Od 6. – 10. 4. 2020: 2 šolski uri 

Nekoliko več si o fotografiji lahko prebereš v e-učbeniku – naj te ne moti, 
da je poglavje v učbeniku za 8. razred, saj so to dodatne vsebine: 

Internetni naslov: https://eucbeniki.sio.si/	

Učbenik za 8. razred LUM se nahaja na dnu strani, snov pa je iz poglavja 
Fotografija. Direktna povezava na poglavje: 
https://eucbeniki.sio.si/lum8/2465/index.html 


