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          Osnovna šola Bičevje  

									 	 	 Splitska ulica 13, 1000 Ljubljana 

 

LIKOVNA UMETNOST, 2 - 6 šolskih ur 

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

 

Pozdravljen učenec/-ka, 

pošiljam ti navodila za delo na domu za predmet likovna umetnost za 
naslednje tedne – odvisno, kako dolgo ostanemo doma. Ostani zdrav-a, 
bodi doma in dobre volje, pa se zopet vidimo! 

 

Od 23. – 27. 3. 2020: 2 šolski uri 

 
preberi gradivo v e-učbeniku LUM za 9. razred, ki se nahaja na dnu 
strani: https://eucbeniki.sio.si/  
Gradivo je v poglavju Arhitektura/Urbanistični prostor na straneh od 
93-102. Direktna povezava na poglavje: 
https://eucbeniki.sio.si/lum9/2430/index.html	

 
NALOGA: Oblikuj iz kartonskih delčkov pogled na mesto od 
zgoraj 
 
Pred delom najprej razmisli o naslednjih vprašanjih: 
KAKO JE VIDETI MESTO OD ZGORAJ?  
KAKŠNE SO OBLIKE STAVB – katerih likov, velikosti?  
ALI SO NA STREH STAVB ŠE KAKŠNE OBLIKE? 
KAKO SO RAZPOREJENE STAVBE – skupaj, narazen? 
KAKO SO VIDETI ULICE – pravokotno, poševno, ožje, širše? 
ALI TEČE ČEZ MESTO VODA, KJE SO MOSTOVI? 
 
Na list velikosti med A5 in A4 (A5 je polovica A4) – lahko tudi 
spremeniš obliko v bolj kvadratno, če želiš – skiciraj s svinčnikom 
pogled na mesto od zgoraj. Na naslednji strani si lahko ogledaš in 
pomagaš tudi s slikovnimi primeri. 
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Od 30. 3. – 10. 4. 2020: 4 šolske ure 

Potrebuješ:  
- večji kos kartona, ki bo za osnovo (lahko uporabiš stranico od škatle 

za kosmiče), 
- dodatne kose kartona za relief mesta (tudi lahko od škatel za kosmiče, 
čajev, zobnih past ipd), 

- škarje, lepilo (v sticku ali Mekol). 
 
Pri lepljenju kartona mora biti karton obvezno obrnjen tako, da je 
siva oz. rjava enobarvna stran zgoraj, potiskana pa ni vidna. 
 
Potek dela: 
1. Najprej nareži številne manjše kose, oblike in trakove iz kartona. 

Naj bodo različnih velikosti, dolžin in oblik. 
2. Na osnovi ne potrebuješ ponovne skice. 
3. Koščke kartona lepi po osnovi, tako da nastaja nizek relief  - ne 

sestavljaj celotnih stavb in hiš, temveč le pogled od zgoraj. To 
pomeni, da pravzaprav lepiš samo položne strehe in kar je na njih. 

4. Najprej lepi večje kose, nato nanje še manjše – predstavljaj si, da 
so na strehah hiš še dodatne stvari. Mesto je lahko zelo urejeno, 
lahko pa je tudi domišljijsko raztreseno. Za tak primer si oglej slike 
spodaj. 

5. Bodi pozoren-a na natančnost lepljenja in izrezovanja ter na 
kompozicijo – sestavljanje oblik po površini. 

Ko se vrnemo v šolo, prinesi izdelek s seboj na uro. Glede na to, koliko časa bomo ostali, 
prineseš ustrezno končan oz. nedokončan izdelek, tako da lahko nadaljujemo z delom 
naprej. Če ostanemo doma do 10. 4., mora biti izdelek končan. Če imaš kakšno 
vprašanje, mi lahko pišeš ali pošlješ fotografijo delno končanega izdelka na moj e-mail, ki 
je zapisan na prvi strani.  


