
PREDMET - LIKOVNA UMETNOST  

 

6. razred 

Tako, prvi teden učenja na daljavo je za nami. Upam, da ste se navadili 

na drugačen način šolskega dela in da ste uspeli narisati prvo likovno 

nalogo.  

Za novo likovno nalogo bomo oblikovali voščilnico, saj se bliža 

materinski dan.  

 

Likovno področje: oblikovanje na ploskvi (risanje, slikanje) 

Število ur: 1 šolska ura 

Likovni motiv: ornament z rastlinskim motivom  

Likovna tehnika: risba ali slika z različnimi materiali ( svinčnik, barvice, 
voščenke, črnilo, flomastri, kolaž, prtički…)   

Likovna naloga: 
- oblikovanje ornamenta s kombinacijo risanja in slikanja                                  
- sestavljanje ornamenta iz stiliziranih (poenostavljenih) podob rastlin 
- upoštevanje ritmičnosti motiva (ponavljanje oblike, barve in velikosti)  
- pomembna je lastna ideja, primeren izbor barve, zanimiva in                
   razgibana kompozicija 
- izvedba likovne tehnike (spretnost) 
 

 

Za začetek najprej  ponovimo, kaj  je ornament. 

 

Ornament je v likovni umetnosti okras, ki je lahko sestavljen iz 
rastlinskih, živalskih, geometrijskih motivov. Človek je krasil v svojem  
življenju vse, kar je izdeloval in cenil. Krasil je celo svoje telo, saj se mu 
je takšno zdelo lepše. Ornament se pojavi tako v slikarstvu, kiparstvu, 
arhitekturi, krasitvi tkanin, nakita…Pošiljam ti nekaj primerov, kjer se 
jasno vidi ornament pri vsakdanjih predmetih, arhitekturi, slikarstvu, 
nakitu, poslikavi telesa… 

 



 

 
 
 
 
Ob preučevanju fotografijah lahko opaziš glavno značilnost ornamenta. 



Ornament posnema naravne podobe in jih poenostavi, nekatere 
posebnosti lahko tudi izpusti. Ko odmišljamo vse podrobnosti, pravimo, da 
abstrahiramo. Pomisli, na zadnjo likovno nalogo v šoli. 6.A je imel za motiv 
kokoš, 6. B pa ste abstrahirali barvne fotografije, ki ste jih dobili v šoli. 
                            
 

                               
 
 
Kako se pripraviš na delo; 
 
Kot veš je v sredo 25. marca materinski dan. Za svojo mami, babi, 

prababico, boš oblikoval(a) voščilnico. Ne pozabi tudi na očeta. 

Podlago oziroma likovni format  si izbereš sam(a). Lahko je bel list 

papirja, barvni papir, karton.. Velikost voščilnice prilagodiš materialu, ki si 

ga poiskal(a) doma.  

Oblikoval(a) boš svoj rastlinski ornament. Osnova ornamenta naj bo čim 

bolj enostavna, da jo boš lahko večkrat ponovil(a). Motiv rastlin okrasi po 

svoji izberi in pri tem uporabi likovni material, ki je na voljo, in svojo 

domišljijo. Sestavi enostavne oblike, da jih boš lažje večkrat ponovila(a).  

 
 

Ne pozabi, v sredo je praznik za vse mame, preseneti jih.  

                                                                                                                               

                              Lepo se imej, bodi doma, ostani zdrav(a).  
                                   Upam, da se kmalu vidimo! 
                                                                                  
 
 
                                        
                                                                           učiteljica  
                                                                         Tanja Kogoj 



                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


