
LIKOVNA UMETNOST – NALOGE ZA USTVARJANJE za učence 8. razreda v času od 11. do 22. 5. 2020  

Dragi učenci! 

Pred vami je nova likovna naloga, ki obsega delo za 2 učni uri. 

Naloga za učence 8. razreda: UMETNOST SENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjer je svetloba, je tudi senca. Kot veš, vsak predmet oddaja svojo senco in včasih zna biti 

zelo nenavadna in zanimiva, takšna, da ti vzbudi domišljijo.  

V videoposnetku si poglej delo umetnika in filmskega ustvarjalca Vincenta Bala, ki s 

pomočjo senc različnih predmetov nariše nove zgodbe, junake, predmete … Pri 

ustvarjanju mora biti odprtih misli in tako vedno znova sam sebe preseneti z novimi risbami, 

nastalimi iz senc. Vedno uporablja svojo domišljijo, se z njo igra in tako pri svojem delu 

ostaja kreativen. 

Tu je še en videoposnetek z risbami istega umetnika, ki ti bo pomagal pri razvijanju ideje. 

 Zdaj pa veselo delo.  

Pri delu potrebuješ samo svetlobo in domišljijo … pa še papir in flomaster. 

→Iz predala, omare ali police vzemi poljubni predmet in ga postavi na svetlobo 

(če dnevna svetloba ni dovolj močna, uporabi svetilko in zatemni prostor).    

Pod predmetom mora biti papir, na katerega boš risal. Dobro opazuj senco in 

začni z ustvarjanjem.  

Nariši več različnih risb s sencami različnih predmetov, vsako fotografiraj.  

Za ocenjevanje oddaj 2, ki ti bosta najbolj uspeli. 

Naj te tvoja domišljija popelje v ustvarjalno inovativnost  

Veliko užitkov pri ustvarjanju ti želim! 

https://www.youtube.com/watch?v=lkMlYUIwsCU
https://www.youtube.com/watch?v=7Haruu3Kmak


Kriteriji za ocenjevanje: 

-domišljija, kreativnost in inovativnost likovnega motiva in likovne naloge 

-dovršenost likovne tehnike 

 

Risbe fotografiraj in mi jih pošlji v spletno učilnico do petka, 22. 5. 2020.  
 

→Pri fotografiranju risb bodi pozoren na to, da se bo senca predmeta videla (ne uporabi bliskavice) 

in preveri, če je fotografija uspela. Če ni dobra, moraš ponoviti fotografiranje. Z nepopolno 

(presvetljeno, pretemno) fotografijo te ne morem oceniti! 

 

 

 

Za dodatne informacije sem ti na voljo na naslednjem naslovu: jasmina.strugar1@gmail.com 

 

Tvoja učiteljica Jasmina Strugar 

 


