Pozdravljen/pozdravljena!
Čeprav so mlajši učenci pričeli s poukom v šoli, je za nas še vedno v veljavi pouk na daljavo. Žal. Zato ti v
elektronski obliki pošiljam navodila za delo pri Likovnem snovanju 3, ki ga imaš danes na urniku.
Še malo se boš pomudil/pomudila pri vizualnih medijih oziroma vizualnih komunikacijah. Že v šoli si
spoznal/spoznala, da so tiskani mediji množična sredstva obveščanja, ki javnost seznanjajo z različnimi
dogajanji. Tiskani mediji so poleg plakatov tudi časopisi, strokovne revije, priročniki, knjige ...
Plakat je izdelek grafičnega oblikovanja, je tiskan medij, ki sporoča, obvešča, oglašuje, prepričuje,
izziva ... javnost.
Glede na to, kakšno vsebino predstavlja plakat ločimo:
-

prireditvene plakate – film, turizem, šport, razstave…
politične plakate
ekološke plakate
zdravstvene plakate
komercialne plakate idr.

Glede na velikost pa ločimo:
-

velike plakate – jumbo, veleplakati…
majhne plakate – WC-plakati, letaki, postri…
Łukasz Strachanowski,
Ohranimo naša zelena pljuča, 2009

Današnji uri likovnega snovanja bosta malo bolj razgibani.
Odpravi se na sprehod po domačem kraju, po Jesenicah, ter poišči čim več plakatov. Plakate
fotografiraj s telefonom, lahko pa se na sprehod odpraviš tudi s fotoaparatom, če ga imaš na voljo.
Fotografije nato doma prenesi na računalnik ter jih zberi skupaj kar v Wordovem dokumentu. Pri
vsakem plakatu spodaj dopiši, za katero vrsto plakata gre glede na vsebino ter ali spada med velike ali
majhne plakate. Če tudi doma ali na družinskem izletu najdeš primer plakata, ga vsekakor vključi v svojo
zbirko. Tvoja zbirka mora vsebovati vsaj 5 različnih plakatov.
Ko boš z zbirko končal/končala shrani dokument v PDF formatu (v programu Word pritisni Shrani kot,
izberi kje na računalniku boš datoteko shranil/shranila, določi ime datoteke ter pri okencu Vrsta datoteke
izberi PDF).
PDF dokument mi do naslednjič pošlji na spodaj navedeni mail.
V kolikor boš potreboval/potrebovala pomoč mi lahko s svojega šolskega maila pišeš na mail
linda.ropret@guest.arnes.si
Ostani zdrav/zdrava!

