Pozdravljen/pozdravljena!
Pa je leto naokoli in počitnic je konec. Verjamem, da si preživel/preživela čudovite praznike
ter počitnice in si se dobro spočil/spočila ter nabral/nabrala moči za nadaljnje delo. Žal je
pouk še vedno na daljavo, zato ti v elektronski obliki podajam navodila za delo pri Likovnem
snovanju 2, katerega imaš danes na urniku.
Likovno nalogo (risanje stola z različnimi risarskimi pripomočki), ki smo jo pričeli v šoli
ter nato s spremembami nadaljevali doma, bomo zaenkrat postavili na stran. Manjka nam
še risanje z lučko, kar pa bomo naredili takoj, ko se vrnemo v šolske klopi. Če imaš doma
fotoaparat, na katerem se da nastaviti čas in odprtost zaslonke, stojalo za fotoaparat ter manjšo
laser lučko katerekoli barve (včasih so bile na obeskih) in bi rad poskusil/poskusila z risanjem
z lučko doma, pa me prosim obvesti po mailu in ti bom poslala natančna navodila. Fotografije
risb stola s svinčnikom, računalnikom ter prstom v naravi pa si shrani, saj jih boš
potreboval/potrebovala za končni kolaž in pridobitev ocene.
Danes boš začel/začela z naslednjo likovno nalogo. Povezal/povezala boš likovno umetnost
z glasbo – glasba ti bo služila kot likovni motiv. Za začetek vstopi v spletno učilnico
Likovno snovanje 2 – LSII_LR (https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=61501 ), kjer
boš našel ploščico z naslovom Glasba kot likovni motiv. Znotraj ploščice odpri PowerPoint
predstavitev Barvni kontrasti. Obnovi svoje znanje o že poznanih kontrastih ter nadgradi
znanje z novim likovnim kontrastom. Poglej si posnetek na povezavi znotraj predstavitve ter
naredi poskus. Razmišljaj o barvah ter njihovem učinkovanju na tvoje oko.
Likovni izdelek boš naredil/naredila pri naslednjih dveh urah Likovnega snovanja. Ker pa boš
ustvarjal/ustvarjala ob glasbi, danes še naredi seznam skladb (vsaj 5 skladb), ob katerih boš
ustvarjal/ustvarjala. V skladbi ne sme biti neprimernega besedila, bodo naj kontrastne (npr.
ena vesela, druga mirna…). Seznam izbranih skladb mi do naslednje ure Likovnega snovanja
2 pošlji na spodnji mail.
Za ustvarjanje boš potreboval/potrebovala tudi tempera barvice, risalni list, čopiče različnih
debelin, paleto, lonček za vodo ter časopisni papir za zaščito delovne površine. Danes le
preveri, če imaš vse potrebno. Če česa nimaš, si do naslednjič pripravi.
V kolikor boš potreboval/potrebovala pomoč mi lahko s svojega šolskega maila pišeš na
mail linda.ropret@guest.arnes.si

Ostani zdrav/zdrava!

