Pozdravljen/pozdravljena!
Pouk je žal še vedno na daljavo, zato ti v elektronski obliki podajam navodila za delo pri Likovni umetnosti,
katero imaš danes na urniku.
Spoznal/spoznala si nove učne pojme s področja ARHITEKTURE ter jih pri opisu svojega doma
uporabil/uporabila tudi v praksi (Če še nisi, nadoknadi delo čimprej!!!).
Tudi danes vstopi v spletno učilnico LUM07 (https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30501) ter
odpri ploščico Arhitektura, kjer boš našel/našla posnetka z naslovom Primer izdelave stavbe iz kartona
ter Primer izdelave višje stavbe iz kartona. Pozorno si ju oglej ter hkrati razmišljaj o ideji za svojo stavbo,
katero boš v prihodnjih urah izdelal/izdelala v 3D obliki – MAKETA.
Svojo idejo za stavbo skiciraj na A4 format. Pomembni oblikovni elementi na skici ter kasneje na izdelku
so:
-

oblika stavbe – kocka, kvader, oval, moderna
oblika stavbe…
odprtine, ki omogočajo prehod med zunanjim ter
notranjim prostorom - okna, vrata
material fasade – opeka, kamen, omet, steklo…
streha – ravna kot na primorskih hišah, koničasta
kot pri alpskih hišah…
material strehe – opeka, skodli, pločevina…
detajli – balkon, dimnik, okenske police, ograja,
stebri, lok, arhitrav…
skeletna ali masivna stavba

Na skici zatemni vbočene, osenčene dele ter odprtine
(okna).

Prični z zbiranjem materiala ter pripomočkov za
ustvarjanje. V naslednjem tednu boš namreč začel z
izdelovanjem svoje 3D hiške. Potreboval/potrebovala boš:
-

karton – škatle različnih velikosti – embalažne
škatle čevljev, čaja, kosmičev…
škarje – lahko tudi olfa nožek, če ga imaš doma
tekoče lepilo
svinčnik, radirka, bel list A4 format
kolaž papir ali izbrani kosi reklamnega papirja (revije, reklame trgovin…)

Dokončano skico do naslednjič oddaj v spletno učilnico. Takoj za posnetkom Primer izdelave stavbe iz
kartona najdeš likovno nalogo Skica stavbe. Odpri datoteko, pritisni oddaj nalogo, naloži fotografijo skice
v kateremkoli formatu ter na koncu ne pozabi pritisniti gumba shrani spremembe.
V kolikor boš potreboval/potrebovala pomoč mi lahko s svojega šolskega maila pišeš na mail
linda.ropret@guest.arnes.si
Ostani zdrav/zdrava!

