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2. TEDEN 

Pozdravljeni učenci. 

Upam, da ste dobro, zdravi in pogumno opravljate šolske obveznosti. 

Ta teden boste oddali izdelke za katere ste dobili navodila prejšnji teden. Če želite moje 

mnenje o vašem delu že med ustvarjanjem, me lahko kontaktirate po e-mailu 

spela.vranicar@os-loka-crnomelj.si  

Če ste izdelke že dokončali, mi jih pošljite na zgornji e-mail. Krokije fotografirajte in mi jih 

pošljite kot priponko. 

Animacije delite z mano na zgornji mail, če pa ne bo šlo, naložite v google drive in delite z 

mano preko e-maila fabjan.spela@gmail.com 

Prav tako sem na teh naslovih dosegljiva za vsa vaša vprašanja. 

Zagotovo se že sprašujete ali bo izdelek za oceno  Potrudite se, kajti ne vemo kako dolgo 

bo trajala samoizolacija in v primeru, da bomo potrebovali ocene, je možno, da bom ocenila 

tudi te izdelke. 

Torej do ponedeljka, 30. 3. 2020 mi pošljete 3 skice krokijev in stop motion animacijo. 

Če si želiš še dodatno ustvarjati, poglej na šolski spletni strani pod zavihek interesne 

dejavnosti - likovni krožek. Lahko mi tudi pišeš na e-mail in pokažeš kaj ustvarjaš ali pa 

povprašaš o kakšni drugi ustvarjalni dejavnosti. 

Še vedno si lahko vsak dan ogledaš dokumentarec Veliki slikarji na malem zaslonu ob 14.45 

na TV SLO 1 ali pa naslov vpiši na spletni strani arhiva RTV SLO . 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/tuji-dokumentarni-filmi-in-oddaje/174535554 

Če želiš se sprehodi po svetovnih ali slovenskih virtualnih muzejih, ki jih najdeš na spodnjih 

povezavah. Izberi umetnino, ki te je najbolj pritegnila in mi jo opiši, ko se znova vidimo. 

https://artsandculture.google.com/ 

https://www.mojaslovenija.si/Index.htm 

Želim vam prijetno ustvarjanje in veliko zdravja! 

Učiteljica Špela 

___________________________________________________________________________ 

Navodila za nalogi (ki jih morate oddati) od prejšnjega tedna: 

RISANJE FIGURE 

Nariši hitro skico človeške figure – croquis (kroki). 

Nekdo od domačih naj ti pozira (lahko tudi na sedežni ali med pomivanjem posode), ti pa ga 

hitro skiciraj. Poskusi ujeti pravilna razmerja med deli telesa in držo, ki jo bo imela oseba. 

Narediš 3 skice (za vsako si vzami 10 minut). Lahko uporabiš svinčnik ali katero drugo 

tehniko. 
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Pomagaj si z razmerji na sliki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako izgleda kroki: 

http://zlatires.blogspot.com/2014/01/kroki.html 

 

NALOGA 2: 

Z brezplačno aplikacijo Stop motion Studio naredi Stop motion animacijo. Aplikacijo si lahko 

naložiš na tablico ali telefon. Tema je poljubna (npr. pomlad). Za animiranje si like nariši, 

izdelaj iz papirja ali pa uporabi lego figurice, plastelin, naravne materiale ali premikanje 

lastnega telesa. Gibanje naj bo povezano, to boš dosegel, če boš naredil veliko slikic, za 

vsakega 0,5 cm premika, naredi fotografijo. Ne pozabi na naslov in zaključek. Animacijo 

shrani. Raziskuj možnosti aplikacije. 

Še nekaj navodil za delo in primer: 

https://sites.google.com/site/tp4fotografija/e-skripta/animacija-zaustavljenih-gibov-stop-

motion-animacija 
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