
LIKOVNA UMETNOST - PRIPOROČILA ZA DELO NA DALJAVO – 6. razred 

2. TEDEN 

Pozdravljeni učenci. 

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

Ta teden boste dobili navodila za ustvarjanje izdelka. Če želite moje mnenje o vašem delu že med 

ustvarjanjem, ali pa imate kakšna vprašanja, me lahko kontaktirate po e-mailu spela.vranicar@os-loka-

crnomelj.si 

Svoj izdelek fotografirajte in mi ga pošljite kot priponko.  

Ko bomo vzpostavili drugačen način dela na daljavo, mi boste izdelke virtualno oddali po navodilih, ki jih 

boste dobili. Vse kar ustvarite torej fotografirajte oz. izdelek z aplikacije 5D Planner pošljite kot posnetek 

zaslona tablice ali telefona. 

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 naslednjega ponedeljka, 30. 3. 2020 je vaša naloga sledeča:  

Najprej si preberi teorijo o barvnih nasprotjih in ornamentu ter prepiši v zvezek za LUM kar je napisano z 

modro barvo. 

 

KOMPLEMENTARNI KONTRAST 

V nižjih razredih si že spoznal barvna nasprotja.  

- Svetlo-temni kontrast v 4. razredu 

- Toplo-hladni kontrast v 5. razredu 

- Letos boš spoznal KOMPLEMENTARNI KONTRAST 

- Kakovostni kontrast (7. razred) in količinski kontrast (8. razred) pa boš spoznal pozneje. 

NASPROTJE = KONTRAST  in pomeni različnost barv. 

Vsaka barva ima po eno nasprotno  

oz. komplementarno barvo, ki ji v barvnem krogu leži 

nasproti - kot vidiš na sliki. 

Taki kombinaciji barv pravimo komplementarni par. 

Komplementaren pomeni  dopolnilen. 

Komplementarni pari: 

RDEČA - ZELENA 

ORANŽNA - MODRA 

RUMENA - VIJOLIČASTA 

 

Če dve čisti komplementarni barvi položimo drugo ob drugo, se zaradi pestrosti barv pojavi močno 

nasprotje ali kontrast, ki ga imenujemo komplementarni kontrast. 

Če med seboj mešamo barve komplementarnih parov, barve postajajo manj pestre - sivijo. 

Nekaj slik z izrazitim komplementarnim kontrastom lahko opaziš na posnetku obiska v Van Goghovem 

muzeju – klikni na povezavo: 

https://www.youtube.com/watch?v=BbgrHnbgoDU 

mailto:spela.vranicar@os-loka-crnomelj.si
mailto:spela.vranicar@os-loka-crnomelj.si
https://www.youtube.com/watch?v=BbgrHnbgoDU


 

 

 

 

 

ORNAMENT ALI OKRASEK 

Človek ima potrebo po okraševanju predmetov, ki jih je oblikoval.  

V zgodovini je krasil posodo, tkanine, orožje, orodje, okrasne predmete, nakit, naslovnice knjig, velike 

začetnice in obrobe besedil v knjigah, lastno telo - tatuji... 

 Vsak narod ima svoj značilni način okraševanja (ornamentiko). 

KAJ JE ZA ORNAMENT ZNAČILNO? 

• stilizacija oz. poenostavljanje. To pomeni, da pri oblikovanju ne izdelamo vseh podrobnosti 

(detajlov), ampak oblike poenostavimo. 

 

Ne 

poenostavljena oblika z vsemi podrobnostmi                                  Poenostavljena oblika 

• ponavljanje in nizanje podob - ritem  ornamenta, podobno kot v glasbi. Lahko je enakomeren ali 

bolj svoboden, razgiban.  



enakomeren ritem                                                    neenakomeren ritem 

Ornament je lahko razporejen v obliki: 

- kroga - ROZETA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pasu FRIZ  
 

 

 

 

- po celotni površini - TAPETA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIKOVNA NALOGA: 

• Oblikuj ornament v obliki friza v komplementarnem kontrastu. 

Likovna tehnika: flomaster 

Motiv: knjižno kazalo 

NAVODILA: 

- Odreži 5 cm širok in 15 cm dolg trak iz tršega papirja (šeleshamer, 
lepenka). 

- Oblike v ornamentu naj bodo preproste in naj se ponavljajo v nekem 
zaporedju. Oblike najprej nariši s črnim flomastrom. 

- Oblike v zaporedju tudi pobarvaj - uporabi en komplementarni barvni par 
(samo dve barvi): 

 ALI rdeča in zelena  

 ALI modra in oranžna  

 ALI vijolična in rumena. 
- Lahko pustiš kakšno obliko tudi belo ali črno. 

Na sredini traku (na ozkem delu) z luknjačem naredi luknjico in zaveži trakec. 
 

VREDNOTENJE:  

• Ponavljanje oblik v pasu (friz) 

• Obarvanje oblik v komplementarnem barvnem paru 

• Natančnost pri izvedbi tehnike 

• Izvirnost pri oblikovanju motiva 

Za vsa vprašanja glede naloge sem na voljo na zgornjem e-mail naslovu. 

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 

Ne pozabi, da je 25. marec materinski dan, zato lahko z risbico ali voščilnico ali izdelkom razveseliš tebi 

drago osebo (mamo, očeta, babico, dedka, teto, sestrico …). Veliko idej najdeš na www.pinterest.com 

Želim vam prijetno ustvarjanje in veliko zdravja! 

Učiteljica Špela 
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