
LIKOVNA UMETNOST, 6. RAZRED,  HIŠA IN NJENA FASADA 
 
NAVODILA ZA DELO NA DOMU (14 DNI – 16. 3. 2020 - 27. 3. 2020) 
 

 
DRAGI UČENCI, 

Likovna naloga, ki ste jo prejeli prejšnji teden, še velja za ta teden. Kar nekaj 
učencev mi je že poslalo fotografije izdelkov, veliko vas še pa čakam. Upam, da 

boste ta ponedeljek zelo ustvarjalni in dokončali delo. 
 

ČE STE ZAMUDILI KAJ POČNEMO, VAM POŠILJAM PONOVNO ALI PA 
LAHKO NAJDETE NA TEJ POVEZAVI 
http://os-ivanjkovci.splet.arnes.si/category/likovna-umtnost/ 
 
Na spletu poišči in preglej zanimive zgradbe, hiše.  
Nekaj povezav: 
https://www.homedit.com/most-unusual-houses/ 
https://thespaces.com/artist-okuda-san-miguel-gives-an-arkansas-house-a-
technicolour-paint-job/ 
 
Pozoren bodi na zunanjost stavb, njihovo fasado, barve, odprtine, zaprt prostor, odprt 
prostor... 
 
Naloga: 
1. Zbiraj odpadno embalažo (škatlice, tulce, zanimivo potiskano embalažo, različne 
vzorce iz revijalnega papirja). 
2. Iz odpadne embalaže sestavi hišo, zgradbo. Velikost zgradbe naj bo majhna, 

 od 10 cm do 30 cm. Če želiš lahko narediš še okolico. 
Zgradbo lahko sestaviš tudi iz LEGO KOCK. Pri tem pazi na barvitost fasade, ki 
jo lahko pridobiš z barvnimi kockami. 
3. Njeno zunanjost opremi s fasado. Ta je lahko iz različnega materiala: kolaž, 
barva, kamenčki, različni material (volna, kovina, čokoladni ovitki vzorecev na 
papirju, ki ti je všeč...)  
4. Fotografiraj končan izdelek in ga do 27. 3. 2020 pošlji na moj email 
mojca.grula@guest.arnes.si 
 
Vsaka fotografija naj bo shranjena pod imenom, priimkom in razredom učenca, 
npr. Jaka_Aber_6a 
 
IZDELKE MI POŠLJITE DO 27. 3. 2020 
 
Vse izdelke sošolcev, ki bodo poslani, bom objavila na šolski spletni strani pod 
kategorijo likovna umetnost.  
 
http://os-ivanjkovci.splet.arnes.si/category/likovna-umtnost/ 

Če se ne vidimo po 14 dneh, dobite spet novo nalogo J 
Če je karkoli nejasnega, mi lahko pišete.  
 
Kriteriji samoocenjevanja: izpolnjeno tabelo mi lahko pošlješ ob fotografijah. 



 
KRITERIJI uspešnosti Uspelo mi 

je ... 
Užival sem ... Lahko še izboljšam ... 

1.  Izdelava izvirne zgradbe iz odpadne 
embalaže 

   

2. Stojnost zgradbe, ravnovesje 
kompozicije prostorske tvorbe 

   

3. Fasada je izvirna, domiselna, 
inovativna 

   

4. likovna čistost in natančnost (ni 
vidnega selotejpa, fasada je natančno 
prilepljena, pobarvana) 

   

 
 


