
NAVODILA ZA DELO OD DOMA ZA IP LIKOVNO SNOVANJE 1 

TEDEN 11.- 15. 5.  2020 

 

Pozdravljeni, učenke in učenec! 

 

Danes boste raziskovali valeurje ali svetlobne vrednosti. 
 

Se spomnite voščilnic, ki smo jih delali decembra? Začeli smo z devetstopenjsko lestvico 

odtenkov ene barve. Razrezali smo jo na tretjine in dobili:  

eno kombinacijo treh (TRIADO) svetlih tonov,  

eno kombinacijo treh (TRIADO) srednjih tonov  

in eno kombinacijo treh (TRIADO) temnih tonov.  

Iz teh delov smo potem rezali trikotnike in iz njih sestavili smrečice. Se spomnite? Tukaj so 

lepe voščilnice, ki jih je naredil Luka: 

 

 

Vaša naloga je bila sestaviti motive v različnih svetlobnih ubranostih: 

1. Med toni je zelo majhna svetlobna razlika. 

 

svetla svetlobna ubranost               srednja svetlobna ubranost              temna svetlobna ubranost 

                                                                           



 

2. Med toni je velika razlika v svetlosti – svetlo-temni kontrast 

                             

 

Današnja LIKOVNA NALOGA 

Najprej preberi celotno besedilo, šele po tem se loti dela. 

 

Obiskali boste Moderno galerijo v Ljubljani (klikni na obarvane besede). 

Izberi SLIKARSTVO in se sprehodi po vseh štirinajstih straneh. Malo si oglej, kaj vse je 

razstavljeno v tej pomembni galeriji, kjer hranijo dela slovenske likovne umetnosti tam 

nekje od začetka 20. stoletja naprej. 

 

IZBERI OSEM DEL: 

1. DVE TAKŠNI, KJER JE RAZLIKA MED TONI ZELO MAJHNA IN  IMATA SVETLO 

SVETLOBNO UBRANOST,  

 

 

2. DVE TAKŠNI, KJER JE RAZLIKA MED TONI ZELO MAJHNA IN  IMATA SREDNJO 

SVETLOBNO UBRANOST,  

 

 

3. DVE TAKŠNI, KJER JE RAZLIKA MED TONI ZELO MAJHNA IN  IMATA TEMNO 

SVETLOBNO UBRANOST,  

 

4. DVE TAKŠNI, KJER JE RAZLIKA MED TONI VELIKA IN  IMATA TOREJ SVETLO-TEMNI 

KONTRAST. 

 

 

 

http://www.mg-lj.si/si/zbirke/


 

POSTOPEK: 

1. Odpri nov dokument v wordu.  

 

2. Napiši naslov  

VALEUR ALI SVETLOBNA VREDNOST,  

OBISK V MODERNI GALERIJI V LJUBLJANI. 

 

3. Nato vanj skopiraj zgornje besedilo z rjavimi velikimi tiskanimi črkami.  

 

4. Sliko na galerijskih straneh izbereš tako, da klikneš na njo – prikaže se samostojno in 

povečana. Skopiraj jo in prilepi v ustrezno skupino v odprtem wordovem dokumentu. 

 

5. Pod vsako sliko napiši njen naslov in avtorja. 

 

6. Uredi besedilo in slike, naj bo dokument pregleden. 

 
 

 

7. Dokument shrani v računalnik in ga poimenuj s svojim imenom in priimkom, kot na 

primer: duska_vlasic. 

 
 

8. Likovno nalogo mi pošlji na e-naslov duska.vlasic@kudplac.si do 27. 5. 2020. 

 

Za to raziskovanje sem načrtovala dve šolski uri. 

 

 

 

Želim vam lepe dneve in vas lepo vas pozdravljam.. 

 

Vaša učiteljica Duška Vlašič 

mailto:duska.vlasic@kudplac.si

