
NAVODILA ZA DELO OD DOMA ZA 8. B 

TEDEN 4.- 8. 5. 2020 

 

Pozdravljeni, učenke in učenci! 

 

Še vedno nisem dobila vseh vaših likovnih nalog. Nekateri mi dolgujete še prvo nalogo 

z valjem  Sledila je naloga s skodelico, potem barvanje pirhov in drsanka ter dve 

likovni nalogi v e-učbeniku. Preverite, kaj še niste oddali in to čim prej uredite.  

 

 

Danes in naslednji teden se bomo ukvarjali z modnim oblikovanjem.  

  modna skica 

Modni oblikovalec je tisti, ki se ukvarja z oblikovanjem oblačil, obuval in modnih 

dodatkov. Praviloma riše modne skice, a mora dobro poznati postopek izdelave 

oblačila oziroma obuvala in modnega dodatka. Tako velikokrat modni 

oblikovalci/modni kreatorji/modni dizajnerji tudi sami izdelajo 

oblačilo/obuvalo/modni dodatek po lastni modni skici. 

 

Danes se boste preizkusili v oblikovanju obuvala. Zanj boste narisali skico 

s svinčnikom in/ali črnim flomastrom.  

Naslednji teden pa bomo kaj več rekli še o barvah na obuvalu. 

 

A najprej si poglej ta prispevek. 

Manolo Blahnik je eden najbolj znanih modnih oblikovalcev na svetu, a naj omenim še 

nekatere: Coco Chanel, Giorgio Armani, Karl Lagerfeld, Christian Dior, Jean-Paul 

Gaultier, Viviene Westwood, Stella McCartney, Vera Wang, Pierre Cardin, Gianni in 

Donatella Versace, John Galliano, …  

https://artsandculture.google.com/exhibit/manolo-blahnik-the-world-s-master-shoemaker/igKi6j4u-sPZIA


Med slovenskimi modnimi oblikovalci je gotovo najbolj znan Alan Hranitelj, ki je 

izjemen kreativec, omenimo še Petra Movrina (njegove kreacije je nosila Lady Gaga), 

Zorana Garevskega, Almiro Sadar, Uroša Belantiča, Urško Drofenik, Laro Bohinc, …  

 

 Peter Movrin        Alan Hranitelj 
 

Vzemi si nekaj časa in ta imena malo poguglaj  ter preveri, kaj in kako so ustvarili. 

Tako boš našel/našla tudi kakšno idejo za svoje današnje delo. 

 

Likovna naloga 

 

Likovni problem: Modna skica za eleganten/ekstravaganten* ženski čevelj  

*ekstravaganten = nenavaden, poseben 

 

Motiv: Pomlad 

Tehnika: 1. faza: svinčnik, lahko tudi črn ali siv TANJŠI flomaster 

                      2. faza(naslednji teden): barvni svinčniki in/ali flomastri 

Material: bel papir A4, svinčnik, radirka, barvni svinčniki in/ali flomastri 



Nariši skico za eleganten ženski čevelj z visoko peto. Lahko je zaprt ali odprt (v stilu 

sandal). Za navdih naj ti služi delo Manola Blahnika.  

To naj bo obuvalo za posebno priložnost, zato si lahko dovoliš kakšne posebne, 

nenavadne ideje. A vedno misli na to, da ustvarjaš idejo za čevelj, ki se da obuti in v 

njem hoditi  

Pri barvah in oblikah (čevlja, trakov, paščkov, vzorcev) upoštevaj motiv pomladi 

(veselje, rast, novo življenje, zeleno, listki, trobentice, vijolice, sonce, rumena, cvetice, 

ljubezen, … ). 

Uporabiš lahko veliko podrobnosti, naj ti jih nekaj naštejem: trakovi, pasovi, gumbi, 

sponke, ornamenti, izrezi (praznine, luknje), kristali, biseri, zanke, zadrge, …  

Ni nujno, a je dobrodošlo : če želiš, lahko ob skici zapišeš, iz katerih materialov je 

čevelj po tvoji zamisli (npr. umetno usnje, blago, plastika, steklo, les, biseri, …). 

 

Sprosti vso svojo domišljijo in poskušaj ustvariti nekaj res posebnega, izvirnega.  

Nariši en čevelj ali par, kakor želiš. Uporabi papir A4 formata, risba naj bo čim večja. 

 

TA TEDEN  
NARIŠI SAMO OBLIKO ČEVLJA Z VSEMI PODROBNOSTMI – DETAJLI. MODNA  SKICA JE 

LAHKO NARISANA S SVINČNIKOM ALI FLOMASTROM. 

Če ti bo lažje ustvarjati, imaš lahko v mislih dve barvi, ki ju boš uporabil naslednji teden 

(takrat sledijo navodila). Izberi eno kombinacijo: 

 rdeča + zelena, 

 modra + oranžna, 

 vijoličasta + rumena. 

 

 

Kriteriji, ki jih bomo upoštevali pri vrednotenju: 

 Modna skica predstavlja eleganten ženski čevelj z visoko peto. 

 Čevelj je zelo izviren. 

 Uporabljene so oblike in načini, ki spominjajo na pomlad. 

 Čevelj ima veliko zanimivih podrobnosti. 

 Likovno delo izraža veliko vloženega truda. 

 Likovno delo je čisto in urejeno. 

 

Zelo se veselim vaših ustvarjalnih idej! Pričakujem noro dobre in zanimive čevlje  

 

Modno skico poskušaj dokončati do naslednjega četrtka, torej do 14. maja 2020, ko 

dobiš navodila za nadaljevanje z barvo. 



Če imaš kakšno vprašanje ali potrebuješ nasvet, mi piši na duška.vlasic@kudplac.si. 

Z veseljem ti bom odgovorila.   

  

Vsem želim veliko ustvarjalnega navdiha, veselja in zabave!  

Vaša učiteljica Duška Vlašič 

 

 

Tukaj je nekaj skic Manola Blahnika: 
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