
Likovna umetnost - 9. razred                       2. likovna naloga                     od ponedeljka 20. 4. do ponedeljka 18. 5. 2020     

 

Pozdravljeni, dragi devetarji. 
 
Upam, da vam gre likovna dobro od rok in nekateri mi pridno pošiljate fotografije svojih izdelkov. Za prvo 
likovno nalogo tega nisem izrecno zahtevala, pri ostalih pa bo to potrebno. 
Kot veste, se ta mesec april posveti preverjanju, potem pa vas bomo morali tudi oceniti. Ker bi rada, da ne 
bomo vsi naenkrat planili na vas, bi od sedaj naprej ocenjevala likovne naloge. Prosim, da natančno berete 

navodila in se jih držite. Če si kdo želi, da mu ocenim tudi prvi izdelek, naj mi sporoči. 
Če imate kakšna vprašanja, mi seveda lahko pišete na urska.zupec@guest.arnes.si 
 

V prihodnosti bom z vami vzpostavila stik preko Padleta, zato sem razredničarke in razrednike prosila za 

vaše elektronske naslove, da bomo lažje kontaktirali. Ko vas povabim v Padlet, se vanj vpišite. Tam bo 

zid vašega razreda, kamor boste lepili slike svojih izdelkov in se tudi ocenili po danih kriterijih. Vi boste 

imeli vstop samo v svoj razred. Vse še izveste v nadaljevanju. Step by step. 

 
SEDAJ PA: dobrodošli v novem učnem sklopu.  
 

Okvirni čas za obravnavo likovnega področja: 3 ure 

 

• Likovno področje: oblikovanje na ploskvi-GRAFIKA 

• Likovni motiv: Ex libris 

• Likovna tehnika: visoki tisk, linorez 

• Likovni pripomočki: papir, ravnilo, svinčnik, flomaster 

• Likovni problem: smiselno kompozicijsko razporejanje izrezanih in neizrezanih ploskev na malem 
formatu 

• Likovna naloga: osnutek za malo grafiko 

• Likovni pojmi: visoki tisk, linorez, umetniška grafika, mala grafika, skica, osnutek, matrica, naklada, 
odtis, grafični list, avtorizacija 
 
 

LIKOVNA NALOGA: PRIPRAVA OSNUTKA ZA LINOREZ, motiv ex libris 

1. Preden se lotiš  dela, si oglej video na tejle povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=lUARdOWunkM 

2. Oglej si priloženo slikovno gradivo in preberi besedilo, ki ti bo razkrilo, kaj je to ex libris. Lahko slediš 
tudi tej povezavi:  https://eucbeniki.sio.si/lum9/2663/index3.html 

3. Na list s svinčnikom nariši kvadrat v velikosti 10 cm x 10 cm. 
4. Vsi že poznate to tehniko in veste, da je težko rezati zelo majhne detajle. Pri pripravi osnutka imej to v 

mislih. 
5. V kvadrat s svinčnikom nariši izbrani motiv, ki mora biti likovno razgiban, zanimiv, vsebovati mora risbo 

in napis ex libris, ter ime in priimek avtorja. Pazi na zrcalno podobo! 

           

6. S temnim flomastrom (črn, rjav, temno moder, zelen) pobarvaš motiv. Bodi pozoren na razporejanje 
temnih (neizrezanih) in svetlih (izrezanih) ploskev ter linij. 

7. Ko končaš, fotografiraj svoj izdelek. Fotografijo mi pošlji v Padlet in oceni svoj izdelek po danih kriterijih.  
 



Ex LIBRIS pomeni »iz knjige«

• To je listič, ki označuje lastništvo 
knjige in je prilepljen na prvo 
notranjo stran knjige. Okrašen je s 
podobo ali emblemom lastnika, ki 
pove nekaj o posebnosti njegovega 
življenja (njegov konjiček, poklic, 
njegov kraj, nekaj, po čemer ga 
ljudje poznajo…). 

• Je mala grafika (grafični list malega 
formata: do 10 cm x 10 cm) in ga 
uvrščamo k umetniški grafiki.

• Ponavadi je oblikovan v obliki vinjete 
ter vsebuje napis exlibis in ime 
lastnika.

• Poznan je, odkar se tiskajo knjige, že 
iz 15. stol.

 

  
 

Posebnost te male grafike je tudi oblika, ki ni strogo omejena, pač pa najdemo umetniško 
oblikovane primere ekslibrisa v obliki listov, kroga, drevesa ... 

 
  

 

Kriteriji za vrednotenje: 

• Izvirnost motiva, ki izkazuje neko značilnost avtorja  

• Enakomerno razporejene svetle in temne ploskve ter linije 

• Zunanja oblika ni določena, je poljubno izbrana, presegati ne sme velikosti 10 cm x 10 cm 

• Vključene besede ex libris, ime in priimek avtorja 

• Natančnost osnutka, ki mora biti zelo podoben odtisu (zrcalna podoba) 

 

MOŽNOST ZA ODDAJO JE DO PONEDELJKA, 18. 5. 2020. Potem bo zadeva zaprta in ne boste prišli noter. 

 
V nadaljevanju sledijo navodila za prijavo v Padlet in kako oddate svoj izdelek. Saj je čisto enostavno. 



1. Na začetku boste na elektronski naslov dobili moje povabilo in vi samo kliknete na URL  povezavo ali pa na roza 
gumb view padlet, ki ga najdete na dnu sporočila.ViekdkdkkdkdkkdkdkdkdkdddvwView  padlet 
 
2. Odprl se bo zid vašega razreda. Notri bo likovna naloga, kriteriji za ocenjevanje in primer, kako naj bi si vi ocenili 

svoj izdelek. Ocenite si ga in seveda vam ga bom potem ocenila tudi jaz, tako kot do delamo v razredu. 
 

 

3. Svojo nalogo oddaš tako, da klikneš na znak + v spodnjem desnem kotu ali z dvojnim klikom kamorkoli. Takrat se ti 
odpre okence. Potem pod Title vpišeš IME PRIIMEK IN RAZRED, npr. Urška Župec Mele 6.a.  Zatem pritisneš puščico 

 in naložiš svojo fotografijo. Pod rubriko Write something oceniš svoj izdelek po danih kriterijih. Ko zaključiš, 
klikneš nekam izven tvojega okvirčka in zadeva je končana. Če želiš kaj spremeniti, dodati, brisati, greš nazaj na svoj 
okvirček in zopet se ti odpre orodna vrstica. Seveda boš lahko urejal samo svojega. 

Na desni imate primer, kako bo Marjan Debevec iz 6.a naložil sličico iz svojega računalnika. Samo izbereš in klikneš 
na sličico in že je v okvirčku. To se zelo enostavno naredi tudi s  telefonom. Pa saj vem, da zadevo obvladate. 

             
 

Ne pozabite na datum, do ponedeljka 18. 5. 2020. 

 

 

Potrudite se po svojih najboljših močeh, saj vem, da zmorete. Ostanite zdravi in uživajte pri izvedbi likovne naloge. 

Prisrčen pozdrav iz Cerknice. 

Urška Župec Mele 

 


