
LIKOVNA UMETNOST – navodila za delo na domu 11., 12. teden, 6. razred  

 

Pozdravljeni učenci/ke! 

Moram pohvaliti vaša likovna dela pri LUM, ki so zelo dobra in se res zelo trudite. Iskrene čestitke.  

Pred vami je zadnja likovna naloga, logotip šole. 

Datum oddaje izdelka je do 14. 6. 2020. 

 Označila sem težavnost nalog: 

• dve zvezdici (**): osnovne naloge in  

• tri zvezdice (***): bolj zahtevne naloge. 

Ponovimo: 

Kaj je LOGOTIP in TIPOGRAFIJA? 

 

Logotíp – lógo:  

grafični element, ki označuje blagovno znamko, podjetje, organizacijo: izbrati, oblikovati 

prepoznaven logotip; majica z logotipom podjetja; natečaj, predlog za nov slogan in logotip.  

 

Tipografíja:  

oblikovanost, oblika zlasti črk, natisnjenega besedila: določiti, izbrati tipografijo; lepa, okusna 

tipografija, npr.: Arial Black, Times New Roman, Chiller …  

Navodila:  

Izberi način dela, ki ti najbolj ustreza: 

1. Risanje s flomastrom ali barvicami. 

2. Risanje s pomočjo kateregakoli računalniškega programa za oblikovanje, ki ga znaš 

uporabljati. 

Likovna naloga: z različnimi risali/računalniškimi orodji oblikuj logotip 

 

Likovni motiv: logotip šole 

 

Likovna tehnika: kombinirana - poljubna risala/računalniška orodja 

 

Likovni problem: oblikovanje estetskega vizualnega sporočila. 



LIKOVNA UMETNOST – navodila za delo na domu 11., 12. teden, 6. razred  

 

Navodila:  

• logotip, simbol, znak, motiv mora vsebovati ime ali *kratice naše šole:  

Ludvik ali OŠ Ludvika Pliberška Maribor, napisano z lepo oblikovanimi, posebnimi črkami, ki jih 

odebeliš, da jih lahko pobarvaš v željeni barvi.  

• Poleg napisa mora biti tudi slika - *motiv, ki označuje našo šolo in dopolnjuje napis šole.  

Razmišljajte, kaj je vse značilno za našo šolo, katere predmete se učite, kaj imate radi, kaj 

pogrešate zdaj, ko niste v šoli. Mogoče, se vam utrne kakšna nova ideja ali pa uporabite staro, ki 

ste jo že začeli risati. 

Motiv je lahko: duhovit, pozitiven, poseben spomin na šolo. Vi ste predstavniki naše šole in izbrali 

bomo najboljši, najbolj izviren logotip, ki ga bomo lahko uporabili kot logotip šole.  

• logotip je lahko ***barven, ***pisan, lahko je tudi **črno-bel, v kombinaciji z eno barvo, *samo v eni 

barvi. 

Merila za vrednotenje: 

• prepoznavnost, 

• vključitev imena šole, 

• tehnična izvedba, 

• izvirnost. 

 

Nastal logotip fotografiraj in mi jo pošlji na moj e-naslov: violeta.skrabl@ludvik.si 

Zapiši, če lahko fotografijo objavim ali ne, npr.: DOVOLIM/NE DOVOLIM, DA MOJ IZDELEK 

OBJAVITE. 

!!!Fotografija naj bo shranjena pod imenom, priimkom in razredom učenca in v jpg formatu. 

PRIMER: Violeta_Škrabl_6.c.jpg 

Fotografije bom shranila na moj blogger profil, kjer boste objavljene lahko videli in komentirali.  

 

U Ž I V A J   V  U S T V A R J A N J U   !!! 

  

učiteljica Violeta 

mailto:violeta.skrabl@ludvik.si

