
LIKOVNA UMETNOST 6 – navodila za delo na domu, 5.–7. teden 

 

Dragi učenec, učenka! 

Pred tabo je četrta likovna naloga,  

Barvni krog. 

Označila sem težavnost nalog:  

• dve zvezdici (**): osnovne naloge in  

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

Vaša likovna naloga je za tri tedne in je nekoliko drugačna, in sicer se sprehodite po 

stanovanju in opazujte barve okrog sebe.  

Oglejte si barvni krog in ponovite znanje o mešanju barv. 

 

Ponovimo: 

Osnovne ali primarne barve so rdeča (magento), modra (cian) in rumena.  

Sekundarne barve so mešanice dveh osnovnih barv.  

Rdeča + Modra = Vijolična 

Rdeča + Rumena = Oranžna 

Modra + Rumena = Zelena 

Terciarne barve pa nastanejo z mešanjem osnovnih in sekundarnih barv.  

Na primer rumena + zelena = rumeno zelena.  

 

 

 Barvni krog 

 https://sl.wikipedia.org/wiki/Barvni_krog 
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Naloga: 

Izberi način dela, ki ti najbolj ustreza: 

 

1. Barvni krog izdelaj iz kolaža. 

Lahko si narišeš krog in ga razdeliš na ***12 delov ali na **6 delov (glej spodnjo sliko).  

V časopisnem papirju in revijah boš poiskal fotografije predmetov, hrane … ter z njimi 

zapolnil prostore v barvnem krogu.  Torej, prostor kjer se nahaja rdeča barva, boš 

zapolnil z vsemi rdečimi predmeti, za modrega pa boš uporabil vse, kar je modro.  

 

                         

https://www.pinterest.co.uk/pin/220606081721216390/ 

 

 

https://www.pinterest.co.uk/pin/352899320777506718/ 

https://www.pinterest.co.uk/pin/220606081721216390/
https://www.pinterest.co.uk/pin/352899320777506718/
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2. Barvni krog izdelaj iz predmetov (asemblaž), ki jih najdeš v stanovanju. Razporedi 

jih po površini in iz njih sestavi barvni krog. Kako bo velik, se odločiš sam glede na to 

kakšne predmete si boš izbral. Poizkusi za vsako barvo v barvnem krogu najti predmet.  

Lahko si pomagaš z risanjem kroga, ki ga razdeliš na enake dele ali delaš po občutku. 

 

 

https://www.pinterest.co.uk/pin/570760952769953680/ 

 

 

https://twitter.com/amymoneill/status/1242123593074556929 

https://www.pinterest.co.uk/pin/570760952769953680/
https://twitter.com/amymoneill/status/1242123593074556929
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https://www.pinterest.co.uk/pin/675188169116997616/ 

 

 

***Če želiš, lahko znanje o barvah v barvnem krogu utrdiš na tej spletni strani. 

https://eucbeniki.sio.si/lum/3176/index2.html 

***Lahko si ogledaš kakšne umetnine sestavlja in reciklira umetnica Jana Perkins. 

https://www.creativeboom.com/inspiration/recycled-art-by-jane-perkins/ 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.co.uk/pin/675188169116997616/
https://eucbeniki.sio.si/lum/3176/index2.html
https://www.creativeboom.com/inspiration/recycled-art-by-jane-perkins/
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Likovna naloga: Izdelava barvnega kroga iz kolaža ali predmetov asemblaž 

Kriteriji vrednotenja: 

 

1. Ustrezna razporeditev barv v barvnem krogu 

2. Likovna tehnika: kolaž (različni barvni in revijalni papir) ali asemblaž (predmeti) 

3. Likovni motiv: barvni krog 

4. Tehnična izvedba: zapolnjeni vmesni prostorčki 

5. Unikaten, izviren barvni krog 

 

 

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

formatu. PRIMER: Violeta_Škrabl_8.c.jpg 

 
Fotografijo pošlji na moj e-naslov: violeta.skrabl@ludvik.si 

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

Za kakršna koli vprašanja ali napotke sem dosegljiva na e-naslov. 

Fotografijo izdelka in opis pošlji do nedelje, 10. 5. 2020! 
 

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

 
 

 

mailto:violeta.skrabl@ludvik.si

