
IZBIRNI PREDMET UMETNOST, 4.-6. razred 

 

Dragi učenec, učenka! 

Pred tabo ja malo drugačna likovna naloga: 

Hecna žival 

 

Nekateri učenci/ke ste mi že poslali svoje prve animacije, ki so res zelo dobre. 

 Ogledate si jih lahko: 

https://animacijeucencev.blogspot.com/. 

Čakam še ostale, ki obiskujete NUM. Vsi izdelajte vsaj eno animacijo do 10. 5. 2020.  

Glejte navodila prejšnjih tednov. 

Označila sem težavnost nalog:  

• ena zvezdica (*): lažje naloge, 

• dve zvezdici (**): osnovne naloge in  

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

Naloga: 

Izberi način dela, ki ti najbolj ustreza: 

1. **Žival nariši. 

Vse kar boste za nalogo potrebovali, je list poljubne velikosti ter barvice ali flomastre. 

Zamisli si in zapiši ideje za 4 živali in človeka. Prve dve živali so lahko katere koli 

kopenske ali morske živali, ki ti pridejo na misel. Tretja naj bo leteča žival (ptica, metulj, 

zmaj, hrošč …). Četrta naj bo žival z lepim ali zanimivim kožuščkom. Človek je lahko 

moški, ženska, otrok ali dojenček. Zapiši si tri barve, ki so ti všeč. 

https://animacijeucencev.blogspot.com/
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Sedaj si zamisli kako bi izgledala žival ali človek, ki bi imel glavo tvoje prve živali. Ušesa 

in noge druge živali. Rep prve živali in krila tretje živali. Njen kožušček/obleka naj bo z 

vzorčkom četrte živali ali v barvah, ki si jih napisal zgoraj. 

Nato to žival na veliko nariši na svoj list. Pri tem uporabljaj barvice ali flomastre. Pri 

risanju si lahko pomagaš tudi s knjigami o živalih, ki jih imaš doma. Ne pozabi narisati in 

pobarvati tudi ozadja.  

*V kolikor je navodilo preveč zahtevno naredi malo po svoje, važno je, da v delu uživaš. 

:) 

 

https://www.pinterest.com/pin/217298750749721341/ 

https://www.pinterest.com/pin/217298750749721341/
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2. **Žival izdelaj iz revijalnega papirja, tako da narediš fotomontažo. 

Poišči različne revije. Iz njih izreži ozadje, ki te pritegne. V revijah poišči različne živali in 

jih izreži. Živali združi v eno žival. 

 

https://www.pinterest.com/pin/624170829586479546/ 

3. ***Žival animiraj in opravi ***dve nalogi hkrati (tisti, ki še niste poslali svoje 

animacije). 

Izdelaj žival s katerokoli tehniko. Animiraj en del živali. Npr. slon na zgornji sliki premika 

ušesa oz. krila in poleti, se dvigne iz tal. Animacijo posnemi s programom, ki ga že 

poznaš Stop motion studio in telefonom. Lahko pogledaš navodila prejšnjih tednov. 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/624170829586479546/
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Pazi na postopnost snemanja animacije: 

1.  *Izdelaj glavni lik. 

2. ***Posnemi naslov animacije. Črke lahko pišeš ali izrežeš.  

3. **Kamera naj bo ves čas na enem mestu, da slika ne skače. 

4. **Scena, ozadje naj bo primerno (narisano ali iz ene barve, enotno). 

5. *Lik oz. žival počasi premikaj in snemaj vsak premik. 

6. ***Napiši avtorja in leto nastanka. 

 

 

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

formatu. PRIMER: Violeta_Škrabl_8.c.jpg 

 

Animacija naj bo poslana v mp4 formatu. 

 
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 ali animacijo 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

