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Pozdravljeni, učenci/ke! 

Moram pohvaliti vaša likovna dela pri LS3, zelo dobra so in res se trudite. Iskrene 

čestitke. 

Pred vami je četrta likovna naloga: 

oblikovati razredni motiv za zaključno majico. 

 

Ne glede na situacijo, v kateri smo se znašli, verjamem in upam, da se bomo lahko 

kmalu spet videli. 

 Označila sem težavnost nalog: 

• dve zvezdici (**): osnovne naloge in  

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

Poklic GRAFIČNI OBLIKOVALEC vam je že znan, saj smo obiskali srednjo šolo za 

oblikovanje in spoznali, da: 

oblikuje revije, naslovnice revij, plakate, letake, grafične podobe zvezkov, nalepke, 

logotipe podjetij, celotne grafične podobe podjetij, riše stripe, risanke, oblikuje posebne, 

umetniške črke...  

 

Likovno področje: Grafično oblikovanje. 

Likovni problem: motiv za potisk majice. 

Vaša naslednja likovna naloga je OBLIKOVATI MOTIV ZA ZAKLJUČNO MAJICO. 

Likovna tehnika: flomastri. 

 

Hitro se približujete zaključku osnovnošolskega šolanja. Upam in želim, da bi to leto 

zaključili z valeto. V vsakem primeru pa bi bilo lepo oditi iz šole z lepim spominom na 

zadnji šolski dan. Zato bi si natisnili majice, vsak razred posebej.  
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Ne vem, ali ste se že odločili za barvo majice, vendar to še lahko počaka. Sedaj pa je 

pomemben motiv, ki bo na majici.  

Navodila 

Izberi način dela, ki ti najbolj ustreza. 

1. Risanje s flomastrom. 

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

ga znaš uporabljati. 

• *Simbol, znak, motiv na majici mora vsebovati vaš razred: 9. A, 9. B, napisano z lepo 

oblikovanimi, posebnimi črkami, ki jih odebeliš, da jih lahko pobarvaš v željeni barvi.  

• Poleg napisa 9. A, B, mora biti tudi slika - motiv, ki označuje vaš razred in dopolnjuje 

napis 9. A, B.  

**Motiv: duhovit, pozitiven, poseben, spomin na tvoj razred. Vi ste predstavniki vašega 

razreda in izbrali bomo najboljši, najbolj izviren motiv, ki ga bomo dali tiskati na majice.  

• Motiv na majici je lahko ***barven, **pisan, lahko je v *eni barvi ali tudi **črno-bel, v 

kombinaciji z eno barvo.  

• ***Motiv je lahko spredaj in zadaj na majici. V tem primeru potrebujete dve risbi.  

 

• Potrudite se in ponosno ustvarite vaš razredni motiv in majčko, ki bo lep spomin na 

sošolce. 
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Vir:file:///C:/Users/admin/Downloads/LS3%209.%20razredi,%20MOTIV%20ZA%20M

AJICO,%2031.%203.%202020.pdf 

 

 

 

file:///C:/Users/admin/Downloads/LS3%209.%20razredi,%20MOTIV%20ZA%20MAJICO,%2031.%203.%202020.pdf
file:///C:/Users/admin/Downloads/LS3%209.%20razredi,%20MOTIV%20ZA%20MAJICO,%2031.%203.%202020.pdf
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Nastali izdelek fotografiraj in 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_9.c. jpg!!! 

 

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

komentirali. Vso tvoje delo je pri meni dokumentirano. Ko bo čas, se bo po sprejetih 

navodilih iz tvojega dela oblikovala tudi ocena. 

 

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

 

učiteljica Violeta 

 

Datum oddaje izdelka je do 17. 5. 2020. 

 

 

mailto:violeta.skrabl@ludvik.si

