
LIKOVNO SNOVANJE 1  

1 ura tedensko, 35 ur letno 

Šolsko leto: 2022/23 

 

Program izbirnega predmeta LIKOVNO SNOVANJE 1 dopolnjuje in nadgrajuje osnovni program likovne 
umetnosti, ki obsega samo 35 ur letno. 

V 7.R LAHKO IZBEREŠ : LSN 1   

V 8.R LAHKO IZBEREŠ : LSN 1, LSN 2 - enega ali oba, če še nisi obiskoval LSN 1  

V 9.R LAHKO IZBEREŠ : LSN 1 ali LSN 2 ali LSN 3 

Zakaj letos ponujamo samo likovno snovanje 1? Ker dve leti nismo imeli izbirnih predmetov likovno 
snovanje. Smo majhna šola in težko dosežemo normativ za oblikovanje učne skupine. Naslednje šolsko 
leto pa lahko pa tudi nemoteno nadaljujejo likovno izobraževanje še v osmem in/ali devetem razredu. 

Cilji: 

 Pri tem predmetu se razvija likovno-ustvarjalno mišljenje, čustvena občutljivost, vizualni 
spomin, domišljija in fine motorične spretnosti. 

 Lahko se zaključi samo eno leto trajajoči program. 
  Ta je namenjen predvsem razvoju likovnih zmožnosti in razvoju kreativnosti.  

Razporeditev ur po področjih:  

- risanje 11 ur  
- slikanje 12 ur  
- kiparstvo 12 ur  

KAJ DELAJO UČENCI: z risbo prikažejo materialnost površin, slikajo s temperami (uporabljajo 
harmonične ali kontrastne barve), kiparijo iz različnih kiparskih materialov, oblikujejo modo in modne 
dodatke po lastni zamisli, ustvarjajo z računalnikom (računalniška grafika), izdelajo strip. 

KOMU JE NAMENJEN: 

- učencem, ki radi ustvarjajo, 
- učencem, ki so likovno nadarjeni, 
- učencem, ki radi preizkušajo različne materiale, 
- učencem, ki se bodo vpisovali v poklice, kjer bodo sami ustvarjalni (arhitekt, oblikovalec, 

fotograf, aranžer, vzgojitelj, šivilja, restavrator …), 
- učencem, ki se bodo vpisovali v poklice, kjer je potrebna ročna spretnost (zobotehnik, pleskar, 

pek, mizar, zidar …), 
- učencem, ki se bodo vpisovali v poklice, kjer je potrebno likovno predznanje (turistični vodič, 

kustos v galeriji, umetnostni zgodovinar…). 

KAKO SE OCENJUJE? 

Pri ocenjevanju upoštevamo kriterije, ki jih že poznate (ustvarjalnost, domišljija, uporaba tehnike, 
prizadevnost…) Ocena je številčna od 1 do 5. 

Učitelj: Milan Šorli 


