
NAVODILA ZA DELO OD DOMA ZA 9. B 

TEDEN 30. 3. – 3. 4. 2020 
 

Drage učenke in učenci! 

Gotovo vam je že uspelo narisati risbo s predmeti v centralni perspektivi, ki je bila za 

nalogo v prejšnjem tednu. Če še niste končali, ni nič narobe. A poskušajte to narediti 

čim prej, da se vam obveznosti ne bodo nakopičile. Likovno delo fotografirajte in mi 

posnetek pošljite na moj e- naslov duska.vlasic@kudplac.  Risbo spravite v mapo, 

skupaj z listom z zapiski. Ko se to obdobje osamitve konča, boste mapo z vsemi 

likovnimi deli prinesli v šolo,  

Upam, da bo to kmalu!  

 

Ta teden se bomo še malo ukvarjali s  

prikazovanjem prostora na ploskvi   

in  

linearno perspektivo. 

 

Pred tem na hitro ponovimo ključne pojme (klikni na povezavo). 

prostorski ključi (Kateri so?) 

linearna perspektiva (Kaj je to?) 

horizont, gledišče, očišče, bežiščnica (Kaj pomenijo izrazi?) 

vaje (Naredi vaje na straneh 6 in 7.) 

 

Perspektiva z dvema bežiščema 

perspektiva z dvema bežiščema             Preberi besedilo in si oglej slike. 

 

Naučili se bomo narisati preprosto oglato telo s pomočjo prostorskega ključa 

dvobežične perspektive.  

Riši z mano po fazah, kakor jih prikazujejo fotografije. Za risanje potrebuješ 2 bela 

papirja A4 formata, svinčnik  in radirko.  Če želiš, si lahko pomagaš tudi z ravnilom. 
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Zdaj sam/a nariši še tri telesa (kocka, kvader) – prvo nad, drugo na in tretje pod 

horizont. Uporabi nov papir. 

 

 

LIKOVNA NALOGA  

Linearna perspektiva 

Perspektiva z dvema bežiščema 

V današnji nalogi boš narisal/a mestno ulico, tako da boš uporabil/a dvobežiščno 

perspektivo. 

Materiali in orodja, ki jih potrebuješ za delo: 

 bel papir A4 (pisarniški, risalni, iz zvezka), 

 svinčnik, 

 radirka. 

 (ravnilo). 

 

Prvi del naloge 

Pomagaj si z e-učenikom: 

kako narišem stavbo (1. naloga pod naslovom Postopek risanja v perspektivi). 

https://eucbeniki.sio.si/lum9/2407/index1.html


Kako narišeš streho in okna: 

         

          

           

           

           

           

 



Drugi del naloge 

a) K stavbi, ki si jo risal z navodili v e-učbeniku, sam/a doriši še nekaj stavb po 

lastni zamisli.  

b) Zahtevnejši nivo: lahko dodaš detajle na stavbah (napisi, okenski okvirji, 

podboji, polkna, žlebovi, … ), pločnik, ulične svetilke, črte na cesti, …  

 

Končano likovno delo fotografiraj in posnetek pošlji na moj e- naslov.  Risbo shrani v 

mapi. 

Če imaš kakšno vprašanje ali potrebuješ nasvet, mi lahko pišeš na 

duska.vlasic@kudplac.si. 

 

 

Želim ti veliko ustvarjalnega navdiha in veselja pri delu! 

Tvoja učiteljica Duška Vlašič 
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