
NAVODILA ZA DELO OD DOMA ZA NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET UMETNOST 

TEDEN 11.- 15. 5. 2020 

 

Pozdravljeni, učenke, pozdravljeni, učenci! 

 

Pred vami je malo drugačna likovna naloga:    

Hecna žival 

Izberi nalogo, ki ti najbolj ustreza: 

 

1. Žival nariši. 

Za nalogo potrebuješ: 

 papir poljubne velikosti, 

 barvne svinčnike ali flomastre. 

Zamisli si in zapiši ideje za 4 živali in človeka:  

Prvi dve živali sta lahko kateri koli kopenski ali morski živali, ki ti prideta 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. 

 

Sedaj si zamisli, kako bi izgledala žival (ali človek), ki bi imela 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 pripravljen papir. 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 prostora okrog hecne živali. 



 

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

 

2. Žival izdelaj iz revijalnega papirja, tako da narediš fotomontažo. 

Za nalogo potrebuješ: 

 stare revije, 

 papir poljubne velikosti, 

 škarje, 

 lepilo, 

 črn flomaster (ni nujno). 

Poišči različne revije.  

Iz njih izreži ozadje, ki te pritegne.  

V revijah poišči različne živali in jih izreži.  

Živali združi v eno žival, tako da dele prilepiš v celoto na pripravljen papir. 

Če želiš, lahko na lepljenko še kaj dorišeš s črnim flomastrom (kakšne podrobnosti na 

»ozadju« ali na živali). 

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


 

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

 

Za to nalogo sem načrtovala dve do tri šolske ure. 

 

Svoje likovno delo fotografiraj in mi posnetek pošlji na e-naslov 

duska.vlasic@kudplac.si.  

 

Če imaš kakšno vprašanje ali potrebuješ nasvet, mi piši.  

                                                                 

 

Vsem želim veliko veselja v ustvarjanju!  

In ogrooomnooo domišljije  

 

 

Vaša učiteljica Duška Vlašič 
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