
NAVODILA ZA DELO OD DOMA ZA NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET UMETNOST 

TEDEN 4.- 8. 5. 2020 

 

Pozdravljeni, učenke, pozdravljeni, učenci! 

 

Zadnja likovna naloga, povezana z natečajem »Cvetoče krošnje«, vam je gotovo vzela več 

časa kot eno šolsko uro, zato vam danes pošiljam samo povezave, na katerih si boste 

lahko ogledali nekaj otroških in en profesionalni animirani film (klikni na obarvano 

besedilo): 

 
https://www.youtube.com/watch?v=e7Ad1p8aAb4 

https://www.youtube.com/watch?v=oJf3VnIDimA 

https://www.youtube.com/watch?v=HJYBg_EsTXc 

https://www.youtube.com/watch?v=AToanjpXPqM 

https://www.youtube.com/watch?v=uNIZfgFJ3t0 

 

 

Za tiste, ki ste spregledali ali niste našli gradiva prejšnji likovni nalogi, povezani 

z natečajem Galerije Božidar Jakac iz Kostanjevice, pa tukaj še enkrat objavljam vse od 

začetka do konca. Dodajam tudi aktivne povezave na omenjene dokumente (samo klikni 

na obarvano besedilo). 

 

Natečaj je sicer že zaključen, a bomo to likovno delo izvedli ne glede na to (nekateri so 
sicer to že opravili). 

Če še niste, mi fotografijo svoje monotipije pošljite na naslov duska.vlasic@kudplac.si . 

Tukaj objavljam celotno besedilo natečaja: 

 

Nagradni natečaj za osnovnošolce:  

#ostanidoma in ustvari “Cvetoče krošnje” 

 
 

Osnovnošolce vabimo, da narišejo, naslikajo ali izdelajo grafiko (z odtisi prstov, roke, 
drevesnih listov, različnih predmetov, v tehniki monotipija …) z motivom: “Cvetoče 
krošnje (ki jih gledam skozi okno)”. 
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V pomoč pri ustvarjanju vam je lahko gradivo “Kako ustvariti grafiko doma”, ki smo ga 
pripravili v galeriji. Ustvarjate lahko v eni ali več barvah in tehnike med seboj 
kombinirate. 

Izdelke (ob pomoči staršev) fotografirajte ali skenirajte in pošljite na e-
naslov info@galerija-bj.si ali jih objavite na vašem Instagram profilu in označite GBJ 
(@galerijabj). 
 
Natečaj je podaljšan - zadnji dan za pošiljanje izdelkov je 3. maj 2020. 
 
Po zaključku natečaja bomo izbrali šest najboljših izdelkov (iz vsake triade OŠ po dva), 
katerih ustvarjalci bodo prejeli magnet z motivom umetniškega dela iz zbirke GBJ in 
družinsko vstopnico v GBJ. 
Hitro zavihajte rokave, pripravite barve in se prepustite ustvarjalnosti! 

 
Na fotografiji je grafika iz zbirke GBJ: 
Janko Orač, Cvetoče krošnje, 2003, barvni lesorez, inv. št. GG 7366 
—- 
Pravilnik nagradnega natečaja je dostopen na POVEZAVI. 
 
 

 
Prilagam tudi gradivo »Kako ustvarim grafiko doma«, ki je omenjeno zgoraj v razpisu.  
 

 HITRA GRAFIKA ZA NEUČAKANE USTVARJALCE: KO DOTIK PUSTI ODTIS 

 (LEGO) KOCKE IN ODTISI, KI JIH NAJDEMO DOMA 

 MONOTIPIJA: DOMAČI PREIZKUS UMETNIŠKE GRAFIČNE TEHNIKE, 
 
nas bo danes zanimal predvsem ta zadnji o monotipiji in tega si pozorno oglej, ker te bo 
vodil skozi postopek monotipije. 
 
Zdaj preberi vsa navodila za likovno nalogo in potem se loti dela. 
 
 
 
Motiv: Cvetoča krošnja 
 
Tehnika: kombinirana (monotipija, flomaster, akvarel) 
 
Materiali in orodja za delo:  

 bel papir poljubne velikosti,  
 alu folija,  
 svinčnik,  
 škarje,  
 kozarček z vodo,  

 tempera*, malo jedilnega olja, 
 čopič, vatirana paličica (ali kakšna drugačna topa paličica), 
 flomastri različnih barv. 

 

Pripravi se za delo in izvedi odtis, kot ti razloži gradivo  

mailto:info@galerija-bj.si
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https://www.galerija-bj.si/pressFiles/3_USTVARI_GRAFIKO_LEGO_KOCKE_1-4_RAZ_OS.pdf
https://www.galerija-bj.si/pressFiles/4_USTVARI_GRAFIKO_MONOTIPIJA_2-5_RAZ_OS.pdf


MONOTIPIJA: DOMAČI PREIZKUS UMETNIŠKE GRAFIČNE TEHNIKE. 

 

 

S paličico nariši drevo, Namesto cvetov naj z vej rastejo večji in manjši krogi – v vsakem 
povsem pobriši barvo, da se bodo na papir odtisnili beli krogi. Naj jih bo veliko – ti bodo 

pozneje postali cvetovi  
 
Odtisni in pusti, da se posuši. 
 
V suh odtis na površine belih krogov s flomastri različnih 
barv riši cvetove. Lahko jih samo obrišeš ali pa ploskve 
cvetnih listkov pobarvaš (poglej na skici): 
 
 
 
 
 
 
Za zaključek uporabi še tanjši čopič (če ga nimaš, ga lahko zamenja tudi vatirana paličica) 
ter z vodo razmoči površine in črte, ki si jih ustvaril s flomastrom (to je podoben način, kot 
smo ga uporabili pri izdelavi novoletnih voščilnic – Mesto ob reki).  
 
Če želiš, lahko v krošnjo dodaš še kakšne drugačne odtise. Mogoče dobiš idejo ob 
pregledu zgoraj omenjenih dokumentov o tiskanju. 
 
Končano likovno delo pusti, da se posuši, potem pa za nekaj časa obteži s kakšno knjigo 
ali dvema.  
 
*Če doma nimaš nobene tempere, izvedi likovno delo samo s flomastri in potem v tehniki 
»razmakanja« barv z vodo (kot smo delali pri izdelavi novoletnih voščilnic – Mesto ob 
reki). Uporabi manjši format papirja. 
 
 
 

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

duska.vlasic@kudplac.si.  

 

Če imaš kakšno vprašanje ali potrebuješ nasvet, mi piši.  

                                                                 

Želim ti veliko veselja v ustvarjanju!  

In ogrooomnooo domišljije  

 

 

Vaša učiteljica Duška Vlašič 
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