
PREDMET - LIKOVNA UMETNOST 

 

Pozdravljeni, pošiljam vam prvo likovno nalogo v šoli na daljavo. Upam, da ste vsi 

zdravi in lepo preživljate dneve. 

 

8. razred 

Likovno področje: slikarstvo 

Likovni motiv: cvetje 

Število ur: 2 šolski uri 

Likovna tehnika: flomastri, barvice, vodene barve, tempere (po želji) 

Likovna naloga: KOLIČINSKI BARVNI KONTRAST 

• slikanje likovnega motiva v količinskem barvnem kontrastu   

• likovni format - papir, ki je lahko trši, tanjši, star koledar, karton, škatla za        

čevlje… 

 

Za novo likovno nalogo bomo oblikovali voščilnico za bližajoči materinski dan. 

Da ponovimo KOLIČINSKI BARVNI KONTRAST. Kakor veš, so to nasprotne barve v 

barvnem krogu (KOMPLEMENTARNI KONTRAST). 

  RDEČA - ZELENA      1:1        

ORANŽNA - MODRA   1:2         

RUMENA - VIJOLIČNA 1: 3       

 

Kadar pri likovnem ustvarjanju sledimo želji ustvariti ravnovesje oziroma ravnotežje v 

barvah, moramo upoštevati tudi, kako velike barvne ploskve izbrane barve naslikamo 

drugo ob drugo. Trudimo se ustvariti neko ravnotežje v moči barve, saj tople (svetle) 

barve drugače preveč udarjajo iz slikarske površine in ne dosežemo uravnoteženo 

barvne kompozicije. Količinska razmerja nam pomagajo, da vzpostavimo skladnost   

(harmonijo) med toplimi in hladnimi barvami. Velikost barvnih površin naj bi bila v 

pravem razmerju glede na svetlost barve. 



Ker je moč barve pri različnih barvah različna, je potrebno 

upoštevati razmerje zgoraj.  

 

Kako se pripraviš na delo; 

Izberi enega od treh parov. Rdeče - zelen barvni kontrast se s cvetjem zelo sklada. 

Je tudi najenostavnejši, saj sta obe barvi enako močni in uravnoteženi. Njuno 

razmerje je 1:1.  

Uporabiš lahko tudi katerega od drugih dveh parov, vendar upoštevaj razmerje. 

Naslikaš lahko CVETLIČNI VENČEK, CVETLIČNI ŠOPEK, SAMO CVETOVE, 

LONČNICO …  

Lahko vzameš barvice, flomastre in če imaš doma še kakšne druge barve lahko 

uporabiš tudi te. Naredili bomo voščilnico za mamico, lahko tudi babico, prababico.  

Vzemi kakršenkoli papir - trši, tanjši, od koledarja, od škatel za čevlje… Karton lahko 

prepogneš na pol, da boš dobil/a obliko voščilnice.  

 

V sredo je materinski dan, razveseli svojo mami, ne pozabi na očeta. 

 

Naj bo ustvarjanje prijetno, lepo se imej in ostani zdrav/a. 

Učiteljica Tanja Kogoj 

 

 

                 

 



       

 

 

 

Na voščilnico lahko napišeš tudi kakšno pesmico od znanega pesnika, ali pa sestaviš 

kar svojo.  

 

 

 


