
/ LUM / ocenjevanje znanja šesti razred /  star 
papir in jaz  / portret v kolažu / do 11.6.2020 /

Na A3 list boš nežno narisal/a portret, torej nek obraz. Lahko je izmišljen, 
lahko je znan, ni važno. Važno je, da dobro opazuješ, kje so oči, nos, 
usta, ušesa, lasje (če še so) na obrazu. Zato pozorno poglej spodnje slike 
in začni risati. List obrni pokončno in nariši obliko jajca. Jajce naj ne 
bo višje od dvajsetih centimetrov.  Več pa v spodnjih slikah (velikost in 
položaj oči, nosu, ust…). 

Kolaž je tehnika lepljenja različnih predmetov (papir, les, pesek, blago, 
čipke, gumbi, pločevina, plastika itd.) na podlago. S kolažem poskušajo 
dati slikarji slikam strukturo in pomen, ki ju ni mogoče dobiti z nobeno 
tradicionalno tehniko. Podobna tehnika je mozaik. Vi boste za portret 
uporabili stare časopise ali revije.

/ kaj je kolaž /



Za izvedbo boš potreboval/a list velikosti A3 (če ga nimaš, na eni strani 
s selotejpom zlepi dva A4 lista), vsaj eno daljše ravnilo (če ga nimaš, 
si lahko pomagaš tudi z robom velike knjige, kuhinjske deske za rezanje 
kruha, škatle od čevljev, ravne palice…), lepilo (po možnosti tekoče lepilo 
za les ali papir), ošiljen svinčnik, radirko, manjši čopič (lepilo lahko 
nanašaš na papir tudi s papirnatim trakom), jogurtov lonček, časopis, 
škarje in črn flomaster.

Kriteriji ocenjevanja:

- Likovni problem       /5
- Izvedba likovne tehnike in likovnega motiva  /5
- Odnos do dela in odzivnost     /5

         Skupaj: /15

0-7 nz(1) / 8,9 zd(2) / 10,11 db(3) / 12,13 pd(4) / 14,15 od(5)

Ime:
Priimek:
Razred:

/ za uspešno delo potrebuješ /

/ na zadnjo stran A3 lista napiši /



Likovni problem pomeni, koliko domišljije, iznajdljivosti, kreativnosti si 
uporabil pri likovnem izdelku.

Izvedba likovne tehnike in likovnega motiva pomeni, ali si svojo idejo o 
tem, kako si si zamislil upodobiti likovni motiv, tudi tehnično dovolj 
dobro izpeljal.

Odnos do dela in odzivnost pa pomeni, ali si upošteval smernice, ki sem jih 
dal v navodilih, in morebitne pripombe, ki jih boš od mene dobi po mailu.

/ razlaga kriterijev /

/ bolj konkretno /





/ priprava materiala za kolaž /

Iz časopisa ali revije izstrizi čim več različnih barv. Tudi besedilo je  
lahko barva. Če se odločiš za časopis, moraš vse narediti iz časopisa, 
če se odločiš za revije, moraš vse narediti iz revij. Ko si izstrigel 
dovolj  barv (vsaj trikratno površino A3 lista), jih izstrizi ali strgaj 
na koščke, manjše od štirih kvadratnih centimetrov. Če boš strigel, moraš 
vse striči, če boš trgal, moraš vse trgati. 



V lonček stisni en centimeter tekočega lepila za les. Dodaj pol centimetra 
vode in dobro premešaj. Pomembno je, da dobi lepilo gostoto jedilnega olja.
Nato namaži okoli deset kvadratnih centimetrov površine in na namazano 
povšino prilepi zrezane koščke časopisnega papirja ali revije. Med 
posameznimi koščki se ne sme videti papirja, na katerega lepiš kolaž. Ko 
si nalepil vse koščke na prej premazanih deset kvadratnih centimetrov, 
še enkrat vse premaži in nadaljuj z delom. Zelo pomembno je, da začneš 
tako, da najprej narediš ozadje, nato obraz in koncu frizuro. Ko je kolaž 
končan, lahko s črnim flomastrom čezenj še enkrat narišeš risbo, če želiš 
bolj poudariti poteze.

Izdelek boš oddal/a na dva načina.  Najprej boš fotografiral/a izdelek 
in ga prilepil/a v spletno učilnico Xooltime. Ko boš to naredil/a, boš 
izdelek fizično prinesel/a v šolo na posebej označeno mesto v posebno mapo, 
namenjeno samo vašemu razredu. Več o tem v Cankar zna v začetku junija.

   

/ lepljenje /


