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Dragi učenci, 
 

do konca tega tedna (do 3. 4. 2020) lahko pošljete fotografije vaših izdelkov na e-poštni naslov 

helena.zalokarkuhar(at)oslag.si. 

Nekateri med vami ste že pridno in vestno ustvarjali ter izdelek dokončali, za druge pa verjamem, da boste to uspeli storiti 

do predvidenega roka. 

Če je kdo med vami, ki mu zaradi kakršnega koli razloga izdelka ne uspe izdelati, naj prosim to sporoči, da se bomo 

dogovorili za nov termin oddaje. 

V tem tednu boste poleg končne izdelave razmišljali tudi o samovrednotenju izdelkov. 
 

Pripravila sem tabelo za samoocenjevanje likovnega izdelka, v katero boste vnesli število točk. Razmislite o rezultatu in 

sporočite svoje ugotovitve. Tabela se nahaja na dnu dokumenta. 
 

Navodila za izdelavo likovne naloge  
 

Inicialka oz. okrašena začetna črka imena 

S flomastri napiši svoje ime na A3 format (lahko tudi A4, če večjega nimaš na voljo). 

Začetna črka imena (inicialka) naj bo okrašena z različnimi motivi, ki naj čim več povedo o tebi, o tvojih hobijih, interesih 

ipd. 

Za primer si lahko pogledaš nekaj primerov srednjeveških rokopisov in sodobnih izpeljank na spodnjih povezavah:  

- primer 1 

- primer 2 

- primer 3 
 

Pri načrtovanju si pomagaj z ravnilom. Določi višino velike začetnice in višino malih tiskanih črk. 

Določi ustrezen prostor za vsako posamezno črko in upoštevaj primeren razmik med črkami, da bo napis berljiv. 

Črke pobarvaj s flomastri, za lepši videz pa črke in posamezne detajle obrobi s tankim črnim flomastrom. 
 

Fotografijo izdelka lahko pošljete na e-poštni naslov helena.zalokarkuhar(at)oslag.si.  
 

Zraven fotografije napiši še razred. 
 

Veselim se vaših izdelkov. 

 

 

  

https://umetnostspssb.wordpress.com/2013/07/03/iniciala/
https://www.google.com/search?q=illuminated+letters&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwixv8eUkqDoAhWMfZoKHQyvB-kQ_AUoAXoECA8QAw
https://www.gratis-malvorlagen.de/ausmalbilder/alphabet/seite/13/


 

Samoocenjevalna tabela 

 

Kriteriji 

samoocenjevanja 

Št. točk: 5 Št. točk: 4 Št. točk: 3 Št. 

doseženih 

točk: 

Izvirnost likovne 

naloge 

Črke in celoten napis 

imena so izvirne, 

originalne,  inovativne 

in domiselne z 

neobičajnimi idejami 

Črke in celoten napis 

imena so manj izvirne, 

manj inovativne in 

domiselne 

Črke in celoten napis 

imena niso dovolj 

inovativne in izvirne, ni 

neobičajnih idej 

 

Samostojnost pri 

izvedbi likovne 

naloge 

Celoten postopek je 

izveden samostojno, 

brez pomoči  

Likovna naloga je 

izvedena ob delni 

pomoči  

Likovna naloga je 

izvedena le s pomočjo  

 

Likovna čistost in 

natančnost 

Izdelava je zelo 

natančna  

Izdelava je manj 

natančna  

Izdelava ni dovolj 

natančna  

 

   Skupno št. točk:  

 

 

 


