
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET za šolsko leto 2020/2021 

LIKOVNO SNOVANJE 

 

 za učence in učenke 7., 8. ter 9. razreda  

 v obsegu 35-ih ur (1 ura na teden) 

 

Opredelitev predmeta 

S SVOJIMI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIMI NALOGAMI JE POMEMBEN DEJAVNIK, 

KI DOPOLNJUJE VSEBINE LUM (rednega pouka). 

LIKOVNO SNOVANJE - kot izbirni predmet ima triletni program, in sicer za učence 7., 8. in 

9. razreda: 

-          učenci lahko predmet obiskujejo eno, dve leti ali tri leta – odvisno od njihovih 

interesov; 

-          v 7., 8. in 9. razredu je ocenjevanje številčno. 

  

LIKOVNO SNOVANJE 1 

izbirni predmet v 7. razredu 

1 ura tedensko, 35 ur letno 

  

LIKOVNO SNOVANJE 2 

izbirni predmet v 8. razredu 

1 ura tedensko, 35 ur letno 

  

LIKOVNO SNOVANJE 3 

izbirni predmet v 9. razredu 

1 ura tedensko, 32 ur letno 

  

Splošni cilji: 

 učenci razvijajo možnosti opazovanja, predstavljivosti likovnega mišljenja, likovnega 

spomina in domišljije, 

 razvijajo interes za različne oblike dejavnosti, 

 bogate in ohranjajo zmožnosti za likovno izražanje, 

 z uporabo različnih materialov in orodij razvijajo likovno-izrazne zmožnosti in 

ustvarjalnost, zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah. 

 razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del vrstnikov 

ter stvaritev umetnikov. 

 ob zaveščanju čustev učenci razvijajo čut za lepoto, 

 ob likovnem dejavnem delu bogatijo emocionalne, socialne in estetske osebnostne 

kvalitete, 

 razvijajo likovnoizrazne zmožnosti in ustvarjalnost. 

Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih zasnovane na temeljnih likovnih 

pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje. 

 Pouk predmeta likovno snovanje poteka v obliki delavnic, kjer učenci s pomočjo različnih 

materialov ustvarjajo umetniške in uporabne izdelke. 



OBVEZNI IZBIRNI PREDMET za šolsko leto 2020/2021 

Metode dela so prilagojene likovnim problemom s poudarkom na RAZVIJANJU IZVIRNOSTI 

IN OSEBNEGA IZRAZA posameznega učenca. 

 

Z likovnim ustvarjanjem učenci poglabljajo: 

 razumevanje prostora, 

 izražajo občutja, 

 oblikujejo stališča in vrednote. 

 občutljivost zaznavanja, 

 likovno ustvarjalno mišljenje, 

 čustva, 

 vizualni spomin, 

 domišljijo in spretnosti. 

 


