
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET za šolsko leto 2021/2022 

LIKOVNO SNOVANJE 2 

 

Predmet je namenjen učencem 8. razreda 

Obseg: 1 ura na teden (skupaj: 35 ur v šolskem letu) 

 
IZBIRNI PREDMET LIKOVNO SNOVANJE  2 s svojimi nalogami dopolnjuje vsebine predmeta 

Likovna umetnost. Likovno snovanje temelji na praktičnem likovnem ustvarjanju in spoznavanju 

uporabnosti likovnih zakonitosti v vsakdanjem življenju. 

Vsebina predmeta LIKOVNO SNOVANJE 2 

Učenci bodo spoznali zakonitosti likovnega prostora, spoznali risanje s svetlobo, slikali na motiv 

glasbe, oblikovali uporabno in umetniško grafiko ter se spoznali z likovno vsebino sodobnih medijev, 

itd. in ob tem razvijali občutek za estetiko, ročne spretnosti in kreativno mišljenje. 

Zakaj naj bi se odločili za izbirni predmet likovno snovanje? 

Pri izbirnem predmetu Likovno snovanje lahko vaš otrok pridobi skozi likovno ustvarjanje več 

kreativnega mišljenja, razvija lahko ročne spretnosti, fino motoriko, se uči analitičnega in kreativnega 

mišljenja ter krepi zaupanje vase in lastne zmožnosti ob ustvarjanju likovnih del. 

Kako lahko izbirni predmet likovno snovanje pripomore pri izobraževanju in poklicni poti? 

Poklicna šola: mizar, tesar, keramik, lončar, zlatar ali izdelovalec nakita, tapetnik, steklar, tiskar, 

krojač, modist, vrtnar, kamnosek, pečar, slikopleskar, čevljar itd.  

Srednješolska izobrazba: aranžer, grafični tehnik, optik, cvetličar, biokemik, botanik, laborant, 

montažer, masker, grafični oblikovalec, fotograf ali fotoreporter, snemalec, lučkar, modni oblikovalec, 

industrijski oblikovalec, finomehanik, zobotehnik, kuhar, slaščičar, krojač, šivilja…. 

Visokošolska izobrazba: arhitekt, ilustrator, grafični oblikovalec, slikar, kipar, industrijski 

oblikovalec, krajinarski arhitekt, dekorater notranjih prostorov, režiser, učitelj, vzgojitelj, restavrator, 

umetnostni zgodovinar, lutkar, likovni ali tehnični urednik knjig ali revij, zdravnik, zobozdravnik, 

biolog, kemik itd. 

Opredelitev predmeta likovno snovanje 

 spoznavanje vseh likovnih področij  

 spoznavanje likovne problematike v okolju in razumevanje sodobne vizualne komunikacije  

povezovanje pojmov iz likovne teorije, zgodovine umetnosti in likovne tehnologije  

 nadgrajevanje vsebin rednega predmeta Likovna umetnost 

Splošni cilji predmeta likovno snovanje 

 razvijanje zmožnost opazovanja, likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije 

  razvijanje čuta za lepo v naravi in vizualnih, umetniških delih  

 ob likovnem dejavnem delu bogatenje emocionalne, socialne in estetske osebnostne kvalitete  

 ob rokovanju z različnimi orodji in materiali razvijanje motorične spretnosti  

 razvijanje zmožnosti razumevanja različnih medijev vizualne kulture in zmožnost vrednotenja 

uporabnih predmetov ter likovne problematike v okolju 

Ocene 

Ocenjujejo se likovni izdelki, ki nastanejo med poukom.  

Naj cilji 
• kreativno delo 

• veliko ustvarjalnega navdiha 

• izvirne likovne rešitve 

• sprostitev 
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