
LIKOVNO SNOVANJE I  

Učitelj/ica: Suzana Špindler  

Vrsta predmeta: enoletni predmet vezan na razred  

Razred: 7.  

Opis:  

LIKOVNO SNOVANJE je nadgradnja predmeta likovne umetnosti  in je namenjen otrokom, ki 

radi likovno ustvarjajo na področju risanja, slikanja in kiparstva.  

Učenci z likovnimi sredstvi v različnih materialih predstavljajo svoje misli in 

občutja na svojstven način, razvijajo občutljivost zaznavanja, likovno 

ustvarjalno mišljenje, emocije, vizualni spomin, domišljijo in motorično 

spretnost. V sodelovanju z učiteljem poglabljajo posluh za likovna dela 

umetnikov in se pripravljajo za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in 

širšega okolja in razumevanja sodobne vizualne komunikacije.  

Izbirni predmet bo na urniku 2 šolski uri na štirinajst dni.  

Po dogovoru je možen ogled razstav in udeležba na likovnih delavnicah v galerijah in muzejih.  

  



LIKOVNO SNOVANJE II  

Učitelj/ica: Suzana Špindler  

Vrsta predmeta: enoletni predmet vezan na razred  

Razred: 8.  

Opis:  

LIKOVNO SNOVANJE je nadgradnja predmeta likovne umetnosti  in je namenjen otrokom, ki 

radi likovno ustvarjajo na področju risanja, slikanja, grafike in kiparstva. Učenci z likovnimi 

sredstvi v različnih materialih predstavljajo svoje misli in občutja na svojstven način, 

razvijajo občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, emocije, vizualni spomin, 

domišljijo in motorično spretnost. V sodelovanju z učiteljem poglabljajo posluh za likovna 

dela umetnikov in se pripravljajo za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega 

okolja in razumevanja sodobne vizualne komunikacije.  

Izbirni predmet bo na urniku 2 šolski uri na štirinajst dni.  

Po dogovoru je možen ogled razstav in udeležba na likovnih delavnicah v galerijah in muzejih.  

  

  

  

  



LIKOVNO SNOVANJE III  

Učitelj/ica: Suzana Špindler  

Vrsta predmeta: enoletni predmet vezan na razred  

Razred: 9.  

Opis:  

LIKOVNO SNOVANJE je nadgradnja predmeta likovne umetnosti in je namenjen otrokom, ki 

radi likovno ustvarjajo na področju risanja, slikanja in kiparstva.  

Učenci z likovnimi sredstvi v različnih materialih predstavljajo svoje misli in 

občutja na svojstven način, razvijajo občutljivost zaznavanja, likovno 

ustvarjalno mišljenje, emocije, vizualni spomin, domišljijo in motorično 

spretnost. V sodelovanju z učiteljem poglabljajo posluh za likovna dela 

umetnikov in se pripravljajo za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in 

širšega okolja in razumevanja sodobne vizualne komunikacije.  

  

Izbirni predmet bo na urniku 2 šolski uri na štirinajst dni.  

Po dogovoru je možen ogled razstav in udeležba na likovnih delavnicah v galerijah in muzejih.  

  


