
LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 in 3 je izbirni predmet, ki se izvaja v 7., 8. in 9. 

razredu. Učenci si lahko izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE  izberejo vsako 

leto. Ta izbirni predmet  učencem omogoča, da svojo likovno ustvarjalnost 

doživijo in izrazijo v oblikovanju zanimivih in likovno domiselnih izdelkih. Učenci 

se seznanjajo z novimi likovnimi tehnikami in izrazili in pri tem uporabljajo njim 

nepoznane materiale. Spoznavajo delo na terenu in risanjem in slikanjem po 

opazovanju. S svojimi deli likovno obogatijo šolske prostore in sodelujejo na 

likovnih natečajih na regijskem in državnem nivoju. Vsako leto se udeležijo 

Male Napotnikove kiparske kolonije, kjer v naravnem okolju oblikujejo v les, kar 

je zanje vedno posebno doživetje. 

Cilji izbirnega predmeta LIKOVNO SNOVANJE 1, 2 in 3: 

Učenci: 

- razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, 
likovnega spomina, in domišljije, 

- razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti, 
- bogate in ohranjajo zmožnost za likovno izražanje, 

- usvajajo znanje likovne teorije in ostrijo čut za likovne vrednote, 
- se seznanjajo z likovnimi izrazili in se usposabljajo za njihovo samostojno 

uporabo, 
- ob rokovanju z različnimi materiali in orodji razvijajo motorično spretnost in 

občutljivost, 

- z oblikovanjem prostorov in kiparskih volumnov razvijajo kiparski odnos in 
občutenje likovnega prostora,  

- se seznanjajo z razlikami in povezavami med vizualnim in likovnim svetom, 
- razvijajo likovnoizrazne zmožnosti in ustvarjalnost,  
- ob likovno dejavnem delu bogatijo emocionalne, socialne in estetske 

osebnostne kvalitete, 
- ob ozaveščanju čustev razvijajo čut za lepo,  

- spoznavajo vlogo in pomen estetskih vizualnih komunikacij v ožjem in širšem 
okolju,  

- razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah, 

- razvijajo odnos za likovne stvaritve, do nacionalne in splošne človeške likovne 
kulturne dediščine, 

- razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje lastnih del, del 
vrstnikov ter stvaritev umetnikov, 

- razvijajo zmožnost razumevanja različnih medijev vizualne kulture in 

zmožnost vrednotenja uporabnih predmetov ter likovne problematike v 
okolju. 
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