Vsebina neobveznega
izbirnega predmeta LIKOVNA
UMETNOST
Nove učne izkušnje? Da, seveda!
Sodobna umetnost se vse bolj nagiba k digitalni
umetnosti ter k ustvarjanju in poustvarjanju na
področju likovnih, glasbenih in multimedijskih
izdelkov.

Sledili bomo izzivom sodobne umetnosti, hkrati pa
se ne bomo odrekli tradicionalnim virom in
tehnikam.

Izvajanje neobveznih izbirnih
predmetov
V 4., 5. in 6. razredu ponujamo pet neobveznih
izbirnih predmetov:
 računalništvo,
 šport,
 umetnost,
 tehnika in
 tuji jezik.
Učenci imajo možnost izbrati neobvezni izbirni
predmet, ni pa nujno. Ko se učenec odloči za
obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga
mora obiskovati do konca šolskega leta. Pri tem
predmetu bo tudi ocenjen.

Osrednja vloga bo pripadla umetniškim delom, saj
so za učence tako navdih kakor tudi orientacija.

Učenec si lahko vsako leto izbere poljuben
neobvezni izbirni predmet, ki pa ga lahko obiskuje
vsa tri leta. Neobvezni izbirni predmet obsega 35
šolskih ur na leto.

Učitelj učencem odpira osebni dostop do umetnin
moderne umetnosti, še posebej sodobne, ter jih
spodbuja k eksperimentiranju in odkrivanju
nenavadnega, provokativnega, novega.

Več o tem lahko preberete na šolski spletni strani
(http://www.oskomenda-moste.si).
Za dodatna vprašanja smo vam na voljo.
 o-komenda.lj@guest.arnes.si
 01 724 71 57

Vsak otrok je umetnik. Težava leži v tem,
kako ostati umetnik, ko odrasteš.
Pablo Picasso

Pri neobveznem izbirnem
predmetu likovna umetnost
učenci:


z ustvarjalno uporabo likovnih prvin
oblikujejo nove skladne estetske celote,



se ustvarjalno izražajo z likovnimi materiali
in orodji,



z likovnimi znaki svobodno in zavestno
interpretirajo likovno nalogo,



besedno interpretirajo likovna dela
umetnikov,



povežejo lastno likovno delo v sistem
povezav predmeta umetnost,



oblikujejo pozitiven odnos do nacionalne in
svetovne kulturno-umetniške dediščine ter
njenega vključevanja v sodobnost,



razvijajo osebnostno in narodnostno
identiteto,



raziskujejo sodobne, danes žive umetniške
produkcije.

Zakaj izbrati likovno
umetnost?
Umetniško izražanje je človekova potreba, vezana
na področji ustvarjalnosti in inovativnosti.

Kulturno-umetnostno vzgojo učencev
obravnavamo preko ustvarjanja kulturnoumetniških del (npr. ustvarjanje gledališke, lutkovne
predstave, filma, plesne, folklorne postavitve,
muzikala, literarnega, glasbenega dogodka, likovne
razstave).
Učenci z izkušenjskim učenjem pridobijo
elementarne izkušnje skozi umetnost, kar je
podlaga za ponotranjenje in razumevanje vrhunske
umetnosti.

Učenci z ustvarjanjem izražajo in spoznavajo sebe
v odnosu do okolja ter pri tem osebnostno rastejo.

