
UČINKOVITO I-GRADIVO

PREDSTAVITEV NA VAŠI ŠOLI!
Tudi v letošnjem letu smo za vas pripravili brezplačne 
predstavitve. Prosimo vas, da določite datum in uro, ki bosta 
ustrezala vsem učiteljem v aktivu, in nas povabite na svojo šolo.     

PRIJAVITE SE!
• po e-pošti seminar@modrijan-izobrazevanje.si
• po telefonu 01 513 46 53

Vsi udeleženci 
predstavitve bodo prejeli 
brezplačni učbenik  
po svoji izbiri in  
dodatno darilo.

MozaBook je programska oprema za izobraževanje,  
s katero lahko učitelji pripravljate različne učne  
vsebine ter jih obogatite s 3D-modeli, videoposnetki  
ter fotografijami, ki jih najdete v naši medijski zbirki  
ali jih ustvarite sami.

Prednost vseh interaktivnih učbenikov Spoznajmo likovni svet  
je dodatno gradivo. Pri likovni umetnosti je ta prednost toliko 
izrazitejša, saj so dodani predvsem primeri umetniških del 
(slike, kipi, arhitektura ipd.). Tista dela, ki so tridimenzionalna,  
so s 3D-modeli predstavljena še nazorneje, lahko se jih obrača 
in so zato vidna z vseh strani: znamenite stavbe, kot je Kolosej 
v Rimu, ali kipi, kot je Michelangelov David, so s 3D-modeli 
predstavljeni v vsej svoji veličini, ki jo lahko prekaša le še ogled 
v živo.

Z dodanimi vsebinami in tudi s tehničnimi možnostmi,  
ki jih omogočajo, lahko i-učbeniki spodbudijo zanimanje  
otrok, ki jim je današnja računalniška tehnologija zelo blizu – 
spodbudijo lahko tako opazovanje likovnih del kot ustvarjanje.

3D-model: Tridimenzionalni 
koordinatni sistem

3D-model: Kolosej v Rimu

DARILO 

ZA VAS!

 P Več kot 60 interaktivnih 3D-modelov
 P Več kot 300 fotografij in videoposnetkov

ZAKAJ PRIPOROČAMO  
PROGRAM MOZABOOK

3D-model: Michelangelov 
kip Davida

Bogata zbirka umetniških del

Modrijan izobraževanje, d. o. o.
Stegne 9B, 1000 Ljubljana
www.modrijan-izobrazevanje.si 
telefon: 01 513 44 00 
e-pošta: info@modrijan-izobrazevanje.si

LUM.indd   1 22/08/2018   09:29



Barvni svinčnik

Barvni svinčniki so podobni navadnim grafitnim
svinčnikom, le da imajo mine v različnih barvah. V
nasprotju od drugih materialov lahko z barvnimi
svinčniki z veliko lahkoto in natančnostjo postopno
dosegamo vrsto odtenkov neke barve – tako, da
večkrat nanesemo različne tone na isto površino.

Olje

Olje je stara in zelo obstojna slikarska tehnika, pri
kateri za vezivo pigmentov in redčenje barv upo-
rabljamo laneno olje. Barve se redčijo in raztaplja-
jo tudi s terpentinom, ki se pridobiva iz drevesne
smole. Z njim lahko čistimo tudi barvne madeže
in ga uporabljamo kot čistilo. Slikamo na platno, ki
ga prej utrdimo z zidno barvo. Ko se slika po nekaj
dnevih sušenja posuši, se barv ne da več odstranje-
vati. Podlaga je laneno platno, napeto na lesen
okvir, lahko pa slikamo tudi na les. Za slikanje z
oljem uporabljamo ploščate čopiče.
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Metka Krašovec, detajl ilustracije iz knjige Belin, 1997, barvni svinčnik

Akvarelni barvni svinčnik (zgoraj), navadni barvni svinčnik (spodaj)
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Prav tako obstojna slikarska tehnika, ki je zelo
podobna olju, je akril. Pri njej za vezivo pigmen-
tov uporabljamo sintetična (umetna) veziva, kot
je akril, barve pa mešamo z vodo. Akril se suši
veliko hitreje od olja. Slikamo na platno, ki ga prej
na podoben način kot pri olju utrdimo s kakšno

zidno barvo. Podlage so lahko še različnejše od
tistih, ki jih uporabljamo za slikanje z oljem. Slika-
mo s ploščatimi čopiči, ki jih moramo po upora-
bi takoj oprati. Ko so enkrat zasušeni, jih namreč
ne moremo več očistiti, saj barve ne moremo
sprati z nobenim razredčilom.
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Robert Lozar: Krajina, 2003, olje na platnu

Oljne barve
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Modrijanova  

LIKOVNA  
UMETNOST
 Preizkušeni učbeniki

 Učinkovito i-gradivo

Prava izbira za vas in vaše učence

Naročite  

predstavitev  

na vaši  

šoli!
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Razlaga osnovnih učnih 
vsebin je napisana na jasen 
in razumljiv način.

Besedilo dopolnjuje raznoliko 
slikovno gradivo.

Prava izbira za vas!

Glavne prednosti  
Modrijanovih gradiv  
za likovno umetnost:

 P sistematična urejenost učnih 
vsebin

 P bogato in kakovostno slikovno 
gradivo ter skrbno izbrani primeri 
likovnih del

 P jasno in razumljivo razloženi 
osnovni likovni pojmi

 P povezovanje osnovnih tem likovne 
umetnosti s sodobnim življenjem

 P spoznavanje novejše tehnologije, 
ki se uporablja v sodobnem 
umetniškem ustvarjanju

Uporaba novejše tehnologije  
je predstavljena nazorno  
in z zanimivimi primeri.

6. razred
Učbeniki  
Spoznajmo likovni svet
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POVABITE NAS  
NA PREDSTAVITEV  
NA VAŠI ŠOLI! 
 
Več na naslednji strani

Primer iz učbenika za 6. razred

Osnovni likovni pojmi so v učbenikih 
predstavljeni tudi z likovnimi deli,  
ob katerih je razlaga še nazornejša.

Primeri likovnih del so skrbno izbrani, 
zato učenci sproti neobremenjujoče 
spoznavajo pomembna umetniška dela 
iz vseh obdobij in pridobivajo osnove 
splošne razgledanosti za vse življenje.

Do interaktivne oblike gradiva,  
ki je obogatena z izbranimi 3D-modeli, 
videoposnetki ter fotografijami,  
dostopate s kodo.

TUDI V MODERNI 
ELEKTRONSKI OBLIKI!

Več na naslednji strani

9. razred
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