
LUM 8. razred   

TONSKO SLIKANJE-MODELACIJA 

Z uporabo svetlejših in temnejših tonov dosežemo pri predmetih ali figurah vtis 

tridimenzionalnosti, prostor dobi globino.  

Ta postopek imenujemo TONSKO SLIKANJE ali MODELACIJA. 

Vse tvoje delo bo potekalo z e-učbenikom. V njem boš bral-a, odgovarjal-a na vprašanja, 

vstavljal-a besede in tonsko pobarval-a dano risbo-tihožitje. Delo bo lažje, saj boš sliko lahko 

počistil, če ti ne bo všeč in delal novo. 

 

Likovna naloga: TONSKO SLIKANJE  

Likovno področje: SLIKANJE 

Likovni motiv: TIHOŽITJE  

Likovna tehnika: računalniško slikanje - delo z e-učbenikom LUM 8 (možnost klasičnega risanja na papir) 

 

Navodilo: 

- Odpri e-učbenik na strani 46  https://eucbeniki.sio.si/lum8/3390/index.html , preberi snov TONSKO 

SLIKANJE in sestavi tonsko lestvico. 

- Nadaljuješ in sproti preverjaš svoje znanje do strani 51. 

- Na strani 51 https://eucbeniki.sio.si/lum8/3390/index5.html  rešiš obe nalogi, obvezno pa oddaš 

pobarvano sliko. 

- Pozorno preberi navodilo 2. naloge in dano TIHOŽITJE pobarvaj z barvami, ki so ti dane. V učbeniku 

je primer možne rešitve, ki ti bo olajšal delo. Lahko imaš odprtega ves čas, le premakni ga, da ti ne bo 

v napoto pri slikanju. Dane imaš le 3 barve, katerim lahko spreminjaš jakost-moč barve.  

Končano sliko pošlješ na mira.petek@guest.arnes.si .  

 
Lahko pa narediš POSNETEK ZASLONA  in posnameš obe nalogi na tej strani. 
 

POSTOPEK (za tiste, ki še niste delali posnetka celega zaslona): 
 
Prvo in drugo nalogo na strani 51 posnemi s tipko Print Screen na računalniški tipkovnici. Tipka je lahko 

označena tudi kot Prt Scr, Prt Scn, Prt Sc, Prt sc sysrq in podobno, odvisno od tipkovnice in se običajno 

nahaja na zgornji desni strani. 
 

Zajem zaslonske slike ali Screenshot je celotna slika (posnetek) tvojega ekrana v trenutku, ko na tvoji 

tipkovnici pritisneš na tipko Print Screen. Se pravi, posnetek zabeleži vsebino tvojega ekrana, ki jo imaš v 

tistem trenutku izpisano na zaslonu. Sistem sliko shrani v predpomnilnik računalnika, katero nato lahko 

odpreš/uporabiš v kateremkoli urejevalniku slik, ki ga imaš na voljo. Sliko shrani in jo pošlji na moj e-

naslov. 

Želim ti prijetno in sproščeno umetniško ustvarjanje. 

Na moj e- naslov pošlji še tudi vse ostale likovne naloge, v kolikor še jih nisi opravil-a. štejejo k zaključni 

oceni. Najdeš jih v e-gradivih v preteklih tednih. 
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Na likovni izdelek čitljivo napiši ime, priimek, razred… 

 

Kdor pa bi rad ustvarjal-a klasično na papir,  lahko nalogo naslika na papir. 

Na likovni izdelek čitljivo napiši ime, priimek, razred… 

 

 Primer tonskega slikanja z barvami na papir: 

 

Tonsko slikanje- modelacija, tridimenzionalnost: 

- svetli toni na osvetljenih delih, temnejši toni na senčnih delih,  

- lastna senca in metalna oz. vržena senca 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 



 



 


