Likovno področje: kombinirana likovna področja
Likovna naloga:

INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE

Likovna tehnika: kombinirane likovne tehnike
Likovni motiv: BAKLA ZA DAN ŠOLE

Najprej nekaj o bakli na splošno …

 bákla = svetilo iz lesa ali iz vnetljive snovi na držalu: prižgati, utrniti baklo; goreča,
smolnata bakla; gori kakor bakla močno; pren. bakla napredka
 Olimpijski ogenj je poleg krogov najznačilnejši olimpijski simbol, simbol olimpijskih iger.
Prižiganje olimpijskega ognja (vsake štiri leta) je velik medijski dogodek. V posebnem
obredu s sončnimi žarki v Olimpiji prižgejo olimpijsko plamenico, ki potem nekaj
mesecev potuje po svetu, nato pa se z njo na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger
prižge olimpijski ogenj. Olimpijski ogenj gori neprekinjeno med izvajanjem posameznih
olimpijskih iger, ob koncu tekmovanja pa ga s posebnim obredom ugasnejo na
sklepni slovesnosti. Pred olimpijskim muzejem v Lozani neprekinjeno simbolično gori
olimpijski ogenj.


Obred prižiganja ognja je edini, ki so ga moderne olimpijske igre povsem povzele po
antičnem vzoru. Po legendah so namreč pred vsakimi igrami antične dobe v
podobnem obredu simbolično prižgali olimpijski ogenj v znak časti bogovom in
športnega udejstvovanja.

Leta 2016 smo imeli Olimpijski dan šole – dobrodelni tek. Tudi takrat smo prižgali posebno baklo.
https://www.lokalne-ajdovscina.si/article/2016050811030171/dobrodelni_dan_sole_2016/

Likovno snovanje 2, 8. r.
Izdelali boste baklo, ki jo bomo uporabili ob letošnjem dnevu šole, ta bo tudi športno
obarvan.
Ne ukvarjajte se z gorljivim delom!!! – za to bomo prosili druge.
Naša naloga je videz, izgled, oblika bakle.
Poskusite v izdelek vnesti vse kar bi lahko ponazarjalo našo šolo, učence in učenke,
povežite z našim mestom, dolino …
Lahko si zamislite tudi geslo, ki bo opisalo vašo idejo bakle.

IZDELAVA BAKLE
1.
2.
3.

4.

SKICA – IDEJNI NAČRT (svinčnik, barvice)
IZBOR NAJBOLJŠE IDEJE (med skiciranimi)
DOLOČITEV MATERIALOV, KONSTRUKCIJE, BARV (lahko lepljenka ali flomastri – zapis
predvidenih materialov)
IZDELAVA PROTOTIPA (ko se vrnemo v šolo, če doma ni možnosti; drugače pa
uporabite embalažo, slamice, vrvice, kar je pri roki;)

Rok za oddajo ni natančen, lahko pa mi do 3. 4. 2020 pošljete vsaj skice ali napišete o
čem v tej smeri razmišljate na e-pošto natasa.rupnik@os-ajdovscina.si .
Predvsem ostanite zdravi, tudi gibajte se in razmišljajte o gibanju na športnem dnevu in o
ponovnem srečanju s sošolci in sošolkami.
Z nalogo se ukvarjajte, ko bodo vsi ostali predmeti opravljeni, ko vam bo dolgčas in bo res
čas za ustvarjanje. 

