
KGU – KAJ NAM GOVORIJO UMETNINE 
 

Dragi učenci, pošiljam vam prilagojeno vsebino za delo na daljavo. 

Seznam vsebin, ki jih priporočam za ogled prek spleta ali televizije.  

Do njih pristopajte z zanimanjem in zavedanjem, da s tem dobite poglobljeno znanje likovne umetnosti n 

splošno razgledanost, ne pa z občutkom, da morate vse predelati. 

 

Priporočene vsebine: 

Na TV SLO 1, vsak dan okrog 14.30 ure, predvajajo kratke dokumentarne filmčke o znanih umetnikih, z 

naslovom Veliki slikarji na malem zaslonu.  

 

Virtualni muzej: 

Virtualni muzej je praviloma prikaz resničnega muzeja ali zbirke v elektronskem svetu. Lahko pa je 

povsem virtualen ali namišljen. Nahaja se na spletu in je dostopen širšemu občinstvu. 

Virtualni muzej omogoča zbirko večjega števila muzejskih predmetov na enem mestu. To so lahko 

dela različnih svetovnih muzejskih ustanov, ki so zbrana in predstavljena v določenem virtualnem 

okolju. Gledalcu omogočajo hiter dostop do podatkov različnih vrst, ki so prostorsko in časovno 

neomejeni. 

Raziščite možnost virtualnega sprehoda po muzeju. 

Kliknite na dodano povezavo in vstopite v muzej in se po njem poljubno sprehajate, lahko tudi povečate in 

pogleda zbirke od blizu. Če ni pri kliku na povezavo takoj jasno kje vstopite, povezavo poiščite med 

besedilom Običajno označena z drugo barvo pisave ali podčrtano ali oboje. 

 

                                                    primer, kje najdeš povezavo 



Nam blizu Muzej v Celju:  https://www.muzej-nz-ce.si/stalne-razstave/ziveti-v-celju-stalna-razstava-o-celju-

in-celjanih-v-20-stoletju/ 

 Primer kako izgleda: 

 

Muzej Slovenije vam omogoča sprehod po virtualnih razstavah, kjer je na voljo veliko 

zbirk. Klikajte in raziskujte: https://www.nms.si/si/razstave/virtualne-razstave 

 

Pa še Svetovni: https://aktivni.metropolitan.si/dobro-pocutje/potovanja/ste-obticali-doma-6-slavnih-svetovnih-

muzejev-po-kateri-se-lahko-sprehodite-s-kavca/ 

 

Vaša naloga:  

Kar se vam je zdelo najbolj zanimivo, ali se vas je dotaknilo na tak ali drugače način strnite z zapisom. 

Ali je to kakšen filmček o slikarjih, ki si ga boste ogledali po tv ali kak sprehod po virtualnem muzeju, lahko na 

splošno, lahko o kakem obdobju, ali umetniku ali konkretno o kakem umetniške izdelku (kipu, sliki, ….). 

S svojimi besedami in občutki pišite o tem kako ste doživljali te oglede, kaj ste novega spoznali in izpostavite nekaj, 

kar se vam je zdelo najbolj zanimivo. 

Lahko napišete v obliki seminarske naloge v programu Word, ali ustvarite Power Point predstavitev. 

Z obsežnostjo naloge ne pretiravajte. Besedila naj bo približno 1-3 strani, običajne pisave 12-14 velikost. Nujno pa  

dodajte nekaj slikovnega gradiva.  

Dela je dovolj, dokler se spet ne srečamo po ustaljenem redu v šoli, če boste le samoiniciativni in brskali po spletu. 

Nalogo mi pošljite na e-mail: urska.art@gmail.com, kjer sem vam na voljo za kakršnakoli dodatna pojasnila in pomoč. 

 

Bodite radovedni in ustvarjalni, ter ostanite zdravi 

Lepo vas pozdravljam 

Urška Juhart 
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