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Daudz domājām par to, ko tādu varētu gleznot uz kopmītņu sienām, lai skolēni, uz tām skatoties, sajustos
piepildītāki, sasmeltos sevī labas emocijas. Loģiski izsecinājām-tās ir mājas. Ejot cauri kopmītņu gaitenim, var
sajusties kā vilciena vagonā, uz mirkli atcerēties parmājām un šajās atmiņās gūt spēkus tālākai dienas daļai.



Fāze Nr. 1

Iepazīšanās ar objektu

Lai darbs ritētu pēc iespējas raitāk, jāiepazīstas ar objektu, dzīvē jāpārbauda
proporcijas un mērogs, kas norādīts projektā.



Fāze Nr. 2

Skiču failu sagatavošana darbam un pielāgošana objektam

Kad objekts ir izmērīts, projekta skice jāpielāgo reālajam objekta izmēram. 
Izmantojot datorā pieejamās programmas (Ps, CDR 15), to varēja ātri izdarīt. 
Izmantojot to pašu programmu, uzlabotā skice tika sarūtota mērogā 1:10. Gatavā
skice tika izdrukāta ar lielformāta drukas aparātu mērogā 1:10.



Fāze Nr. 3

Skiču tēlu pārzīmēšana mērogā 1:1

Izmantojot sarūtoto skici un noteikto mērogu, tika izgatavotas tēlu skices. Šī ir
vislaikietilpīgākā un visgarlaicīgākā no fāzēm, bet viena no vissvarīgākajām.

Kad tēli ir sagatavoti, ar īlenu jāsadursta iekšējās līnijas, lai varētu tās vēlāk precīzi
pārnest uz objekta.















Fāze Nr. 4

Sienas gruntēšana ar pamatgrunti

Lai sienas pamats būtu vienmērīgs un noturīgs, siena ir jānoklāj ar alkīda grunti.



Fāze Nr. 5

Zīmējuma pārnešana
Zīmējumu pārnes, izmantojot sagatavotās skices, fiksējot tās pie sienas ar skoču
un ar grafītu pārzīmējot. Kad viss pārzīmēts, pārvelk pāri grafītam ar sudraba
marķieri, lai zīmējums būtu redzams, tam uzkrāsojot virsū krāsu.















Fāze Nr. 6

Pamatkrāsu ieklāšana

Ieklāj projektā izvēlētās krāsas, sākot ar tēliem. Krāsu klāj vairākos plānos slāņos. 
Izmanto celtniecības skoču, lai pasargātu fonu un jau ieklātos laukumus.







Fāze Nr. 7

Laukumu, tēlu precizēšana un darba parakstīšana
Ļoti svarīgi ir pirms darba pabeigšanas pārskatīt visus laukumus un pārliecināties, 
vai tie ir taisni un līnijas precīzas, pielabot vietas, kuras nav izdevušās.

Ļoti svarīgi ir arī parakstīt darbu.















Papildus tēlu izgatavošana

Uz blakus esošās sienas tika izgatavoti tēli,  kas redzami uz galvenās sienas. Tēliem
tika mainītas kustības, lai tie nebūtu identiski galvenajā sienā attēlotajiem. 
Izmantojot iepriekš minētās fāzes, radās 3 papildus tēli.
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