
NAVODILA ZA DELO OD DOMA ZA 7. A  in 7. B  

TEDEN 18. – 22. 5. 2020  

 

Pozdravljeni, drage učenke in učenci! 

Danes bomo arhitekti in bomo oblikovali prostor.  

 

 

 

LIKOVNI PROBLEM: Konstrukcija v arhitekturi – masivna in skeletna gradnja 

LIKOVNA NALOGA: Oblikuj maketo skeletne stavbe 

 

NAVODILA ZA DELO 

 Preberi uvod. 

 Preberipriloženo besedilo iz učbenika in si oglej fotografije, 

 Preberi navodila za praktično delo.  

 Preberi kriterije za vrednotenje. 

 Ustvari maketo stolpa iz zobotrebcev in krompirja. 

 Maketo fotografiraj, lahko iz več zornih kotov. 

Fotografijo pošlji na e-naslov duska.vlasic@osmetlika.si. 

 

NAČRTOVAN ČAS ZA TO LIKOVNO NALOGO: 4 šolske ure 

Delo si razdeli na dva ali več časovnih sklopov, lahko pa  narediš vse v istem dnevu.  

 

ROK ODDAJE: 3. 6. 2020 
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LIKOVNA NALOGA: Oblikuj maketo skeletne stavbe 

           

          

            



 

ZA DELO POTREBUJEŠ: 

 zobotrebce, 

 krompir (ali korenček), 

 manjši nož. 

Sestavi maketo skeletne stavbe. To naj bo stolp – torej stavba, ki je ozka in sega čim bolj v 

višino. Pri ustvarjanju stavbe poskušaj biti čim bolj izviren, poskušaj ustvariti nekaj 

posebnega. Za vzor so ti lahko tudi dela, ki sem ti jih prilepila zgoraj pod naslov LIKOVNA 

NALOGA, lahko pa še sam pobrskaš po internetu. 

Za elemente konstrukcije uporabi zobotrebce. Te »GREDE« so lahko enojne, dvojne, trojne, 

lahko so kratke ali dolge, lahko so vzporedne ali se križajo, …  

Zobotrebce med seboj  poveži tako, da jih zapikaš v manjše kocke iz krompirja. Pripravi si jih 

pred sestavljanjem. Oblike iz krompirja so torej VEZI. 

Za pomoč pri predstavi in za  kakšno idejo prilagam nekaj fotografij del učencev in učenk iz 

prejšnjih let (zobotrebce smo vezali med seboj  s kroglicami gline). 

  ,    

 

Pri vrednotenju vaših izdelkov bom upoštevala naslednje kriterije: 

 Maketa predstavlja stolp – ozko in visoko stavbo. 

 Stolp deluje stabilno. 

 Likovno delo izkazuje veliko izvirnosti. 

 Grede (zobotrebci) so raznolike in zanimivo kombinirane – so dvojne, trojne, na križ, 

kratke, dolge. 

 Vezi  (kockice) so oblikovane enakomerno in natančno. 

 

Končan kip fotografirajte, lahko večkrat (iz različnih zornih kotov) in mi posnetek pošljite na 

e-naslov duska.vlasic@osmetlika.si, najpozneje do 3. 6. 2020. 

 

Vaša učiteljica Duška Vlašič 
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