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

TEDEN 11. – 15. 5. 2020  

 

Pozdravljeni, drage učenke in učenci! 

 

Kiparska likovna naloga je še v teku. Časa za ustvarjanje je še nekaj, danes vas želim 

samo spomniti na to: 

 

Aktualna likovna naloga je kiparska. 

Ustvarjate figuralno kiparsko delo iz alu folije. 

Za vse podrobnosti poglejte še enkrat v gradivo prejšnjega tedna, prilepila sem ga 

spodaj. 

 

Za danes pa vam pošiljam  dva kratka filma  in povezavo na predstavitev kipov 

znanega francoskega kiparja Augusta Rodina. Vse si lahko ogledate si s klikom na 

obarvane besede: 

KAKO NASTANE KIP IZ BRONA 

KAKO NASTANE KIP IZ MARMORJA 

Opravičujem se, ker sta filmčka samo v angleščini in brez prevoda v slovenščino. A 

mislim, da boste tudi samo iz posnetkov razbrali bistvo.  

AUGUST RODIN 

Ko vstopiš na to stran, lahko izbereš možnost Translate with Google, v spodnjem delu 

ekrana je. Z drsnikom na desni se pomakni navzdol in si pod naslovom Discover the 

artist oglej njegova dela. S klikom na fotografijo jo lahko povečaš. Poišči Misleca ;) 

 

Besedilo naloge o kiparstvu: 

 

Za delo potrebujete: 

 alu folijo, 

 škarje, 

 ravnilo (ni nujno), 

 flomaster, 

 lepilo, 

 kos kartona (ni nujno). 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_ItlAwnqew
https://www.youtube.com/watch?v=V60KkJsgylc
https://artsandculture.google.com/entity/auguste-rodin/m0wgm


Motiv: razgibana človeška figura 

Material za delo boste našli v kuhinji. Alu folija je za oblikovanje zelo primeren 

material, dobro se ga da nalagati v plasti, mečkati, zavijati, zvijati, prepogibati, … Zelo 

dobro »posluša« naše prste , ki bodo vaše glavno orodje pri današnjem delu. 

Če doma nimate alu folije, uporabite časopisni ali kakšen drugačen odpadni papir.  

Najprej si oglejte video posnetke, ki sem jih priložila spodaj, potem pa kar pogumno k 

ustvarjanju  

 

KAKO NAREDIM FIGURO IZ ALU FOLIJE 

KAKO LAHKO NAREDIM FIGURO IZ ALU FOLIJE 2 

 

Poskušajte oblikovati razgibano človeško figuro. Naj ne bo presuha, preveč drobna. 

Predstavlja naj moškega ali žensko, ki teče, telovadi, pleše, smuča, boksa, …  

Velikost kipa naj bo nekje od 15 do 20 cm, lahko je tudi večji. 

 

                       

 

Ko končate z delom, figuro postavite na mizo. Stati mora stabilno in trdno.  

Če ni tako, jo z lepilom pritrdite na manjši kos kartona (lahko v več plasteh, da bo 

podstavek debelejši), ki ga prav tako zavijete z alu folijo. Tako bo ves kip na izgled iz 

enovitega materiala. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eDOOqdm_9jc
https://www.youtube.com/watch?v=6PWKC8CtImo


                     

 

                     

 

Pri vrednotenju vaših izdelkov bom upoštevala naslednje kriterije: 

 Kip predstavlja razgibano človeško figuro. 

 Kip je zelo zanimiv in izviren. 

 Kip je stabilen. 

 Kip ima veliko podrobnosti. 

 Material se ne razpada. 

Končan kip fotografirajte, lahko večkrat – iz različnih zornih kotov - in mi posnetek 

pošljite na e-naslov duska.vlasic@kudplac.si, 

najpozneje do 15. 5. 2020. 

 

Veselim se vaših malih umetnin 

Vaša učiteljica Duška Vlašič 

mailto:duska.vlasic@kudplac.si

