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

TEDEN 4. – 8. 5. 2020  

 

Pozdravljeni, drage učenke in učenci! 

Včeraj ste dobili v reševanje kviz, povezan s kulturnim dnevom. Ne odlašajte prav 

dolgo, aktiven je samo še dva dneva. 

Še vedno nisem dobila vseh fotografij vaših del  

prve likovne naloge – Kovana ograja  (teden 23. – 27. 3. 2020)  

in druge likovne naloge v dveh delih – Lestvica nasičenih in nenasičenih barv ter 

Polkrožno okno (teden 30. 3. – 3. 4. 2020). Pohitite, rok za oddajo je že mimo! 

Vašo vestnost pri opravljanju likovnih nalog bom upoštevala pri vrednotenju in 

ocenjevanju. 

 

 

Pri likovni umetnosti smo v zadnjih urah obravnavali kiparska dela v Narodni galeriji. 

Opravili ste virtualni sprehod skozi obdobja in si izpisali imena kiparjev. Bili ste pozorni 

tudi na to, kateri kipi so figuralni in kateri nefiguralni. Če ste pozabili na to ali nepopolno 

opravili nalogo, poiščite gradivo iz tedna  14.- 17. 4. 2020 in še enkrat vse preberite.  

Do petka, 8. 5. 2020, mi pošljite fotografijo izpisa imen in priimkov kiparjev ter odgovor 

na vprašanje o nefiguralnem kiparskem delu na moj e-naslov duska.vlasic@kudplac.si. 

 

 

Današnja likovna naloga bo kiparska. 

Ustvarjali boste figuralno kiparsko delo iz alu folije. 

Za delo potrebujete: 

 alu folijo, 

 škarje, 

 ravnilo (ni nujno), 

 flomaster, 

 lepilo, 

 kos kartona (ni nujno). 

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.  
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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 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 
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