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 Jeff Koons 

 

Pozdravljeni, učenke in učenci! 

 

Upam, da ste odlično in zdravi ter da vam čas doma teče prijetno. Gotovo ste se že 

dobro znašli v organizaciji svojega vsakdana, katerega del je tudi izobraževanje na 

daljavo. A šolski živ žav ima svoj čar… Jaz že zelo pogrešam šolo in petkova jutranja 

druženja z vami. 

 

 

Nekaj vas še ni opravilo prve naloge, ki ste jo dobili v tednu od 23. do 27. 3. 2020. Prosim, 

da piktogram narišete čim prej, ga fotografirate in mi posnetek pošljete na moj e-

naslov duska.vlasic@kudplac.si. 

 

 
 

Ste se kaj posvetili temi, o kateri sem vam pisala prejšnji teden? Vas je že kaj obiskal 

navdih? Se je že prižgala kakšna žarnica =ideja?     

V kratkem se bomo poskušali dobiti v živo, online seveda. Tako bomo lahko 

predebatirali vaše zamisli. Zato vas prosim, da čim se prej pripravite na to. Če je 

potrebno, še enkrat preberite gradivo prejšnjega tedna in razmislite o svoji ideji. Svoje 

ideje narišite in/ ali zapišite. Spremljajte obvestila pod zavihkom IP LIKOVNO 

SNOVANJE 3. 

 

Do takrat pa je vaša naloga postaviti majčkeno instalacijo, v kateri boste uporabili jajce.  
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LIKOVNA NALOGA  

 

Instalacija 

 

Jajce je prastar simbol, ki se je pojavljal v skoraj vseh preprostih in 

razvitih svetovnih religijah. Jajce simbolizira nastanek sveta, 

stvarjenje in življenje, ponovno rojstvo, novi začetek ali blaginjo, 

krhkost jajca pa opozarja, da je potrebno ustvarjalno energijo skrbno 

negovati.  

Rdeča barva predstavlja ogenj, prvobitno življenje. Tako je jajce 

postalo simbol pomladi, iz katerega se razvije življenje, hkrati pa se 

lahko povezuje z vstajenjem (piščanec mora prekljuvati lupino, da se 

prebije v življenje). Kot veliko prvobitnih praznikov in običajev, je 

krščanstvo tudi temu dodalo svojemu verovanju primernejšo vsebino. 

Rdeča jajca so tako postala simbol Kristusove krvi.  

V jajcu se skriva celotno življenje, vse, kar se dogaja v notranjosti 

nežne lupine, le poudarja stvarjenje. Nova stvar se bo vsak čas 

izvalila iz lupine. 

Uporabite lahko eno ali več jajc, celih ali razbitih, pobarvanih ali naravnih, porisane, 
popisane, samo jajčne lupine, samo beljak in rumenjak, … na podstavku ali brez, v 
kombinaciji s kakšnim drugim predmetov, blagom, … na papirju, na katerem je kaj 
narisano ali napisano, na zemlji, travi, cvetovih, … položeno na podlago, viseče v mreži, 
zvezano z vrvico ali nitko, … Možnosti je toliko, kot imamo domišljije! Ne pozabite na 
barvno simboliko. 

Vaša mini instalacija naj izraža sporočilo: NOV ZAČETEK.  

S temo mislim tako na simboličen pomen velikonočnih praznikov  kot na novo življenje, 
ki nas čaka po končanem obdobju korone. Prav gotovo bomo živeli drugače in cenili 
druge stvari kot pred krizo. Razmislite o tem in sestavite vašo instalacijo. 

Nekaj fotografij za inspiracijo:  

           



                 

             

            

 

Končano delo fotografirajte, lahko tudi posnamete. Tak ali drugačen posnetek pošljite 
na moj e- naslov duska.vlasic@kudplac.si. 

Za tiste, ki si želijo ideje za VEČ likovnega ustvarjanja, vam v nadaljevanju dodajam 

nekaj idej, vezanih na ta praznični čas. 

 

 

Bodite dobro in zdravi!  

 

Lepo pozdravljam vse vaše doma in vam želim lepe praznike! 

 

Vaša učiteljica Duška Vlašič 
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DODATEK ZA USTVARJALNE IN RADOVEDNE   

 

Barvanje z naravnimi barvami 

Izbirno: Drsanka 

 

Barvanje z naravnimi barvami 

Barvanje z naravnimi barvami je veliko bolj zabavno kot s sintetičnimi. Barve vsakič 

drugače presenetijo  Najpomembnejše pri vsem tem je, da s takim načinom barvanja  

sodeluješ z naravo in da so pobarvana jajca užitna. 

 

Kako dobiš barve iz narave?  

Najprej si oglej  video, ki prikazuje različne načine barvanja z naravnimi barvami.   

 

Kako skuhaš trdo kuhana jajca?  

Pred kuhanjem naj jajca nekaj časa stojijo na sobni temperaturi (daj jih iz hladilnika na 

mizo ali pult). Z žlico jih potem previdno položi v posodo, zalij z mlačno vodo in posodo 

postavi na majhen ogenj. Naj počasi zavre in se kuha 8 do 10 minut. 

 

Poskusi pobarvati več jajčk . Če imaš možnost, uporabi več različnih barvil. 

 

 

 

 

Različno nasičene modre barve. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KOZ25-yoetQ


 

   

 

Jajca, pobarvana s čemažem. 

 

 

 

 

Najbolj znan je način pridobivanja rjave ali rjavo rdeče barve s čebulnimi olupki.  

 

 

 

Poglej postopek izdelava drsanke - del o 

barvanju, najdeš ga spodaj v navodilih za bolj 

zahtevno nalogo. 

 

 

 

 

 

NA HITRO:  

Rumeno barvo lahko dobimo s kurkumo ali žefranom. 

Zelena bodo jajčka, če jih barvamo s špinačo ali  koprivo. 

Modro barvo dobimo z rdečim zeljem ali borovnicami. 

Črno barvo nam pričara ruski čaj. 

Rožnato ali roza dobimo, če bomo jajca barvali z rdečo peso. 

 

Če želiš, lahko še več predlogov in opis postopkov najdeš na: 

naravne barve,  

http://www.zelemenjava.si/pirhi-naravne-barve


10 naravnih načinov barvanja, 

kako se obnesejo naravna barvila,  

barvanje s čemažem,  

barvanje z borovnicami. 

 

Namig: Če želiš dobiti odtise trave (deteljice, cveta, .. ,) pritisni na jajce to izbrano 

rastlino, jajce položi v najlonko in zaveži vozel. 
 

                                         

Predlagam, da ohlajene pirhe namažeš z maščobo, da se bodo lepo svetili. 

 

Drsanka  

Če želiš izdelati drsanko, je tukaj opis postopka: 

Najbolj znano naravno barvilo za jajca so gotovo čebulni olupki. Te se uporablja pri 

izdelavi tradicionalnih drsank. Če želiš, pa lahko za obarvanje jajca uporabiš 

katerikoli drugi naravni način (glej video in opise zgoraj).  

 

Postopek izdelave drsank po receptu gospe Milene Starešinič iz Suhorja:  

 Najprej skuhaš osnovno barvo za barvanje jajc: v lonec daj 2 pesti čebulnih 

olupkov, 2 litra vode, 1 žlico jabolčnega kisa. To naj vre pol ure, da voda postane 

rjava, nato jo odcedi in ohladi.  

 

 
 V to obarvano hladno vodo daš ponovno 2 pesti olupkov, 1 žlico kisa in doliješ malo 

vode, da so jajca pokrita. Nato daš v vodo 5 - 6 jajc.  

 To zelo počasi zavreš, naj se kuha 1 uro (če je vrenje premočno, jajca popokajo).  

https://sobotainfo.com/novica/globalno/je-deset-najboljsih-nacinov-barvanja-pirhov-ki-jih-je-vredno-preizkusiti/466674
https://odprtakuhinja.delo.si/recepti/test-kako-se-za-barvanje-pirhov-obnesejo-naravna-barvila/https:/odprtakuhinja.delo.si/recepti/test-kako-se-za-barvanje-pirhov-obnesejo-naravna-barvila/
https://odprtakuhinja.delo.si/kroznik/cemazevi-pirhi/
https://odprtakuhinja.delo.si/kroznik/naravno-barvanje-pirhov-z-borovnicami/


 Po eni uri kuhanja jajca vzameš iz vode, jih obrišeš in ohladiš.  

 Nato vzameš nožek (če imaš doma, uporabi olfa nož) in po jajcu rišeš vzorec s 

praskanjem.   

Pri tem bodi ZELO previden/previdna! 

Držo jajca in nožka preveri v prispevku o pisanicah in drsankah, ki jih izdelujejo v 

metliški občini. 

 Najbolje je, da se začne praskati vzorec na mlačnem jajcu, ker se tako dala lažje 

in lepše. Motivi so lahko poljubni. 

 

 Začni z nežnim pritiskom noža. Če želiš imeti svetlejša mesta, kot na primerih  

 

                                                    , 

 

podrsaš večkrat po istem mestu oziroma uporabiš malo močnejši pritisk.  

A previdno s pritiskom! Lupina lahko poči.  

 Ko končaš, drsanko namažeš z maščobo, da se lepo sveti. 

 

Ko se odločaš za motive na svoji drsanki, si lahko pomagaš s temi krasnimi primeri 

ornamentov (izberi en motiv z drsanke ali poljubno kombinacijo): 

 

                   
 

                                    

https://www.youtube.com/watch?v=2hDxV680MTE


                                  

Če se ti zdi to prezahtevno, lahko narišeš kaj bolj preprostega, na primer preprost 

geometrijski ornament ali samo ena  rastlino (ali list ali cvet). 

 

           
 

 

                                               

 

 

Če imaš kakšno vprašanje ali potrebuješ nasvet, mi piši. Z veseljem ti bom odgovorila.  

 

   

Želim ti veliko veselja in zabave pri barvanju! 


