
PETEK, 17. 4. 2020 

LIKOVNA UMETNOST 

V tem šolskem letu bi bila ena izmed nalog tudi kip iz gline. Ker pa nismo v šoli, se bomo 

morali malo znajti. Najprej nekaj besed o kipih. 

Kiparsko oblikovanje je oblikovanje telesnih oblik (kipov), ki so otipljive, iz različnih snovi. 

Kipi imajo svojo prostornino, ki je lahko prazna ali napolnjena. Oblikovalci kipov se 

imenujejo kiparji.  

Kipe lahko oblikujemo na različne načine. Odvisno iz katerega materiala ga želimo izdelati. 

Lahko oblikujemo glinen kip, lahko je lesen, železen, iz mavca ali pa kamnit.  

Kipi imajo značilnost obhodnega kipa, torej, da je obdelan z vseh strani in da ga lahko 

obhodimo.  

Ker doma verjetno nimate gline, bo vaša današnja naloga montažni kip. Montažni kip mora 

biti sestavljen iz več različnih materialov. Torej, če je kip izdelan iz gline, nima značilnosti 

montažnega kipa. Je montažni kip hkrati tudi obhodni kip? To pa je, ker ga lahko obhodimo. 

Tvoja likovna naloga je sledeča: 

1.    Poišči odpadni material, ki ga imate doma: časopisni papir, različno embalažo – vrečke, 

škatlice, plastenke, tulce, … 

2.    Izdelaj svoj montažni kip iz odpadnega materiala. Materiale združuj kar z navadnim 

selotejpom. Oblikuj človeško figuro, pri nekem opravilu. Lahko je športnik ali pa nekdo, ki 

seka drva, čisti okna, pometa po tleh, ... 

3.    Figura naj bo do 50 cm visoka. 

4.    Še nekaj namigov: 

-        sestavljaj različne materiale, le tako bo kip imel značilnosti montažnega kipa 

-        posebno pozornost nameni volumnu figure in razmerjem telesa 

-        ne pozabi na pregibe rok in nog 

-        škatlice oblikuj tako, da figura ne bo imela ostrih robov 

-        odlično se pri tej nalogi obnesejo rolice od wc papirja in različni tulci (od folije, peki 

papirja, …) 

 

Likovno nalogo bom ocenila. Kriteriji za ocenjevanje so sledeči: 

- uporaba različnih materialov (montažni kip), 

- figura je v pravilnem razmerju, 

- telo ima težišče in »stoji« 



- prepoznavnost človeške figure v nekem opravilu 

- vidne podrobnosti na telesu (oči, lasje, prsti…) 

- izvirnost 

- dodatki 

 

Želim ti prijetno ustvarjanje.  Če je še kaj nejasnega, lahko vprašaš preko vibra. 

Za to likovno nalogo boš verjetno porabil več časa, zato je to naloga za ta in naslednji petek. 

Fotografije likovne naloge pričakujem do petka, 24. 4. 2020.  

 

SLOVENŠČINA 

Danes vam v elektronski obliki pošiljam knjigo B. Š. Žmavc – Živa hiša. Ta pesniška zbirka bo 

vaše 3. domače branje. Zbirko pesmi pozorno preberite, lahko tudi večkrat. 

Zraven zbirke pošiljam tudi naloge. Naloge rešujte s premislekom, ne hitite. Natančno 
preberite navodila. Ob petkih ne boste dobili drugih nalog za slovenščino, kot da umirjeno, 
natančno rešujete dane naloge. Potrudite se. Domače branje bom ocenila. Treba ga je 
opraviti do 8. maja 2020.  
Časa imate dovolj. Datum si nekam zapišite, da ne boste pozabili. 
 

ŠPORT 

Ker je vremenska napoved te dni lepa, imaš danes v priponki navodilo za igrico kolesarimo 

varno od starta do cilja (da malo obnovimo kolesarjenje). 

Ali kaj rešujete vaje za teoretični del kolesarskega izpita? 

 

Želim vam lep in sproščujoč vikend.  

 

 


