
LIKOVNA UMETNOST 7 – navodila za delo na domu 5. － 7. teden 

 

Dragi učenec, učenka! 

Nekateri ste mi že poslali to nalogo. Tisti jo lahko popravite ali pustite takšno kot ste naredili, saj 

so nekatere v redu.  Nalogo sem malo dopolnila, ker vsi niste dobro razumeli kaj je skeletna 

konstrukcija. 

Naloga: Oblikuj stavbno lupino zgradbe v kateri bo prevladovala skeletna konstrukcija. 

 

Ponovimo:   

 

 

Konstrukcija je osnovna vsake zgradbe. 

 

Npr. Kozolec  

 

Vir: http://www.sfpkr.si/projekti/EU/Kozolec2/Kozolec.html 

http://www.sfpkr.si/projekti/EU/Kozolec2/Kozolec.html


LIKOVNA NALOGA: 

Oblikuj stavbno lupino zgradbe v kateri bo prevladovala skeletna konstrukcija. 

Odloči se za način dela, ki ti najbolj ustreza. Označila sem tudi *  težavnost nalog  (*) za lažje in 

tri zvezdice (***) za bolj zahtevne naloge. 

Sam se odloči katero težavnost boš  in način dela boš izbral. 

1. **Izdelava skeletne konstrukcije iz papirja. 

Tehnika: rezanje, prepogibanje, spajanje 

Motiv: sodobna zgradba 

Pripomočki: škarje ali olfa nož, beli in barvni list papirja, spenjač ali lepilo 

 

 

 



*  

**  

***Izmisli si drugo obliko makete npr iz lista papirja in jo reži in zgibaj. Po svoji domišljiji jo 

dopolni. 

https://www.youtube.com/watch?v=UJMd27QTtCM 

 

 

 

**Lahko pregledaš tudi elektronske prosojnice, ki 

sem jih pripravila. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UJMd27QTtCM


2. ***Izdelava skeletne konstrukcije iz vžigalic ali lesenih palčk (špil). 

Maketo izdelujte izključno z materiali, ki so vam na voljo v domu. Bodite domiselni. In jasno, 

izdelek naredite po svojih zmožnostih! Če imate dovolj palčk, zobotrebcev ali vžigalic lahko 

maketo sestavite iz palčk (špil). 

 

Iz vžigalic ali zobotrebcev izdelaj maketo stavbe. Stavba je lahko običajna hiša (imeti mora okna 

in vrata), ali Eiflov stolp, ali kozolec. Lahko je tudi domišljijska stavba. Naj ne bo večja od 20 cm. 

Uporabite Mekol lepilo. Bodite previdni z vžigalicami, da se kaj ne vname. Maketo lahko postavite 

na kakšno tršo podlago, karton ali pa prosto v prostor. 

 

3. **Izdelava makete v računalniškem programu. 

Če nimate materialov in morda poznate katerega od računalniških programov za risanje stavb 

oziroma računalniško igro, lahko nalogo izdelate na ta način.  

Merila za vrednotenje:. 

 -*maketa prikazuje stavbo v kateri prevladuje skeletna konstrukcija 

- *tehnična izvedba: *stabilnost, *dobro lepljeno, *izbira materiala   

- *izvirnost (***nenavadna obika, domišljijski izgled) 

***Maketo fotografiraj iz različnih zornih kotov (spredaj, od strani, zadaj, celoto in detajle). Pazi na 

izostrenost fotografij. 

 

 



Za kakršna koli vprašanja ali napotke sem dosegljiva na e-naslov: violeta.skrabl@ludvik.si 

Lahko si pogledate izdelke vaših vrstnikov: 

 

https://7razredskeletnazgradba.blogspot.com/ 

 

 

!!!Fotografija  naj bo shranjena pod imenom, priimkom in razredom učenca, v jpg formatu. 

 PRIMER: Violeta_Škrabl_6.c. jpg!!! 

 

Fotografijo izdelka pošlji do nedelje, 10. 5. 2020! 

 

V E S E L O   U S T V A R  J  A N J E    T I    Ž E L I  M  !!! 
  

učiteljica Violeta 

mailto:violeta.skrabl@ludvik.si
https://7razredskeletnazgradba.blogspot.com/

