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Dragi učenec, draga učenka! 

 

Pred tabo je medpredmetna  naloga od doma.  
 

 ENERGIJA IN OKOLJE 
 

Nova situacija, nova znanja! Povezal/a boš znanje KEM in LUM.  
 
 

Likovna naloga: Izdelaj maketo solarne oz. energetsko varčne  stavbe 
 

Pri KEM si spoznal temo energija in okolje. 
Pri LUM boš razmišljal kot arhitekt. Snoval boš solarno stavbo. 
Razmisli, kaj so njene značilnosti? 
 
*Poglej si nekaj solarnih stavb: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8tgEgmZ9EiI 

***Lahko si ogledaš 15 najbolj impresivnih zgradb na svetu: 

https://www.youtube.com/watch?v=hNhlD-mEW34 

 

Likovno področje: arhitektura 

Likovni problem: arhitekturni prostor grajen iz različnih materialov 

Likovna tehnika: komponiranje različnih predmetov 

Likovni motiv: maketa solarne stavbe (bolnišnice, trgovski center, hiše: na drevesu, 

na vodi, v naravi) 

 

Tvoja likovna naloga je, da v svoji sobi, dnevni sobi ali kjerkoli v  zunanjem prostoru 

postaviš maketo solarne stavbe iz predmetov, ki jih najdeš doma.  

 

Maketa je natančen prikaz hiše in vseh njenih elementov v pomanjšanem merilu. 

 

Potreben material: 

- bel papir ali časopis, plastika, folija, odpadna embalaža, kocke, (če imaš 

možnost: zemlja ali pesek), 

- pisalo (flomastri ali barvice ali svinčnik), 

- različni predmeti, ki jih najdeš doma, 

- lepilni trak. 

https://www.youtube.com/watch?v=8tgEgmZ9EiI
https://www.youtube.com/watch?v=hNhlD-mEW34
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Razlaga naloge 

Kot arhitekt si vključen v strokovno ekipo Republike Slovenije na področju arhitekture 

v projekt ČISTA ENERGIJA. V ekipi so zbrani najboljši strokovnjaki, med katere 

spadaš tudi ti. Evropska unija je zaprosila za pomoč, saj bodo po vsej Evropi države 

gradili nove energetsko varčne stavbe, kot so: bolnišnice, hiše (na drevesu, na vodi, 

v naravi), trgovske centre, za katere potrebujejo makete.  

Zasnuj maketo energijsko varčne stavbe. 

*Maketa naj bo čim bolj razgibana. Razmisli, kakšna bodo okna, vrata, streha, da bo 

stavba čim bolj energetsko varčna.  

**Kakšna bo fasada? Poskrbi tudi za okolico stavbe, umesti jo v prostor. Pomembno 

je, da je stavba stabilna, pomagaj si s tem poglavjem: 

https://eucbeniki.sio.si/lum8/2370/index3.html.  

***Gradimo lahko s pomočjo odvzemanja, dodajanja ali pa s kombiniranjem obojega. 

Za lažje razumevanje naloge si preberi tudi to poglavje: 

https://eucbeniki.sio.si/lum8/2852/index1.html. 

Pozoren bodi na merila za vrednotenje: 

- *maketa prikazuje solarno stavbo, 

- *tehnična izvedba: *stabilnost, *dobro lepljeno, izbira materiala (***uporaba več 

materialov,  

- *izvirnost (***nenavadna oblika). 

 

Končano maketo postavi na **primerno mesto (lahko tudi na travo, v gozd, v 
stanovanje)  in jo fotografiraj. Za izdelavo makete potrebuješ 2 uri časa.  

Fotografijo primerno opremi: 

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

PRIMER: Violeta_Škrabl_8.c!!! 

 
Fotografijo pošlji na moj e-naslov violeta.skrabl@ludvik.si 

Zapiši, če lahko izdelek objavim, npr: DOVOLIM/NE DOVOLIM, DA MOJ IZDELEK 

OBJAVITE. 

Za kakršnakoli vprašanja ali napotke sem dosegljiva na e-naslov.  

Rok za oddajo likovne naloge je podaljšan na 10. 5. 2020 zaradi počitnic.  
KEM ste morali oddati do 24. 4. 2020. 
  
 

U Ž I V A J   V  U S T V A R J A N J U!!! 

https://eucbeniki.sio.si/lum8/2370/index3.html
https://eucbeniki.sio.si/lum8/2852/index1.html
mailto:violeta.skrabl@ludvik.si
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   NAVODILA ZA DELO KEMIJA 

 

 

KEMIJA              ***  zahtevnejše delo, ** temeljno delo, *manj zahtevno delo 

Na spletu ali v literaturi poiščite informacije o energiji in onesnaževanju okolja 

in na to temo napišite poročilo. **  

Teme: ** 

- energija sonca,  

- biotermalna energija,  

- energija vetra, 

- energija vode. 

Onesnaževanje okolja: 

- topla greda, 

- ozonska luknja, 

- fosilna goriva. 

Želim za več:  

Kaj pomeni ČISTA ENERGIJA? ***   

Pomembno:  

-  pravilno navedite literaturo,  *** 

-  pazite na slovnico, **  

- lahko tudi slikovno opremite, 

-  * prispevek je lahko na temo ONESNAŽEVANJE OKOLJA (splošno). 

Učenci dobro preberite navodila za delo. Pri delu bodite natančni, saj bo vaše delo 

izhodišče ter osnova za bodoče pridobivanje ocen. 

POROČILA OPRAVITE DO 24. APRILA in pošljite na ribana.visnar@ludvik.si 

                                                                Učiteljica: Ribana Višnar 
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