
LIKOVNA UMETNOST 

 

Pozdravljeni Roševci,  

pri likovni umetnosti boste v tem tednu imeli izbiro, glede na to, kaj vam je ljubše in katere 

materiale imate doma. 

Za vse pa velja naslednje. Izdelek mora izražati vašo: 

1. Vztrajnost (izdelek delaš najmanj dve uri - lahko si razdeliš tudi na več dni). 

2. Domiselnost  (tvoj izdelek naj bo takšen, da ga ne bi nihče mogel narediti ali ponoviti 

za teboj). 

3. Estetskost (po domače rečemo temu lep izdelek, mislimo pa na to, da ni nič zmečkano,    

pretrgano ali popackano).  

 

Svoj izdelek slikajte ali za to prosite starše in pošljite svoji učiteljici na mail. Zelo bova veseli. 

V vsakem primeru pa izdelek shranite, da ga boste lahko prinesli v šolo, ko se ponovno 

srečamo.  

1. Možnost   

MOJA SANJSKA STAVBA 

 

Kaj potrebuješ:  

- List (A4 ali A3)  

- Svinčnik 

- Črn flomaster  

- Poljuben slikarski material (voščenke, flomastre, tempera..)  

 

1. KORAK: Na list papirja (A4 ali A3) si najprej s svinčnikom skiciraj svojo sanjsko 

stavbo.  Uporabi svojo domišljijo pri obliki oken, strehe, vrat. Seveda je lahko 

'čudežna' in nenavadna že zunanja oblika stavbe. Pazi na to, da bo stavba tako 

velika, da bo prekrila celotno ploskev (list).  

2. KORAK: Ko si zadovoljen s skico, vse prevleci s črnim flomastrom (lahko je tudi 

alkoholni). Sledi svinčnika izbriši.  

3. KORAK: Razmisli o barvah. Naj bo barvito, nenavadno in zanimivo.  

4. KORAK: Sedaj ko so barve že izbrane izberi enega od risarskih materialov (voščenke, 

flomastre, tempera barve) in natančno pobarvaj.  

 

Nekaj primerov, za lažje razmišljanje   

 
Gledališki muzej Dali                           Happy Rizzi house                                              Kaktus hiša (Nizozemska)  

(Španija)                                                 (Nemčija)  

 

Še več zanimivih stavb si lahko ogledate tukaj: 

 https://citymagazine.si/clanek/17-najbolj-nenavadnih-stavb-na-svetu/      
(ko se vam stran odpre, se malo spustite dol do slike stavbe in kliknite nanjo.)  

https://citymagazine.si/clanek/17-najbolj-nenavadnih-stavb-na-svetu/


2. Možnost  

 

IGRIVA ARHITEKTURA  

 

Pravi arhitekt svojo zamisel o hiši najprej preizkusi s pomočjo makete. Makete so lahko 

izdelane iz najrazličnejših materialov, med drugim pa tudi iz papirja. 

 

Kaj potrebuješ:  

 

– Rabljene škatlice, karton, tulce 

– Barvni papir 

– Škarje, lepilo, lepilni trak 

– Pisalo (svinčnik, flomaster)  

 
1. KORAK: Razmisli o obliki hiše, ki jo hočeš zgraditi. To je lahko vsakdanja hiša, 

lahko je velika stolpnica, lahko pa je tudi čisto prava utrdba. S svinčnikom si jo 

skiciraj na prazen list.  

2. KORAK: Doma poišči stare škatlice, papir, karton in druge materiale, s katerimi lahko 

izdelaš maketo (zbiraš lahko ves teden in delo opraviš čez vikend). 

3. KORAK: Z lepilom skupaj zlepi vse potrebne dele, nato pa hiši dodaj dimnik, vhod in 

ostale elemente, ki se jih domisliš.  

 

Nekaj primerov za lažji razmislek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravili:  

Tanja Dremšak in Špela Košir  


