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          Osnovna šola Bičevje  

									 	 	 Splitska ulica 13, 1000 Ljubljana 

 

LIKOVNA UMETNOST, 2 - 6 šolskih ur 

7. razred, Helena Angelski, helena.angelski@guest.arnes.si 

 

Pozdravljen učenec/-ka, 

pošiljam ti navodila za delo na domu za predmet likovna umetnost za 
naslednje tedne – odvisno, kako dolgo ostanemo doma: 

 

Od 23. – 27. 3. 2020: 2 šolski uri 

Preberi priloženo gradivo (poglej na koncu) v učbeniku LUM za 7. 
razred (MK, Peter Ciuha). 	

 

Dobro si oglej primer iz gradiva in najprej poskusi sestaviti eno 
kocko:  
 

Vsaka kocka je sestavljena le 
iz papirnatih trakov.  

 
Trakovi naj bodo iz papirja 
širine 2 cm in največ 10 cm 
dolžine. Morajo pa biti enako 
dolgi, če želiš, da bo se bodo 
ujemali. 

 
Trakove prepogni po dolžini 
in zlepi skupaj kot na sliki, da 
dobiš kocko. 
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Od 30. 3. – 10. 4. 2020: 4 šolske ure (če ostanemo doma dlje) 

 

NALOGA: Oblikuj iz papirnih trakov domišljijsko skeletno stavbo.  

 

Potrebuješ:  

- narezane papirnate trakove 2 cm širine in dolžine max 10 cm. 
- veliko ozkih papirnatih trakov različne dolžine.  
- škarje, lepilo v sticku. 

(če nimaš belega papirja, lahko uporabiš tudi stare revije) 

 

Potek dela: 

1. Iz trakov sestavi več kock – 3 ali 4. Lahko so različnih velikosti, 
moraš pa biti pozoren, da so za vsako od kock enake dolžine. 
Trakovi morajo biti natančno izrezani, če želiš, da ti bo delo 
uspelo. 

2. Kocke zlepi skupaj, ni nujno da le v višino, lahko tudi ob straneh. 
3. Na stranice vseh kock domišljijsko zalepi ozke trakove, tako da 

ohraniš skeletno gradnjo (mrežasto površino – stranica ne 
sme biti zaprta!) in da nastane na stranicah kock različen 
vzorec. Lahko si ogledaš še enkrat spodnjo kocko na primeru, 
vendar ti zalepi trakove po svoji zamisli. 

4. Bodi pozoren-a na natančnost lepljenja in rezanja trakov, na 
skeletno – mrežasto gradnjo in stabilnost celotne stavbe. 

 

Ko se vrnemo v šolo, prinesi izdelek s seboj na uro. Glede na to, koliko 
časa bomo ostali, prineseš ustrezno končan oz. nedokončan izdelek, 
tako da lahko nadaljujemo z delom naprej. Če ostanemo doma do 10. 4., 
mora biti izdelek končan – v tem primeru mi lahko pošlješ le fotografijo 
izdelka na moj e-mail na prvi strani. Če imaš kakšno vprašanje, mi prav 
tako lahko pišeš ali pošlješ fotografijo delno končanega izdelka. 

Ostani zdrav-a, bodi doma in dobre volje, pa se zopet vidimo! 
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