
LUM 5. razred 

Delovno gradivo 11. maj do 22. maj 2020 (2 tedna) 

 

ARHITEKTURNI PROSTOR – GRAD 

LIKOVNO PODROČJE: OBLIKOVANJE PROSTORA ALI ARHITEKTURA 

LIKOVNA NALOGA: OBLIKOVANJE MAKETE GRADU 

LIKOVNI MOTIV: GRAD 

LIKOVNA TEHNIKA: LEPLJENJE IN SESTAVLJANJE 

KRITERIJI ZA VREDNOTENJE: 

 Zanimivo oblikovan motiv 

 Uporaba različnih gradbenih form: kvadri, valji, stožci 

 Natančnost pri delu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri predmetu družba ste se učili o življenju ljudi v srednjem veku. Ko pomislim na 

to zgodovinsko obdobje, se mi pred očmi pokaže grad. Gotovo tudi vam ta 

stavba vzbuja zanimanje. Zato bo vaša današnja naloga izdelati grad. 

Gotovo ste pri pouku spoznali namen grajske stavbe. V njej so ljudje živeli, njena 

osnovna naloga pa je bila obramba. Zato imajo gradovi tudi značilne oblike oz. 

prostore: stolpe in stolpiče, obzidja, dvižni most, strelne line, glavna 

vrata, prostor za konje, mizo na dvorišču, grb nad vrati, stopnice, 

prostore za bivanje…  



Pravokotne dele stavbe sestavimo s pomočjo praznih embalažnih škatel, npr. 

riža, testenin, čaja … Najprej škatlo razstavimo in jo zlepimo nazaj tako, da je 

potiskan del obrnjen navznoter.. 

 

 

 

 

 

 

 

Za valjaste dele stavb (stolpi in stolpiči) uporabi papirnate rolice brisačk in 

toaletnega papirja. 

Tudi debelejše kartonske škatle lahko uporabiš tako, da jih razrežeš in iz njih 

izdelaš npr. obzidje. 

Če želiš izdelati stožčaste strehe, jih narediš tako, kot je prikazano na sliki 

spodaj. Streho za okrogle stolpe oblikujemo s pomočjo kroga, katerega izsek 

izrežemo in preostanek oblikujemo v stožec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografije: Silva Karim 

Za začetek si nariši skico gradu, ki bi ga rad izdelal. Tako boš vedel, katere 

sestavne dele potrebuješ. 

Ko pripraviš sestavne dele, se loti sestavljanja. Lepiš lahko z mekol lepilom ali 

katerim drugim močnejšim lepilom. Selotejp ni primeren, saj ga je videti in kvari 

izgled. Grad naj ne bo prevelik. 

Če imaš na razpolago tempera barve, lahko grad tudi pobarvaš, ni pa nujno. 

Bodi čimbolj ustvarjalen, vklopi domišljijo in se v mislih preseli v srednji vek ter 

začuti utrip življenja v gradu. 



Časa za izvedbo naloge imaš dva tedna. Fotografijo tvojega gradu pričakujem 

na naslovu barica.flajnik-kozelj@guest.arnes.si  

 

Tako, zdaj pa skoči kar nekaj stoletij v preteklost, a pazi, da te kje ne preseneti 

grajski zmaj. 

Barica 
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