
LUM 5. razred 
Delovni gradivo 20. do 24. april 2020 
 
Likovna naloga - RELIEF Z DODAJANJEM 
 
Pozdravljeni učenci, 

tokratna naloga bo vključevala tako likovni pouk kot nekaj kuharije. Najprej si boste naredili 

testo, nato pa iz njega ustvarjali. 

  

Vaša naloga bo izdelava reliefa in sicer tako, da si boste naredili podlago iz slanega testa, 

na katerega boste nato dodajali ostalo slano testo in s tem ustvarjali željen motiv. 

 

Za lažje razumevanje naloge povejmo nekaj o reliefu: v šoli smo že spoznali kip katerega 

lastnost je, da ga lahko obhodiš in ga vidiš iz vseh strani, tokrat pa je naloga drugačna.  

 

Relief je drugačen, saj je OBDELAN SAMO IZ ENE STRANI in PRITRJEN NA NEKO PODLAGO.  

 

 

 

Kip Nike (Louvre): 

Primer kipa, ki je 

obdelan z vseh strani 

Relief Primičeve Julije 

na fasadi hiše na 

Prešernovem trgu v 

Ljubljani, 

 

 

 

 

 

Kipar oblikuje nekakšno privzdignjeno sliko, ki pa je vidna le iz ene stani. Figura oz. objekt 

na tej podlagi se lahko bolj ali manj vzpne v višino. 

Reliefi se med seboj razlikujejo tudi po tem, kako ga izdelujemo. Reliefi in kipi so narejeni iz 

RAZLIČNIH MATERIALOV (glina, kamen, les, siporeks, žica, plastelin, papir,…), a niso vsi 

primerni za vsak način dela. Material lahko DODAJAMO ali pa ga ODVZEMAMO.  

Odvzemamo, ko kiparski izdelek izdelujemo iz kamna, siporeksa, lesa… 

Dodajamo pa, ko delamo v: glini, plastelinu, papirju, slanem testu,… 

V tej nalogi se boste ukvarjali z DODAJANJEM. 

 

Vaš motiv bodo ŽUŽELKE . Narava se iz dneva v dan bolj prebuja, pojdite na svež zrak, 

opazujte naravo in hitro boste videli kakšno žuželko (npr. metulji, hroščki,  mravlje, čebele, 

čmrlji,...). 

 



LOTIMO SE IZDELAVE: 

Za izdelavo slanega testa potrebujemo: 

 

Pripomočki: 

- skleda 

- jedilna žlica 

- tehtnica 

 

Sestavine: 

- 150g moke  

- 150g soli 

- 1 dl vode 

- kapljica olja 

 
Postopek priprave: 
vse sestavine, ki smo jih natehtali, zmešamo v skledi z žlico. Ko se začne kazati oblika kepe, 

testo iz posode stresemo na delovno površino (lahko jo pred tem potresemo z malo moke, 

da se ne bo testo prijelo) in kepo zgnetemo v gladko kepo slanega testa. 

Vir: https://oblizniprste.si/nekulinaricni-nasveti/slano-testo-za-ustvarjanje-z-najmlajsimi/ 

 

Slano testo je sedaj pripravljeno za delo. Del slanega testa odtrgamo in ga razporedimo v 

ploščo željene oblike (krog, kvadrat,…), ki nam bo služila kot podlaga na katero bomo dodajali 

ostalo slano testo. Podlago si naredimo veliko približno 10 x 10 cm in debelo približno 2 

centimetra. 
 

 

Primer reliefa z 

dodajanjem – v tem 

primeru je učenec 

ustvarjal motiv rož 
 

  

Sedaj pa se lotimo ustvarjanja žuželke. Izdelamo jo iz preostanka testa. Na podlago slanega 

testa z zobotrebcem zarišemo obliko izbrane žuželke,  pri tem izkoristi celotno ploščo, da 

žuželka ne bo premajhna. Nato dodajamo slano testo do željeno oblike. Dobro 

zamodeliramo, da pri sušenju ne odpade.  

Pri delu si lahko pomagate in uporabljate orodje, ki ga najdete doma (zobotrebci, kuhinski 

pribor, mamin pribor za urejanje nohtov, svinčnik,…) 

 

Ko boste z izdelkom zadovoljni, ga fotografirajte. Testo lahko pustimo, da se posuši ali pa ga 

zgnetemo nazaj v kepo in ustvarjanje se lahko nadaljuje. 

https://oblizniprste.si/nekulinaricni-nasveti/slano-testo-za-ustvarjanje-z-najmlajsimi/


V primeru, da vam je ostalo slanega testa, naredite kaj po lastni želji, če pa ga bo premalo, 

ga naredite še. 

 

Verjamem, da zmorete. Če potrebujete dodatna pojasnila, mi pišite na spodnji naslov (Leja) 

ali učiteljici Barici. Želim vam veliko ustvarjanja. Komaj čakam, da vidim fotografije vaših 

izdelkov. Fotografije pošlite na moj in učiteljičin naslov: 

 

leja.gornik@gmail.com 

barica.flajnik-kozelj@guest.arnes.si 

 

Imejte lep in ustvarjalen dan,  

 

Leja Gornik (praktikantka, študentka likovne pedagogike) in Barica Flajnik Koželj 


