
LUM 7. razred 

Delovno gradivo 13. do 17. april 2020 

 

LIK. NALOGA: Gradnja - členjenje fasade z odprtinami (vrata, okna) 

LIK: TEHNIKA: izrezovanje, lepljenje 

LIK. MOTIV: blok 

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE: 

 Stene bloka so členjene s poljubnim številom odprtin, ki predstavljajo okna in vrata 

 Odprtine so razporejene tako, da gledalec občuti red in delitev sten na nadstropja 

 Natančnost izdelave 

 

Za nalogo boste uporabi prazen tetrapak, npr. od mleka, soka. Ko ga boste izpraznili in umili, 

mu z olfa nožem ali škarjami odrežite dno in zgornji del, tako da bodo ostale samo stranice. 

Po enem izmed robov tetrapak prerežite, tako da ga boste lahko položili raztegnjenega na 

mizo.  

            

            

 

 

 

 

 

 

Na notranji strani je tetrapak srebrne barve, zato bo to pri končnem izdelku zunanja stran. 

Zdaj pa na vsako stranico tetrapaka narišite in nato izrežite poljubne odprtine, ki predstavljajo vrata in 

okna. Če imate geometrijsko šablono (ravnilo), si lahko pomagate z njo. Pazite, da bodo odprtine 

ustvarjale neko zaporedje oz. ritem. Tudi če opazuješ pravi stanovanjski blok, lahko po razporeditvi 

odprtin vidiš, kako si sledijo nadstropja. Nikar ne razporejaj odprtin brez reda, kot če bi jih voda 

raznesla, kot jaz rada rečem. Manj je več, zato ne izrezuj velikega števila odprtin. Svetujem tudi, da so 

odprtine z ravnimi robovi, saj je okrogle oblike z olfa nožem težko rezati. 

Ko so odprtine izrezane, tetrapak ponovno zlepi, vendar tako, da bo srebrna stran od zunaj. 

 

 

 

 

Ti si izmisli  

svoje zaporedje. 



 

Tako ste dobili stavbo – blok z odprtinami. 

NAVODILO ZA MATEOTA 

Mateo, ti ne izrezuj odprtin z olfa nožem. Odprtine – okna in vrata izreži iz navadnega belega 

papirja. Zariši jih  s pomočjo šablone, prepogni papir na 2 ali več plasti, tako boš lahko izrezal 

več oblik hkrati. Nato jih prilepi na tetrapak in pazi na zaporedje . Starše pa prosi, da ti 

tetrapak prerežejo, obrnejo in nato zlepijo nazaj. 

  

Svoje izdelke fotografirajte in mi fotografijo pošljite na naslov barica.flajnik-

kozelj@guest.arnes.si  

Svetujem vam, da delate sproti, saj bo potrebno izdelke oceniti. 

 

Želim vam prijetno ustvarjanje in lep dan. 

 

Barica 
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