
6. razred 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA IN LIKOVNA UMETNOST 

NAVODILA ZA DELO 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

UMETNE SNOVI 

Obdelava umetnih snovi 

(V zvezek zapiši manjši naslov) 

 

Tako kot tudi druga gradiva (les, kovine ...), moramo umetne snovi oblikovati, če želimo iz njih 

narediti razne izdelke. 

 

Prepis v zvezek: 

Umetne snovi preoblikujemo na razne načine. Zanimalo nas bo oblikovanje termoplastov: 

 Tanke folije, lahko strižemo s škarjami. 

 Debelejše plošče iz umetnih mas lahko žagamo, vrtamo, brusimo in lepimo. 

 Termoplaste lahko segrejemo, da se zmehčajo in jih upogibamo. 

OGLEJ SI POSNETEK NA SPODNJI POVEZAVI: 

https://www.youtube.com/watch?v=4yIK0Bz_UwY 

Ravnokar si si ogledal/a postopek upogibanja plastične snovi (akrilno steklo) s pomočjo segrevanja. 

Na posnetku je bila uporabljena naprava z grelno žico. Kos umetne snovi je bil segret točno na mestu, 

koder je bil kasneje upognjen. 

OGLEJ SI POSNETEK NA SPODNJI POVEZAVI: 

https://www.youtube.com/watch?v=USg7An6OIPE 

V drugem posnetku si si ogledal/a industrijsko oblikovanje plastike pri proizvodnji plastičnih stolov. 

Tudi v tem procesu se plastika oblikuje s pomočjo segrevanja.   

LIKOVNA UMETNOST 

SKLOP: SLIKANJE 

VSEBINA: KOLORISTIČNO SLIKANJE 

https://www.youtube.com/watch?v=4yIK0Bz_UwY
https://www.youtube.com/watch?v=USg7An6OIPE


Kadar slikamo z živimi, pestrimi barvami, takemu slikanju pravimo KOLORISTIČNO slikanje. 

Slika, ki je naslikana na tak način, je hitro opazna in močno izstopa v prostoru. Če želimo, da 

bodo drugi našo sliko hitro opazili, lahko to dosežemo tako, da uporabljamo žive barve in 

slikamo na KOLORITIČNI NAČIN.  

 

LIKOVNA NALOGA: 

Mineva že 10. teden, ko se takole izobražuješ na domu. Kako se ob tem počutiš? Pogrešaš 

šolo? Kaj pa sošolce? Pa učitelje? Ali ti je lepše doma? 

Nariši sebe, kako preživljaš čas doma. Lahko je to igra na igrišču, lahko se narišeš kako sediš 

za mizo v svoji sobi in delaš naloge za šolo…po želji. 

Celotni list papirja poslikajj z živimi barvami, da bo nastala KOLORISTIČNA SLIKA, kot jo vidiš 

zgoraj. Če želiš s sliko še kaj sporočiti, lahko to tudi napišeš: 

- KOMAJ ČAKAM, DA BOMO SPET V ŠOLI….POGREŠAM ŠOLO…POGREŠAM PRIJATELJE… 

Sliko lahko naslikaš s trdimi slikarskimi materiali (barvicami, voščenkami, kolaž papirjem), 

lahko pa naslikaš sliko s tekočimi slikarskimi materiali (vodenimi barvicami, tempera 

barvami, flumastri…). 

Ker si pri uri tehnike spoznal pomen varovanja okolja in recikliranja materialov, lahko za 

izdelavo slike uporabiš star papir (reklamni material, časopisni papir, koledar) in izdelaš 

kolaž.  

Likovno delo lahko dokončaš tekom naslednje ure likovne umetnosti. 
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