
6. razred 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA IN LIKOVNA UMETNOST 

NAVODILA ZA DELO 

UMETNE SNOVI 

(v zvezek TIT napiši naslov) 

Umetne snovi uporabljamo vsakodnevno. Voda in drugi napitki so pakirani v plastenkah, 
stanovanjska in druga oprema, kot so električna stikala, kuhinjski pripomočki, vedra, so 
narejeni iz umetnih snovi. 

Ozri se okoli sebe in tudi sam poskusi našteti nekaj primerov izdelkov iz umetnih snovi ... 

Zapiši v zvezek TIT: 

Izdelke iz umetnih snovi uporabljamo zaradi številnih dobrih lastnosti: 

·         So poceni in trpežni. 

·         So preprosti za izdelavo. 

·         So preprosti za vzdrževanje. 

·         Ne prevajajo električnega toka. 

Če predmete iz umetnih snovi uporabljamo neodgovorno, so škodljivi za okolje. Če pride do 
požara, kjer se vname plastika, gre v zrak črni dim, ki je zelo škodljiv. Plastiko moramo 
ločevati od drugih odpadkov, da jo lahko uporabijo za druge izdelke – jo reciklirajo. 
Vsekakor pa plastičnih odpadkov ne odlagamo v naravo. 

Oglej si spodnje slike in premisli, kako s plastiko škodujemo okolju... 

 



  

 

 

LIKOVNO USTVARJANJE 

SKLOP: KIPARSTVO 

VSEBINA: NAČINI KIPRASKEGA OBLIKOVANJE 

Kip lahko izdelamo iz različnih kiparskih materialov. Glede na to, kateri kiparski material 
želimo uporabiti, pa je odvisno katere kiparske pripomočke bomo uporabili in na kakšen 
način bomo kip izdelali. 

KAMEN → KLEŠEMO – ODVZEMAMO KAMEN→ UPORABLJAMO DLETO in STROJE 

(FLEKSA) 

LES→ŽAGAMO, REZBARIMO, SESTAVLJAMO – ODVZEMAMO LES IN DODAJAMO LES – 

ZBIJAMO SKUPAJ → UPORABLJAMO DLETA, REZBARSKE NOŽKE, ŽAGO 



ŽICA →ZVIJAMO 

GLINA →GNETEMO, STIKSAMO, MODELIRAMO – ODVZEMAMO GLINO ALI DODAJAMO 

GLINO →UPORABLJAMO MODELIRKO 

LIKOVNA NALOGA:  

Danes boš izdelal kip iz odpadnega materiala. Pri predmetu TIT si dopolnil znanje o 
pomenu skrbi za okolje. Eden izmed načinov, kako naše okolje manj onesnažujemo, je 
zagotovo ponovna uporaba izdelkov, zato boš danes za izdelavo likovnega izdelka 
uporabil odpadni material. 

Potreboval boš: eno ali več škatel od jajc, lepilo in škarje 

Iz škatel od jajc upodobi obraz na tak način, kot so obrazi iz škatel upodobljeni na spodnji 
fotografiji.  

 

Tekom prihajajoče ure boš kip še pobarval. 

 


