
NAVODILA ZA DELO OD DOMA ZA 8. B  

TEDEN 18. – 22. 5. 2020  

 

Pozdravljeni, drage učenke in učenci! 

 

Današnja likovna naloga bo kiparska:  

kip človeške figure 

proporci človeškega telesa 

 

 
Karel Putrih: del plastike na vhodu v slovenski parlament 

 

Ustvarjali boste figuralno kiparsko delo iz alu folije. 
  

Najprej gremo v e-učbenik – kliknite na obarvane besede:  KIP ČLOVEŠKE FIGURE.  

Preberite besedilo in si oglejte slikovne priloge do vključno strani 71.  

Še posebno bodite pozorni na opise odnosov med velikostmi delov telesa ali kakor 

imenujejo to v besedilu: RAZMERJA - PROPORCI ČLOVEŠKEGA TELESA.  

Kliknite na povezavo PROPORCI TELESA in si tam oglejte skico moškega in ženskega 

telesa z označenimi enotami. Razmisli: 

Kakšen je odnos med višino glave in višino telesa (koliko glav gre lahko v višino 

telesa)?  

Kako dolge so roke?  

Kje je polovica višine telesa? 

Ta skica ti bo danes prišla zelo prav  

https://eucbeniki.sio.si/lum8/2341/index.html
https://eucbeniki.sio.si/lum8/2341/index6.html


NAVODILA ZA DELO 

 

Motiv: razgibana človeška figura 
 

Za delo potrebujete: 

 alu folijo, 

 škarje, 

 ravnilo (ni nujno), 

 flomaster, 

 lepilo, 

 kos kartona (ni nujno). 
 

Material za delo boste našli v kuhinji. Alu folija je za oblikovanje zelo primeren 

material, dobro se ga da nalagati v plasti, mečkati, zavijati, zvijati, prepogibati, … Zelo 

dobro »posluša« naše prste , ki bodo vaše glavno orodje pri današnjem delu. 

Če doma nimate alu folije, uporabite časopisni ali kakšen drugačen odpadni papir.  

Najprej si oglejte OBA video posnetka, ki sem jih priložila spodaj, potem pa kar 

pogumno k ustvarjanju  

KAKO NAREDIM FIGURO IZ ALU FOLIJE 

KAKO LAHKO NAREDIM FIGURO IZ ALU FOLIJE 2 
 

Poskušajte oblikovati razgibano človeško figuro pri športni aktivnosti. Naj ne bo 

presuha, preveč drobna (dober je prikaz v drugem videu).  Predstavlja naj moškega ali 

žensko, ki teče, telovadi, pleše, smuča, boksa, delo most, kolo, … 

Bodite zelo pozorni na pravilna razmerja (proporce) med deli 

telesa. 

Velikost kipa naj bo nekje od 15 do 20 cm, lahko je tudi večji. 
 

                               

https://www.youtube.com/watch?v=eDOOqdm_9jc
https://www.youtube.com/watch?v=6PWKC8CtImo


Ko končate z delom, figuro postavite na mizo. Stati mora stabilno in trdno. Če ni tako, jo 

z lepilom pritrdite na manjši kos kartona (ki je lahko v več plasteh, da bo podstavek 

debelejši), ki ga prav tako zavijete z alu folijo. Tako bo ves kip na izgled iz enovitega 

materiala. 
 

                     

                            

 

Za to likovno nalogo sem namenila približno  4 šolske ure. 

 

Pri vrednotenju in ocenjevanju vaših izdelkov bom upoštevala naslednje kriterije: 

 Figura ima pravilna razmerja med deli telesa. 

 Kip predstavlja razgibano človeško figuro. 

 Kip je zelo zanimiv in izviren. 

 Kip je stabilen. 

 Kip ima veliko podrobnosti. 

 Material se ne razpada. 

 



Končan kip fotografirajte, pri tem bodite pozorni na to, da je na posnetku čim manj 

nepotrebnih predmetov iz okolice. Poskušajte fotografirati iz več zornih kotov, vedno 

tako, da je kip v višini oči. 

 Posnetek (posnetke) mi pošljite na e-naslov duska.vlasic@osmetlika.si  

najpozneje do 4. 6. 2020. 

Če je kaj nejasnosti, mi lahko pišite na zgoraj omenjeni e-naslov. 

 

 

Zelo se veselim vaših malih umetnin!  

 

Vaša učiteljica Duška Vlašič 

mailto:duska.vlasic@osmetlika.si

