
NAVODILA ZA DELO OD DOMA ZA NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET UMETNOST 

TEDEN 14. 4. – 17. 4. 2020 

 

Pozdravljeni, učenke, pozdravljeni, učenci! 

 

 

Pa smo spet skupaj! 

 

 

 

Nekateri od vas ste bili v prejšnjem tednu res pridni! Dobila sem kar nekaj fotografij 

vaših čudovitih pobarvanih jajc. Nekaj se vas je preizkušalo tudi v izdelavi drsanke! 

Bravo! 

 

 

 

Nekaj učenk in učencev še ni opravilo prve naloge, ki ste jo dobili v tednu od 23. do 27. 3. 

2020 – slikofrc. Prosim, da čim prej dokončate, izdelek fotografirate in mi posnetek 

pošljete na moj e-naslov duska.vlasic@kudplac.si. 

 

Prav tako vas želim spomniti, da pričakujem še fotografijo tavmatropa (druga naloga, v 

tednu 30. 3. – 3- 4. 2020). 

 

Hvala tistim, ki ste to že naredili.  

 

 

Danes se bomo spomnili na preprosto obliko dvostranskega slikofrca.  

Kar nekaj časa je minilo od takrat, ko smo ga delali pri naši skupni uri. Gibanje smo 

poskušali ustvariti s samo dvema sličicama. 
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NAMEN DANAŠNJE NALOGE 

 

Raziskovali bomo gibanje živali in utrdili, kako je mogoče učinek gibanja doseči že v 

dveh stopnjah. 

 

MATERIALI IN POTREBŠČINE 

 

Za izdelavo potrebuješ  

 eno tretjino belega pisarniškega papirja formata A4,  

 škarje,  

 svinčnik,  

 ravnilo,  

 polovico lesene palčke za nabodala (ali kaj podobnega),  

 črn flomaster,  

 barvne svinčnike. 

 

PRIPRAVA 

 

Razmisli in izberi eno žival, ki jo boš prikazal/a v gibanju. Pri izbiranju imej v mislih 

vprašanje, kako bi določeno gibanje prikazal/a v samo dveh stopnjah.  

Če si zamisliš letečo ptico, boš na eni risbi prikazal/a ptico z dvignjenimi krili  

(položaj 1), na drugi pa ptico s spuščenimi krili (položaj 2). 

Če se tvoja ideja ne da izraziti v samo dveh stopnjah, razmišljaj in išči naprej. Na 

primer, ribe, ki v loku skače iz vode, ne moremo narisati v dveh stopnjah, lahko pa 

narišemo, da plava, tako da zamahuje z repno plavutjo gor in dol.   

Nekaj predlogov: 

 metulj, ki leti ali sedi na cvetu ter maha s krili,  

 kuščar ali kača, ki steguje jezik,  

 kuža, ki maha z repom,  

 muca, ki s tačko sega proti miški,  

 slon, ki maha z ušesi, … 

 

IZDELAVA 

 

S pomočjo ravnila list papirja formata A4 (velikost velikega zvezka) po dolgem najprej 

s svinčnikom razdelimo na tri enake dele širine 7 cm in jih izrežemo. Dobimo tri 

trakove, kar zadostuje za izdelavo treh dvostranskih slikofrcev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trak prepognemo na pol, tako da dobimo knjižico z dvema stranema.  

 

 
 

Knjižico odpremo in na notranjo desno stran lista  

 

 
 

narišemo izbrano žival v prvem položaju. Rišemo približno na sredini  strani, tri prste 

odmaknjeno od notranjega roba in dva prsta zunanjega. Žival pobarvamo z barvnimi 

svinčniki.  

 

Knjižico zapremo, tako da levo prazno stran položimo čez risbo.  

S pomočjo obrisov spodnje ribe narišemo še drugo risbo živali v drugem položaju in jo 

pobarvamo z enakimi barvami. 

 

Zgornji list zavihamo v rolico proti levemu robu, tako da ga najprej ovijemo okrog 

lesene palčke. Paličico prilepimo na desni rob lista, tako da sega pod spodnji rob – za ta 

del paličice bomo držali, ko bomo izvajali animacijo. 

 

Zaprto knjižico položimo na mizo. Z levo roko držimo knjižico na zapognjenem robu, z 

drugo primemo leseno palčko in jo hitro premikamo levo in desno, tako da odpiramo in 

zapiramo prvo stran.  

Za levičarje pri izdelavi upoštevajte nasprotne strani. 

 

 
 



Ko končaš, svoj dvostranski slikofrc fotografiraj in mi posnetek pošlji na e-naslov 

duska.vlasic@kudplac.si. 

 

 

Če imaš kakšno vprašanje ali potrebuješ nasvet, mi piši. Z veseljem ti bom odgovorila.  

 

   

Veliko izvirnih idej, veselja in 

zabave pri ustvarjanju vam želim! 

 

 

 

 

 

 

 

Vaša učiteljica Duška Vlašič 
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