
NAVODILA ZA DELO OD DOMA ZA 9. B 

TEDEN 6. – 10. 4. 2020 

 

Pozdravljeni, učenke in učenci! 

 

Upam, da ste odlično in zdravi ter da vam čas doma teče prijetno. Gotovo ste se že 

dobro znašli v organizaciji svojega vsakdana, katerega del je tudi izobraževanje na 

daljavo. A šolski živ žav ima svoj čar… Jaz že zelo pogrešam šolo, svojo učilnico in naša 

petkova druženja. 

 

 

Veliko vas je, ki še niste opravili likovnih nalog, ki ste jih dobili v prejšnjih dveh tednih. 

Prosim, da to opravite čim prej, dela fotografirate in mi posnetke pošljete na moj e-

naslov duska.vlasic@kudplac.si. 

 

 

 

Za kratek čas bomo pustili risanje prostora s pomočjo linearne kompozicije. K temu se 

še vrnemo. 

 

Današnja likovna naloga bo povezana s filmom in ljudsko umetnostjo – 

pobarvanimi jajci, pisanicami, drsankami, … Čas za to je več kot primeren  
Ustvarili boste animirani film, pri tem boste uporabili preprosto aplikacijo. 

 

 
LIKOVNA NALOGA  

 

Animirani film 

Posnel/a boš preprost animirani film s pomočjo aplikacije Stop Motion Studio. 

Gremo po vrsti: 

1. Na pametni telefon ali tablico naloži aplikacijo Stop Motion Studio. Program je 
zastonj. Če ne znaš sam/a, prosi za pomoč koga od odraslih.  

2. Preveri, kako se program uporablja. Kot vidiš na vodiču, preizkusi še sam/a na 
svojem aparatu.  

mailto:duska.vlasic@kudplac.si
https://www.youtube.com/watch?v=X_M468S86HI


Opozorilo: vse funkcije, ki jih pokaže vodič, niso dostopne v free aplikaciji, ki si si 
jo naložil/a. A osnovne bodo zaenkrat zadostile. 

3. Za začetek naredi preprost preizkus uporabe aplikacije – vajo: 

posnemi preprost filmček s poljubnim predmetom, ki se  "sprehodi" z leve do 
desne strani kadra = ekrana.  

4. Pred fotografiranjem preveri nastavitve, predvsem tisto, ki določa, koliko 
kadrov boš naredila v eni sekundi (FPS = frames per second). Več kot jih bo, 
lepše, bolj tekoče bo gibanje. 

Priporočam, da telefon /tablica ves čas trdno stoji na istem mestu. Če nimaš 
nosilca/stojala za aparat, se znajdi s kakšno oporo, prilepi telefon na mizo in 
snemaj navzdol  

 

ali prosi nekoga, da ti pomaga s fotografiranjem.  

OPOZORILO: telefon naj stoji ležeče (vodoravno). 

5. Če ti katera fotografija ne uspe in bi jo želel/a izbrisati, se s puščico v levem 
zgornjem kotu vrneš na pogled, kjer imaš spodaj prikazane vse posnetke. Na 
kratko podrži prst na izbranem posnetku - odprla se ti bo ponudba možnosti za 
oblikovanje, izberi delete. Tu tudi preveriš, kaj vse lahko narediš s posnetki – 
kopiraš, prilepiš, izrežeš, … preizkusi vse. 

6. Ko končaš vajo, se loti svoje likovne naloge. Najprej razmisli o vsebini in poteku 
zgodbe. 

Tema filma naj se veže na pobarvana jajca, pisanice, drsanke. 



Kaj bi se lahko dohajalo v tvojem filmu? Naj bo kaj zabavnega, predlagam ti nekaj idej:   
 pirhi se "sprehajajo" , valijo po  neki zamišljeni poti, se srečajo, pozdravljajo, 

mogoče zaletijo, se razbijejo,  
 se spremenijo v nekaj drugega,  
 "utripajo",  
 eksplodirajo, 
 razpadejo, 
 govorijo, … 

 
Priporočam, da  zgodbo zapišeš = scenarij  ali narišeš podobno kot strip = zgodboris. 
Risba v zgodborisu ni nujno dovršena, lahko vsebuje le osnovne oblike in preprosta 
ozadja.  
 
Pripravi si vse potrebno – jajca, pobarvana ali naravna, morebitne druge predmete, 
ozadja. 
 
Fotografiraj premike predmetov. Premiki naj  bodo čim manjši.  
 
Naredi čim več posnetkov. Ko končaš, lahko film še opremiš z napisi, tonom ali kako 
drugače urediš prehode.  
 
Filmček shrani (tudi tu si pomagaj z vodičem) in ga pošlji na moj e-naslov. 
 

PREVERI tudi ti 

Spodaj je dodatno gradivo za USTVARJANLNE IN RADOVEDNE – preveri še to, mogoče  
tu dobiš kakšno idejo za filmček 

 

 

Za tiste, ki si želijo ideje za VEČ likovnega ustvarjanja, vam v nadaljevanju dodajam 
nekaj predlogov, vezanih na ta praznični čas.  

 

Bodite dobro in zdravi!  

 

Lepo pozdravljam vse vaše doma in vam želim lepe praznike! 

 

Vaša učiteljica Duška Vlašič 

https://www.youtube.com/watch?v=X_M468S86HI


 

DODATEK ZA USTVARJALNE IN RADOVEDNE   

 

Barvanje z naravnimi barvami 

Izbirno: Drsanka 

 

Barvanje z naravnimi barvami 

Barvanje z naravnimi barvami je veliko bolj zabavno kot s sintetičnimi. Barve vsakič 

drugače presenetijo  Najpomembnejše pri vsem tem je, da s takim načinom barvanja  

sodeluješ z naravo in da so pobarvana jajca užitna. 

 

Kako dobiš barve iz narave?  

Najprej si oglej  video, ki prikazuje različne načine barvanja z naravnimi barvami.   

 

Kako skuhaš trdo kuhana jajca?  

Pred kuhanjem naj jajca nekaj časa stojijo na sobni temperaturi (daj jih iz hladilnika na 

mizo ali pult). Z žlico jih potem previdno položi v posodo, zalij z mlačno vodo in posodo 

postavi na majhen ogenj. Naj počasi zavre in se kuha 8 do 10 minut. 

 

Poskusi pobarvati več jajčk . Če imaš možnost, uporabi več različnih barvil. 

 

 

 

 

Različno nasičene modre barve. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KOZ25-yoetQ


 

   

 

Jajca, pobarvana s čemažem. 

 

 

 

 

Najbolj znan je način pridobivanja rjave ali rjavo rdeče barve s čebulnimi olupki.  

 

 

 

Poglej postopek izdelava drsanke - del o 

barvanju, najdeš ga spodaj v navodilih za bolj 

zahtevno nalogo. 

 

 

 

 

 

NA HITRO:  

Rumeno barvo lahko dobimo s kurkumo ali žefranom. 

Zelena bodo jajčka, če jih barvamo s špinačo ali  koprivo. 

Modro barvo dobimo z rdečim zeljem ali borovnicami. 

Črno barvo nam pričara ruski čaj. 

Rožnato ali roza dobimo, če bomo jajca barvali z rdečo peso. 

 

Če želiš, lahko še več predlogov in opis postopkov najdeš na: 

naravne barve,  

http://www.zelemenjava.si/pirhi-naravne-barve


10 naravnih načinov barvanja, 

kako se obnesejo naravna barvila,  

barvanje s čemažem,  

barvanje z borovnicami. 

 

Namig: Če želiš dobiti odtise trave (deteljice, cveta, .. ,) pritisni na jajce to izbrano 

rastlino, jajce položi v najlonko in zaveži vozel. 
 

                                         

Predlagam, da ohlajene pirhe namažeš z maščobo, da se bodo lepo svetili. 

 

Drsanka  

Če želiš izdelati drsanko, je tukaj opis postopka: 

Najbolj znano naravno barvilo za jajca so gotovo čebulni olupki. Te se uporablja pri 

izdelavi tradicionalnih drsank. Če želiš, pa lahko za obarvanje jajca uporabiš 

katerikoli drugi naravni način (glej video in opise zgoraj).  

 

Postopek izdelave drsank po receptu gospe Milene Starešinič iz Suhorja:  

 Najprej skuhaš osnovno barvo za barvanje jajc: v lonec daj 2 pesti čebulnih 

olupkov, 2 litra vode, 1 žlico jabolčnega kisa. To naj vre pol ure, da voda postane 

rjava, nato jo odcedi in ohladi.  

 

 
 V to obarvano hladno vodo daš ponovno 2 pesti olupkov, 1 žlico kisa in doliješ malo 

vode, da so jajca pokrita. Nato daš v vodo 5 - 6 jajc.  

 To zelo počasi zavreš, naj se kuha 1 uro (če je vrenje premočno, jajca popokajo).  

https://sobotainfo.com/novica/globalno/je-deset-najboljsih-nacinov-barvanja-pirhov-ki-jih-je-vredno-preizkusiti/466674
https://odprtakuhinja.delo.si/recepti/test-kako-se-za-barvanje-pirhov-obnesejo-naravna-barvila/https:/odprtakuhinja.delo.si/recepti/test-kako-se-za-barvanje-pirhov-obnesejo-naravna-barvila/
https://odprtakuhinja.delo.si/kroznik/cemazevi-pirhi/
https://odprtakuhinja.delo.si/kroznik/naravno-barvanje-pirhov-z-borovnicami/


 Po eni uri kuhanja jajca vzameš iz vode, jih obrišeš in ohladiš.  

 Nato vzameš nožek (če imaš doma, uporabi olfa nož) in po jajcu rišeš vzorec s 

praskanjem.   

Pri tem bodi ZELO previden/previdna! 

Držo jajca in nožka preveri v prispevku o pisanicah in drsankah, ki jih izdelujejo v 

metliški občini. 

 Najbolje je, da se začne praskati vzorec na mlačnem jajcu, ker se tako dala lažje 

in lepše. Motivi so lahko poljubni. 

 

 Začni z nežnim pritiskom noža. Če želiš imeti svetlejša mesta, kot na primerih  

 

                                                    , 

 

podrsaš večkrat po istem mestu oziroma uporabiš malo močnejši pritisk.  

A previdno s pritiskom! Lupina lahko poči.  

 Ko končaš, drsanko namažeš z maščobo, da se lepo sveti. 

 

Ko se odločaš za motive na svoji drsanki, si lahko pomagaš s temi krasnimi primeri 

ornamentov (izberi en motiv z drsanke ali poljubno kombinacijo): 

 

                   
 

                                    

https://www.youtube.com/watch?v=2hDxV680MTE


                                  

Če se ti zdi to prezahtevno, lahko narišeš kaj bolj preprostega, na primer preprost 

geometrijski ornament ali samo ena  rastlino (ali list ali cvet). 

 

           
 

 

                                               

 

 

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

 

   

Želim ti veliko veselja in zabave pri barvanju! 


