
NAVODILA ZA DELO OD DOMA ZA IP LIKOVNO SNOVANJE 1 

TEDEN 14. – 17. 4. 2020 

 

Pozdravljeni, likovnosnovalci  

 

 

Še vedno nisem dobila vseh prvih nalog – Napis OSTANI DOMA (teden od 23. do 27. 3. 

2020. Prosim, da to uredite čim prej in mi fotografijo svoje risbe pošljete na e-naslov 

duska.vlasic@kudplac.si. 

 

Prosim vas tudi, da mi kmalu pošljete še fotografijo druge likovne naloge (Abeceda – 

oblika pisave). 

Hvala tistim, ki ste to že naredili. 

 

 

Današnja likovna naloga bo povezana z modnim oblikovanjem  

in naravo. 

Likovna naloga: MODNI DODATEK - ZAPESTNICA 

Motiv: POMLAD 

Likovna tehnika: NARAVNI MATERIALI (materiali, ki jih najdeš zunaj – vejice, bršljan, cvetlice  

                                           ALI  vrvica, ALI kovinska žica in vijaki) 
 

Modno oblikovanje 

Nakit 
 

 
 

Zapestnica iz cvetlic 

 
 

Material za izdelavo zapestnice (nekaj od 
možnosti) – žička, rože, trak za ovijanje 
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Zapestnica iz vrvice in srčka iz kovine 
 

 

 
Zapestnice iz vrvice , gumbov in blaga 

 

 
 

Zapestnica iz zvitega papirja 

 
 

Zapestnica iz bršljana in cveta primule 

Spomladi zunaj najdemo veliko materialov za izdelavo naravnega nakita. Ker želim, da 

čim več časa preživite v naravi in na soncu, si material najdite v naravi. Želim tudi, da 

izkoristite te trenutke in postanete boljši opazovalci narave in se spoznate z naravnimi 

materiali.  

Oblikovali boste zapestnico. Spodaj so usmeritve. Preveri tudi fotografije zgoraj, Lahko 

tudi pobrskaš po spletu. 

1. Bodite pozorni na ovijalke, ki jih najdete na drevesih, morda si boste izbrali tudi 

vejice, ki ostanejo od obrezovanja dreves. Če je vaš izbor npr. bršljan, ga 

preprosto zvijete in prepletete tako, da bo v obliki kroga. Zelo lepo se da uvijat 

srobot. 
 



   srobot 

 

2. Na tako izdelano osnovo boš dodal/a še kakšne cvetoče vejice, morda pljučnik, 

regratove cvetove, … Pojdi na travnik in v gozd in poišči sam/a, narava se zdaj 

razcveta   To bo popolnoma dovolj.   
 

   pljučnik 

 

Lahko pa narediš več variant. Npr. z različnimi cvetnimi dodatki.  

 

3. Druga varianta je, da z žičko povežeš narezane vejice v obliko zapestnice. 

Morda jih zanimivo razporediš – od majhnih do velikih vejic.  

 

4. Morda boš izbrala zapestnico iz samih cvetov, povezanih z vrvico.  

 

 

5. Če to z naravo res ne bo šlo, če ste kakorkoli omejeni in tega ne morete izpeljati, 

predlagam, da se morda preizkusite v izdelavi nakita iz žice. Oblikujete lahko 

krožnico iz žice. Na žico lahko dodate različne kovinske oblike – npr. matice, 

vijake. Lahko zapestnico izdelate samo iz (z žico  povezanih) vijakov, žebljev… 

Enkrat so lahko glavice vijakov obrnjene navzgor v nizu, drugič navzdol.  

 

6. Zapestnico lahko izdelate tudi samo iz vrvice.  

 
 

7. Med zgornjimi fotografijami imate tudi primer, ko je zapestnica izdelana iz 

papirnatih trakov. Najprej izbereš barvni papir (predlagam revijalni ali 

časopisni), ga oblikuješ v papirnato paličico tako, da papir oviješ okoli lesene 

tanke palčke (npr. palčke za ražnjiče). Leseno paličico izvlečeš iz valja, jo 

sploščiš in iz nje oblikuješ kvadrate, kot na fotografiji. Ko so kvadrati izdelani, jih 

s pomočjo žičke, lepila, vrvice, selotejpa, lepila sestaviš v zapestnico.  

 

 



Pri delu bodi iznajdljiv/a. Namen likovne naloge je, da narediš nekaj ustvarjalnega, 

nekaj po svoji zamisli. Prav tako je pomembno, da preizkusiš in spoznaš naravne 

materiale.  

 

Ne bojte se današnjega izziva, saj ste ustvarjalni in sposobni, to dobro vem.  Zelo se 

veselim se vaših izdelkov   

 

. 

Ko končaš, mi fotografijo svoje zapestnice pošlji na moj e-naslov 

duska.vlasic@kudplac.si. 

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

 

Želim vam veliko ustvarjalnega navdiha, veselja in 

zabave! 

 

Vaša učiteljica Duška Vlašič 
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