
DRUŽBOSLOVJE, ponedeljek – 20. 4. 
 

 
➢ Preberi UČB 110 

 

 
 
 

 
➢ Zapis v zvezek: 

 
     Obrt je začela propadati, ko se je razvila industrija. 
 
        TOVARNA: 

- vsak delavec izdela le del izdelka 
- pomaga si s strojem 
- tekoči trak 
- nastane veliko enakih izdelkov – naredijo hitro in so cenejši 

 
 



 
➢ UČB 111…oglej si slike in jih poimenuj. 

 

       
 
 

 
 

➢ Reši delovni list. 
 
       Izreži slike in poimenuj obrt (to je domača obrt v Sloveniji). 
       Pomagaj si z besedami: svečarstvo, lončarstvo, čipkarstvo,  
                                              suhorobarstvo, medičarstvo 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Odgovori na vprašanja! 

Katerega obrtnika bi poklical za popravilo vode? __________________________ 

Kateri obrtnik polaga ploščice? ____________________________________ 

Kateri obrtnik sezida peč? _____________________________________ 

 
 
 

 



LIKOVNA UMETNOST, ponedeljek – 20. 4. 
 
SKLOP: GRAFIKA 

VSEBINA: ODTIS, GRAFIČNI LIST, MATRICA 

Kaj vidiš na spodnji fotografiji? Kako je podoba narejena? 

 
 

Kadar odtiskujemo manjši predmet kot je to pluta zamašek pravimo, da je ta predmet 

pečatnik ter da tiskamo s pečatnikom.  

Grafičarji pogosto odtiskujejo les, kovinske plošče in kamen. Kosu lesa, kovine ali 

kamna, ki ga odtiskujejo, pravimo MATRICA. Odtisnejo jo na list, ki mu pravimo 

GRAFIČNI LIST. Nastane pa lahko več enakih odtisov.  

 

Likovna naloga:  

Pri predmetu DRU si spoznal obrti nekoč, ki so bile svečarstvo, lončarstvo, čipkarstvo, 

suhorobarstvo, medičarstvo. V obrti suhorobarstvo so ljudje izdelovali tudi pletene 

košare.  

Danes boš upodobil košaro v grafični tehniki, ki ji pravimo MONOTIPIJA.  

Monotipija je grafična tehnika, pri kateri nastane samo en odtis.  

 

Za izdelavo monotipije boš potreboval:  

• tempera barvo,  

• kuhinjsko olje,  

• aluminijasto folijo,  

• palčko za čiščenje ušes,  

• zobotrebec, 

• list papirja.  
 

✓ Aluminijasto folijo izreži, da bo velika kot je velik tvoj list papirja.  

✓ Stisni malo tempera barve v lonček, vanjo pa dodaj kapljico olja (da se barva 

ne bo prehitro sušila). Barve ne redči z vodo! 

✓ S to barvo pobarvaj aluminijasto folijo. Ne pobarvaj je čisto do roba. Pobarvaj 

tisto stran, ki se manj sveti.  

✓ Nato na barvo s palčko za čiščenje ušes in zobotrebcem riši po foliji (vendar 

zelo previdno, da folije ne raztrgaš).   

✓ Barva se bo tam, kjer boš risal, odstranila. Riši hitro, da se barva ne bo posušila.  

✓ Nato na folijo položi list papirja in ga dobro pritisni na podlago.  

✓ List previdno odstrani. In na listu papirja, ki si ga položil na folijo, bo nastal odtis. 

 

Več o izdelavi tovrstne grafike si lahko ogledaš na tej povezavi:  shorturl.at/hivES 

 

V primeru, da tempra barv nimaš, monotipije ne boš mogel izdelati. Nariši košaro 

s svinčnikom in služila ti bo kot skica za grafiko, ki jo boš naredil v šoli.  

http://shorturl.at/hivES?fbclid=IwAR1hRIomMPsSBqdOMiQscfxS3aHNLy9aJvU3GOanjIfvSyEgEgAXXn8PRpg

