
 
 

 
 

TEHNIŠKI DAN – 6. 4. 2021 

Moja domovina je moja država 

V okviru tehniškega dne bomo sodelovali na natečaju četrtne skupnosti Šentvid.  

Izberete eno izmed aktivnosti: 

a) tehnika (Tkavc) 

b) likovna umetnost, likovno snovanje (Kirbiš) 

c) računalništvo (Štrukelj) in 

d) gospodinjstvo, sodobna priprave hrane, kulinarika (Rozman) 

 

Tema ustvarjanja: Slovenija (domoljubje, država, domovina, dežela, pestrost, 

slovenska krajina, simboli, naravne, kulturne znamenitosti, stavbne posebnosti, 

izumi, slovenska umetnosti).  

Naloga tehniškega dne je spoznavanje naravne, kulturne in stavbne dediščine 

Slovenije. 

Na sprehodu ali športnem dnevu opazujte, fotografirajte in skicirajte naravne in 

kulturne znamenitosti.  

O temi razmišljajte ob podatkih in posnetkih na spodnjih povezavah: 

Stavbna dediščina (kamra.si) 

Kozolci pričajo o tem, kako živimo in kaj imamo radi - 24ur.com 

Panjska končnica - Wikipedija, prosta enciklopedija (wikipedia.org) 

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/stavbna-dediscina.html
https://www.24ur.com/novice/slovenija/kozolci-pricajo-o-tem-kako-zivimo-in-kaj-imamo-radi.html
https://sl.wikipedia.org/wiki/Panjska_kon%C4%8Dnica


 
 

 
 

Svetovna dediščina UNESCO | I feel Slovenia 

Slovenske jedi (slovenske-jedi.si) 

Tradicionalne slovenske jedi - velikonočne jedi, božične jedi, pustne jedi >> 

(popolnaprehrana.si) 

Svoje ustvarjanje lahko izrazite v obliki: 

a) tehničnega izdelka (Tkavc) 

b) likovnega dela (Kirbiš) 

c) fotografije (Štrukelj) 

d) pripravljene jedi (Rozman) 

 

Izdelke prinesite v šolo 12. 4., fotografije naložite v spletno učilnico oz. pošljite po 

elektronski pošti. 

Učitelji bomo izbrali do 5 izdelkov na triado za posamezno področje ustvarjanja 

in jih poslali na natečaj. Najboljša dela bodo nagrajena in razstavljena v knjižnici 

Šentvid, objavljena na facebooku in v prilogi  časopisa Šentviške novice (mesec 

junij) z naslovom »Moja domovina je moja država«. Podelitev priznanj bo v prvi 

polovici junija, v okviru prireditev Šentviški dnevi. 

 

 

 

https://www.slovenia.info/sl/destinacije/znamenitosti/svetovna-dediscina-unesco
https://www.slovenske-jedi.si/index.htm
http://www.popolnaprehrana.si/tradicionalne-slovenske-jedi/
http://www.popolnaprehrana.si/tradicionalne-slovenske-jedi/


 
 

 
 

Tehnični izdelek 

Izdelaš lahko predmet, ki je značilen za Slovenijo, na primer kozolec, hiša, zastava, 

grb, Aljažev stolp, slovenska kokoš, narodna noša, med in čebelarstvo, družabna igra 

itn. 

Izdelek je lahko iz kateregakoli materiala: papir, les (tudi iz gozda), kamen, plastika, 

kovine.  

Verjetno bo najlažje uporabiti papir, ker imaš zagotovo doma vse potrebno. Ne 

pozabi, da lahko iz časopisnega papirja enostavno narediš trdne palčke – zviješ ga v 

rolice oz. tulce in do kozolca potem ni več daleč ;-) Za Aljažev stolp pa lahko 

uporabiš tulec od toaletnega papirja. 

Vir 

https://www.met.si/trgovina/kozolec-slovenska-dediscina-rocno-delo-maketa-lksp-kozolec


 
 

 
 

Vir 

Vir 

Likovni izdelek 

Nariši ali naslikaj značilno slovensko krajino, kozolec, čebelnjak, Aljažev stolp, drevo 

lipa, panjsko končnico, gorenjski nagelj, lectovo srce ali drug simbol slovenstva.  

Izberi poljubno tehniko: svinčnik, barvni svinčnik, flumaster, akvarel, akril, kolaž, 

oglje, modeliranje, relief 

Ustvari domišljeno, izvirno  kompozicijo. Likovno delo mora biti tvoje avtorsko delo. 

https://sl.os-danilekumar.si/2020/10/14/teden-kulture-s-kozolci/
http://www.osmsn.si/files/2020/03/Izdelaj-Alja%C5%BEev-stolp.pdf


 
 

 
 

Format likovnega lista je lahko največ A3. Podlaga je lahko papir, karton, lepenka, 

risalni list, les, . . .. 

Pri tehniki s svinčnikom uporabi natančno modeliranje. 

Pri slikanju upoštevaj barvno in zračna perspektivo. 

Pri kiparstvu uporabi poljuben material (papir, žico, les, glino, das ali fimo maso, 

slano testo. . ..) 

Izdelke označi z velikimi tiskanimi črkami, ime priimek, razred, naslov likovnega 

dela, tehnika likovnega dela. Naštete podatke vpiši v desni, spodnji kot na zadnji 

strani likovnega dela. Pri kipih in modelih podatke prilepi na primerno mesto. 

Posebna priporočila za 6., 7. r.: upoštevaj enotočkovno linearno perspektivo, delno 

prekrivanje, barvno skladnost ali nasprotje. 

Posebna priporočila za 8., 9. r.: upoštevaj dvotočkovno linearno perspektivo, 

prostorske plane, delno prekrivanje. Izdelek lahko ustvariš s programom Inscape. 

Vprašanja, delne izdelke (lahko jih fotografiraš) pošlji na elektronsko pošto: 

Vesna.Kirbis1@guest.arnes.si.  

Fotografija 

Ujemi trenutek in fotografiraj domači kraj, naravo, ljudi, domačine, zanimive 

trenutke, kulturno dediščino … 

Za fotografiranje lahko uporabiš fotoaparat ali mobilni telefon. 

mailto:Vesna.Kirbis1@guest.arnes.si


 
 

 
 

Pred fotografiranjem dobro premisli, kaj in zakaj boš fotografiral ter kako bo motiv 

na fotografiji izgledal. Bodi pozoren na svetlobo in barvo. Pri nastajanju fotografije 

naredi več različnih fotografij, tako da spreminjaš kote fotografiranja in stojišče. Tako 

bo fotografija bolj zanimiva in nevsakdanja. Skušaj se izogibati praznini na 

fotografiji. Ko slikaš arhitekturne znamenitosti, jih umesti v prostor in kontekst; če 

želiš prikazati njihovo velikost, za primerjavo v fotografijo lahko vključiš tudi ljudi. 

Pri fotografiranju oseb bodi pozoren, da ne posežeš v osebni prostor ljudi. Če na 

fotografiji ne boš prikazal celega človeka, »odreži« tam, kjer se to zdi najbolj naravno, 

na primer pri pasu. Fotografija bo delovala kot celota, če boš ljudi ali predmete na 

njej postavil tako, da bodo tvorili geometrijski lik, najbolje trikotnik. Tudi pri 

fotografiranju je dobro, da se držimo pravila, ki ga poznamo že s slikarstva, to je 

pravilo tretjin. Na sliki potegni namišljene črte, dve navpično tako, da dobiš tri enako 

velike dele, in dve vodoravno. Fotografija bo bolj zanimiva, če objekt, ki ga želiš 

fotografirati postaviš na presečišče dveh črt. Obzorje namesti na eno izmed črt, ki 

fotografijo deli na vodoravne tretjine.  

Ko si zadovoljen s svojo fotografijo, jo lahko še računalniško obdelaš in popraviš 

pomanjkljivosti, na katere pri fotografiranju nisi bil pozoren (kontrast, svetloba, 

ostrina…). 

Več napotkov in usmeritev o fotografiranju si lahko prebereš tudi na spletu, na 

primer na spletni strani: fotografski nasveti. 

 

Primer programa za računalniško obdelavo fotografije: GIMP. 

Končne izdelke do 12. 4. 2021 oddaj na elektronski naslov tajda.strukelj@ossentvid.si.  

  

http://www.tomazpenko.com/index.php/fotografski-nasveti/foto-nasveti
https://www.gimp.org/
mailto:tajda.strukelj@ossentvid.si


 
 

 
 

Kulinarika 

 

Pri pripravi jedi imate na razpolago 2 možnosti 

1. Pripravi katerokoli jed, napiši recept in jed fotografiraj. 

2. Poišči tradicionalne slovenske jedi, ki jih imamo med velikonočnimi prazniki (3 - 6 

jedi). Poišči recept za eno izmed teh jedi in ga priloži. 

Izdelke pošljete po elektronski pošti: andrejka.rozman@ossentvid.si. 

 

mailto:andrejka.rozman@ossentvid.si

