
Pozdravljeni. 
 
Zadnjič ste se poigrali s kockami, barvicami in kartami. Nekateri ste bili zelo uspešni. Čestitke. 
 
Danes bomo kiparili. 
Vem, da doma verjetno nimate gline, plastelina ali pa das mase. Nič zato, ker boste naredili 
domač plastelin. Z njim se boste poigrali in naredili sovico, ali pa ribico, muco, mogoče 
nosoroga, slona. 
 
Še prej pa vam prilagam nekaj zanimivosti o kiparstvu, predvsem o reliefu, saj od vas 
pričakujem, da bodo vaše umetnine v obliki reliefa.    
 
Pa poglejmo. 
 
1. Kiparstvo: RELIEF 
 
V čem je razlika med tema dvema kiparskima izdelkoma? 

 

   
 

Prvi kipec je prostostoječi, obhodni. Obdelan je z vseh strani. 
Drugi kipec je samo ploščica. 

 
O reliefu smo že govorili. Relief je lahko visok, nizek ali ugreznjen.  

 Prikaz različnih reliefov. 
 
Nizek relief:                                                                 Visoki relief: 
Lorenzo Ghiberti, Vrata paradiža, 1401                  Levja vrata v Mikenah, 13. stol. pr. n. št. 

 

              



Ugreznjeni relief: 
Faraon Ehnaton z ženo Nefretete in hčerkami, 14. stol. pr. n. št. 
 

  
   
 

   Relief labirinta 
 

 
 
 



2. Praktično delo: 
a). Izdelaj domač plastelin po naslednjem receptu. 
 
Domač plastelin ali slano testo za oblikovanje 

Sestavine  
1 skodelica moke 
Pol skodelice soli 
1 skodelica vode 
2 žlici olja 
1 pecilni prašek 

Priprava 

   

V kozico damo suhe sestavine in prilijemo vodo.   Kuhamo na srednjem ognju in neprestano mešamo. 

   

Masa se bo počasi začela strjevati – takrat ogenj malo zmanjšamo. Če uporabimo tudi barvo, 
jo dodamo proti koncu kuhanja. Ko se začne odbijat od posode, mešamo še malo, dokler ne 
dobimo kompaktnega testa – plastelin. Preložimo ga na peki papir, spodaj pa podložimo 
desko. Pustimo ga 5 minut, da se ohladi. 

Ohlajen domači plastelin zgnetemo, da dobimo gladko obliko. Uporabimo ga lahko za 
oblikovanje različnih izdelkov. 

Poigrajte se z domačim plastelinom. Oblikujete lahko na enak način kot da bi imeli glino, 

das maso ali fimo maso.  

Zaščitite mizo s časopisom. Na njega položite peki papir ali pa alu folijo, da se plastelin ne 

prime na papir. Pri delu oz. oblikovanju uporabite valjar, zobotrebce, palčke, pokrovčke 

flomastrov, nožek. 

b). Naredite sovico, ribico, muco, mogoče nosoroga, slona – žival po želji, ki je kiparsko 
obdelana samo z ene strani (značilnosti reliefa).  
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Oglejte si nekaj izdelkov. 
 

     

             

   

 

       

       



   
 

   
 
Želim vam veliko zadovoljstva in ustvarjalnih idej pri delu. 
 
c). Dokončan izdelek dajte sušit v bližino radiatorja ali na okensko polico, naj se suši počasi. 
      Obvezno podložite časopisni papir. Izdelek čez dan ali dva obrnite na hrbtno stran, da se  
      posuši v celoti. Ko bo izdelek posušen, ga lahko prebarvate ali polakirate s prozornim  
      lakom. 
 
3. Izdelek fotografirajte in mi pošljite fotko. 
 
Imejte se lepo. Bodite zdravi.  
 
Sonja Marko 




