
 PREDMET - LIKOVNA UMETNOST 

Likovno področje: KIPARSTVO 

Število ur: 4 šolske ure (14. in 21. maj 2020) 

Likovni motiv:  RIBA 

Likovna naloga: Oblikovanje reliefa iz mehkega gnetljivega materiala 

Pozdravljeni!                                                                                                                                             
Vaša likovna naloga je, da naredite kiparske izdelke iz slanega testa. Zahteva malo več 

priprav za delo, zato sem vam jo podaljšala tudi v naslednji teden. Ustvarite jo takrat, ko boste 

imeli čas. In nič se vam ne mudi. Fotografije izdelka mi pošljete do 28. maja, ko dobite nova 

navodila. Verjamem, da že komaj čakate, da pričnete z delom ☺.                                                                                                                                   

 

NAJPREJ NAREDITE SLANO TESTO: 

Osnovno slano testo pripravite tako, da v posodi zamesite 2 skodelici moke, 2 skodelici 

fino mlete soli in skodelico vode.  

Postopek priprave slanega testa je sila enostaven. V skledo odmerimo vse sestavine. Z žlico 
jih rahlo zmešamo skupaj. Ko se začne kazati oblika kepe testa, slano testo za ustvarjanje 
damo na delovno površino (lahko jo še malenkost pomokamo) in zgnetemo gladko kepo 
slanega testa. 

 

Bodite pozorni na to, da med ustvarjanjem sestavne dele vedno premažete z vodo, da 

se zlepijo med sabo. 

Testo je pripravljeno, da iz njega izdelate svoj izdelek. Oblikovali boste ribo. Izdelali jo boste 
samo iz ene strani (iz zgornje strani) temu rečemo v kiparstvu RELIEF. Za odtiskovanje lusk 
lahko uporabite različno orodje, barvice, slamica, konice žličk, vilice… 

Če vam ostane še kaj slanega testa naredite še kakšne izdelke po svoji izbiri, lahko skupaj s 
svojimi bratci in sestricami. Uživajte pri delu. 



 

 

            

 

            

 

Svoje izdelke lahko posušite na tri načine.  

Prvi je ta, da jih zložite na list papirja ali peki papirja in jih kakšen teden pustite v toplem 
in suhem prostoru. Tako se bodo še najbolje posušili tanki okraski. Za večje figurice in ostalo 
je primerneje, če jih nekaj časa sušite na zraku, nato pa za pol ure postavite v pečico, 
ogreto na 50°C.  

Če se vam mudi, lahko izdelka za približno deset - petnajst minut zložite neposredno v 

pečico, ki jo prej segrejete na 160°C. A bodite previdni in svoje izdelke kar naprej 
preverjajte, ali so na otip že suhi, saj se lahko zgodi, da bodo ob predolgem pečenju porjaveli 
ali razpokali. Ko se do konca posušijo, jih seveda lahko okrasite tako, da jih pobarvate. 

 

 

 

                                Lepe in ustvarjalne dneve ti želim, 

                                              učiteljica Tanja Kogoj 

 

 

                                               


