
PREDMET – LIKOVNA UMETNOST 

4.razred 

Pozdravljeni! 

V tem tednu bomo izdelali svoj relief ali pa prostostoječi kip iz materiala, ki se oblikuje 

podobno kot glina. Izdelek, ki ga lahko otipamo in ga vidimo iz vseh strani imenujemo kip. 

Če pa ne vidimo njegove zadnje, hrbtne strani, ga imenujemo relief. Ker imamo glino v šoli, 

boste doma sami pripravili mehak kiparski material, ki se imenuje slano testo.  

 

Kako se pripraviš na delo: 

Postopek priprave slanega testa je zelo enostaven. V posodi zamesite 2 skodelici moke, 2 

skodelici fino mlete soli in skodelico vode. 

Sestavine z žlico rahlo zmešamo skupaj. Ko jih v posodi dobro premešamo in dobimo obliko 
kepe, jo položimo na delovno površino, ki jo pred tem še malo pomokamo. Iz mase 
zgnetemo gladko slano testo, iz katerega lahko oblikujete poljubne izdelke. Oblikujete lahko 
vazo, rožico ali figurico živali. Lahko spletete venček, naredite svoj nakit… Kar želite! 

 

 

Ko začneš ustvarjati, bodi pozoren na to, da sestavne dele vedno 

premažeš z vodo, da se zlepijo med seboj. 

 

Svoje izdelke lahko posušite na tri načine.  

- Prvi način je, da jih zložite na list papirja in jih kakšen teden pustite v toplem in 
suhem prostoru. Tako se najbolje posušijo tanki okraski. 

-  Za večje figurice 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 izdelek za približno deset - petnajst minut postavite v 
pečico, ki jo prej segrejete na 180°C. Pri tem pa bodite previdni. Svoje izdelke 
preverjajte, ali so na otip že suhi. Lahko se zgodi, da bodo ob predolgem pečenju 
porjaveli ali razpokali. Ko se do konca posušijo, jih lahko okrasite tako, da jih 
pobarvate z barvami, ki jih imate doma. 

 



Oglej si filmček, ki prikazuje, kako pripraviti testo:  

 

https://www.pinterest.com/pin/560346378638755198/ 

 

 

Lep dan vam želim in upam, da se kmalu vidimo! 

                                                                        učiteljica Tanja Kogoj 
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