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Разред:  II ЛИКОВНА КУЛТУРА
Teматска област РАЗНЕ ВРСТЕ ЗНАКОВА И СИМБОЛА

Наставна јединица Грб

Тема часа Грб нашег одељења

Ликовна област – 
техника, поступак

Вајање – рељеф у алуминијомском поклопцу 
од јогурта

Материјал Алуминијумски поклопац од јогурта, 
пластелин, оловка

Очекивања Да се ученици упознају са поступком израде 
рељефа урезивањем и да осмисле симболе за 
грб свог одељења. 

Задатак У овом задатку ученици осмишљавају грб свог одељења на бази понуђеног 
визуелног материјала (фотографије различитих грбова) а затим инди ви
дуално израђују рељеф у алуминијумском поклопцу од јогурта.  

Корисна питања 
за разговор са 
ученицима пре 
почетка рада

Посматрајте грбове на фотографијама. Да ли знате шта је грб и шта он 
представља? Шта је представљено на грбовима на фотографијама? Шта 
бисте ви ставили на грб свог одељења? Зашто?

Ток часа 1.  Разговор са ученицима о грбовима уз понуђене предлошке. Омо гућити 
ученицима да током целог часа имају предлошке за по сматрање.

2.  Израда рељефа: (уколико је поступак израде рељефа нов, пожељно је да 
га учитељ демонстрира.)

  На посебном парчету папира израдити неколико скица грба одељења. 
Одабрати скицу која ће бити пренета на алуминијумски поклопац.

  Направити палачинку од пласетлина величине алуминијумског поклопца 
и дебљине око 5mm.

  Положити алуминијумски поклопац на палачинку од пластелина са ша
реном страном на горе (сребрна страна належе на пластелин)

  Цртати оловком по шареној страни алуминијумског поклопца (оловка 
неће оставити графитни траг, али ће утиснути фолију у пластелин). Пре
нети цртеж грба са одабране скице.

  Када је цртеж завршен скинути поклопац са палачинке и окренути. 
Испупчен цртеж (рељеф) ће се појавити на сребрној страни поклопца која 
је била приљубљена уз пластелин.

 Залепити израђен грб на картон исте површине како би био чвршћи.

Предлози за 
различите 
поставке

Израђене грбове изложити на табли од стиропора која је прекривена пар
четом једнобојне тканине или тамним папиром.


