
LUM 7 NDOD

MAKETA HIŠE

Učenci tokrat se bomo ukvarjali z prostorskim oblikovanjem. Vživeli se bomo v vlogo arhitekta in 
načrtovali hišo.
Hiše, stanovanjske hiše in  bloki so naša prebivališča, v njih preživljamo precej časa, v tej situaciji še
posebaj dosti (#ostanidoma).

Vsaka hiša ima:

• temelje ali podnožje;
ti zagotovijo odpornost proti vlagi, vodam, premikom ob potresih, temperaturnim 
spremembam, nosijo težo teža objekta

• fasadno lupino ali zunanje stene;
sem sodijo tudi vrata in okna
nas zaščitijo pred vremenskimi pojavi, nam zagotovijo zasebnost in varnost



• streho 
ta nas ščiti pred padavinami



Notranji prostori so ločeni na prostore, sobe v katerih počnemo različne stvari, kuhamo, spimo itn.
V stanovanjskih blokih tudi na posamezna stanovanja

Primer notranjega prostora iz filma odiseja v vesolju, zasnovan po skici Hermana Potočnika Noordunga

Zunanji prostori so balkoni, terase, dvorišča...

V notranjosti hiš in stanovanj si želimo ustvariti čimboljše življenske pogoje, hočemo da nam je 
toplo, da imamo dobro infrastrukturo (vodo, elektriko, internet, rtv, priklop na kanalizacijo)

Hočemo pa tudi to, da so naša bivališča lepa, estetska, zato pazimo pri izbiri barv, materialov, 
dekoracije, izbiri pohištva in podobno.
Pomembno je tudi da so prostori prehodni, da jih  lahko zračimo, da je v njih zadosti svetlobe.



Likovna naloga

Vaša likovna naloga bo izdelati maketo hiše, v kateri bi želeli bivati. Vendar ta hiša ne sme imeti več 
kot 5 notranjih prostorov. Lahko se poigrate tudi z dvoriščem balkoni in podobno.

Do naslednje predlagam, da najprej izdelate tlorisni načrt in prostoročno skico hiše, za katero 
boste v nadaljevanju izdelali maketo. Za mero uporabite figurico Lego, figurico iz kinderjajčka ali kaj
podobnega. (velikost 5cm približno). S priloženo skico si pomagajte. Tloris naj ne presega velikosti 
A3 po domače dveh listov v velikem zvezku. Ni vam treba zapisovati mer, rišite z ravnilom ali pa 
prostoročno, izbiro prepuščam vam.
Malo razmislite o materialih ki jh boste uporabili, če kaj zanimivega najdete si to shranite 
(priporočam: karton lepenko, tanjši stiropor, nekaj kar vam ne bo težko predelati,)

ČE POVZAMEMO:

NAREDITE TLORIS
NARIŠETE SKICO
RAZMIŠLJATE IN IŠČETE MATERIALE ZA MAKETO
Fotografijo tlorisa in skice pošljite do 11. maja na  vitomirvitomir@gmail.com

Upam, da se boste pri delu zabavali ! Ostanite zdravi!

Za inspiracijo si oglejte nekaj neobičajnih hiš na spodnji povezavi:
https://www.homedit.com/most-unusual-houses/ 
Za pomoč pri izdelavi tlorisa pa si oglejte nekaj primerov:

mailto:vitomirvitomir@gmail.com
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