
    Драги ученици, нови задатак за вас биће дизајнирање употребног предмета. Хајде да 

размислимо, да ли знамо шта је то дизајн. Да ли и какве везе имају ликовна уметност и дизајн? 

   Ако пожелимо да направимо употребни предмет и да тај предмет изгледа баш онако како смо 

замислили, морамо га нацртати. Уметници који су се посветили обликовању употребних предмета 

баве се примењеним уметностима. Примењена уметност је грана ликовне уметности и бави се 

обликовањем, стварањем предмета који се користе у животу и раду.  

   Процес настајања предмета од идеје преко скице па до финалног обликовања зове се дизајн а 

уметници који се баве овим послом зову се дизајнери или уметници примењених уметности. 

   Бити дизајнер није лако, осим пажљивог и оригиналног обликовања предмета и планирања 

његове намене, дизајнери морају одлично да познају материјале за израду предмета, анатомију 

људи, пројектовање, компјутерске програме...дакле, у питању је веома комлексно занимање.  

    Примењена уметност или дизајн се даље грана на графички дизајн, индустријски дизајн, дизајн 

амбалаже, модни дизајн и тако даље. 

   Замислите само да сте у прилици да дизајнирате најновији бицикл за друмске трке, фини ручни 

сат, музички инструмент, можда комад одеће или плакат за неку велику манифестацију. Баш тако 

нешто биће ваш задатак. Обликујте, дизајнирајте неки употребни предмет, било који  само нека 

то буде ваша идеја. Користите све доступне материјале; овај рад може бити обичан цртеж али и 

комбинација свих сликарских техника које познајете, можете направити и колаж а пре свега 

користите вашу машту. 

   Преобликовање је процес давања нове употребне вредности, намене старом предмету. Овај 

процес дешава се кад неком старом предмету који је већ употребљен и истрошен, дате нову 

намену спајањем са неким другим предметом или било каквом дорадом. На пример, потрошену 

аутомобилску гуму можете преобликовати у жардињеру за цвеће или је опшити неком тканином и 

од ње направити табуре. Преобликовањем ћемо се бавити након што решимо задатак који се зове 

обликовање.  

   О овој теми можете читати у уџбенику за ликовну културу за пети разред основне школе на 

странама 86-91. 

   Рок за предају радова је 18.мај а ваше радове ћу прегледати и одговарати на мејлове након 

истека рока за предају радова. 

До сад сте били одлични, надам се да ћемо и наредне задатке савладати без муке.  

 

Срећно у изради новог уметничког рада и велики поздрав, 

Наставник Иван Величковић 



 

 


