
Драги ђаци, у досадашњем раду на овај начин постигли сте веома добре резултате, школским 

језиком речено, одлични сте. До краја ове необичне школске године остало је још мало времена и 

заједничког рада. Једна од тема које ћемо обрадити до краја школске године јесте орнамент. 

Шта је то орнамент, да ли је то исто што и украс и чему служи? 

Код људи се врло рано појавила потреба за стварањем, простих оруђа и оружја, склоништа, 

једноставних комада одеће. Данас се људска врста бави производњом великог броја предмета, 

неки од тих предмета имају јасну намену и служе нам да се превеземо или да се обучемо, 

извршимо неку радњу као шро је поправка аутомобила а неки предмети су украсни и служе 

улепшавању простора око нас. Паралелно са потребама за стварањем нових инових алата и 

разних предмета развијала се потреба за лепим а практично све што је човек осмислио и 

произвео на себи има и орнамент. Једна од природних потреба људи јесте потреба за лепотом. 

Тежња да објекти које људи праве поред употребне остварују и естетску функцију може се 

приметити од најранијих дана до данас. Орнамент или украс је елемент неког предмета или 

објекта чија је функција да предмет или објекат учини лепшим. Орнамент или украс појављује се 

и као елемент уметничог дела . Украс је заједно са линијом, обликом, бојом, ритмом, текстуром, 

један од ликовних елемената. Приликом прављења украса човек се служи разним техникама и 

мотивима а избор техника и мотива често зависи од географског порекла, припадности 

одређеном народу или верској заједници па тако и на мотивима народних ношњи можете 

приметити украсе карактеристичне за одређени део наше земље где сваки крај има своју шару 

или комбинацију боја. Један од универзалних мотива који се може пронаћи на украсним формама 

свих народа је сунце. Разни други мотиви из природе су послужили човеку да украси своје 

предмете, биљни и животињски свет, људске фигуре, месец, звезде, све што окружује човека 

може послужити као украс.  

Један од начина стварања украса од природних облика је стилизација. Питање за вас гласи: Шта је 

то стилизација? Одговор на ово питање пошаљите као текстуалну поруку заједно са следећим 

цртежом.  

О врстама, распореду, мотивима орнамената можете прочитати више у уџбенику за ликовну 

културу за пети разред основне школе чији је аутор Миливој Мишко Павловић а издавач БИГЗ. 

Тема орнамент налази се на странама 92-103 и садржи одређене задатке, није обавезно али 

уколико имате жељу решите задатке који вам се учине занимљивим. 

 


