
OPB (5.r) 20. 4. 2020 

 

Dragi učenci in učenke, 

Ker je bil 15.4.2020  Svetovni dan umetnosti sem za ponedeljkovo 

ustvarjanje pripravila izdelovanje grba vaše družine. Vsi predlogi za delo 

po šoli ta teden niso obvezni, lotite se jih če želite. 

Lepo vas pozdravljam, 

Lucija Suhadolnik 

 

SD (sprostitvena dejavnost):  

20 min ples na glasbo po želji 

pripomočki: radio, program YouTube 

 

UPČ (ustvarjalno preživljanje časa): Izdelovanje grba vaše družine (ali 

izdelovanje osebnega grba), 1 ura 

 

material: navaden bel list papirja (format po želji), svinčnik, flomastri, 

barvni kemiki, barvice. 

1.) Kratka predstavitev o grbu: 



Grb je v evropski tradiciji simbolna podoba, ki predstavlja določeno osebo (družino, rodbino) 
in jo ta oseba uporablja na različne načine. Grb je lahko simbol mesta, organizacije, društva 
ali države, v Sloveniji tudi občine. 

Izvor grbov sega v srednji vek, ko so si vitezi pobarvali ščite, da so dosegli večjo 
prepoznavnost.  

Veda, ki se ukvarja z grbi, se imenuje grboslovje oziroma heraldika. 

Grb se je rodil v času viteškega srednjega veka iz povsem praktičnih razlogov – potrebno je 
bilo namreč prepoznati bojevnike: zaveznike in sovražnike, katerih obraze so zakrivali zaprti 
šlemi. Prav tako je bilo pomembno prepoznavanje na samem bojišču; pripadniki posamezne 
strani so se prepoznali na osnovi značilnih barv, v vojnem trušču je bilo to edino zanesljivo in 
hitro sredstvo za prepoznavanje. Kot se je izkazalo, so ta posebna znamenja preživela njihove 
iznajditelje. Zamenjal se je način bojevanja in viteških turnirjev ni več, grbi pa so ostali tesno 
povezani z vsakodnevnim življenjem do današnjih dni. 

Grb je trajno barvno in simbolno znamenje na ščitu, oblikovano po heraldičnih pravilih 
(barve, lega na ščitu, oblike, znaki). 

 

2.) Na bel list papirja najprej s svinčnikom nariši ščit. (*Ščit označuje 
glavni del grba in je različnih oblik). Lahko izbiraš med bolj preprostimi 
ali zahtevnejšimi oblikami ali pa si ga izmisliš sam: 

 

 

3.) Potem ko si ščit narisal s svinčnikom, ga še obrobiš z kemikom ali 

flomastrom. Z barvicami, barvnimi kemiki ali flomastri po želji narišeš 

grb svoje družine ali svoj osebni grb. In pobarvaš ozadje.  

 

*Če si se odločil, da boš narisal svoj osebni grb vanj nariši simbole, ki 

tebe osebno najbolj predstavljajo.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Podoba&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Simbol
https://sl.wikipedia.org/wiki/Srednji_vek
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vitez
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C4%8Dit
https://sl.wikipedia.org/wiki/Veda
https://sl.wikipedia.org/wiki/Grboslovje


 

 

 

 


