
 

Stroji za svetlobo in senco - 

Stehle 

 

Povezan praktični poskus 

 

 

Stroji za svetlobo in senco - Stehle 

Opis 

 

»Stroji za svetlobo in senco« je 

učna ura, ki učence vodi skozi 

praktični način dela in jim s tem 

zbudi zanimanje za matematiko, 

gradnjo, umetnost in arhitekturo. 

Učni cilji 

 

- Spoznati definicijo kvadrata, 

- Izdelati Stehle, ki temelji na 

kvadratnem tlorisu, 

- Narediti skico in skico spremeniti 

v izdelek, 

- Vaditi praktično delo, 

- Spoznavati svetlobo in sence. 

Povezani šolski predmeti 

 

Matematika: geometrija, vzorci, 

koti, 

Vizualne umetnosti: sence, 

Tehnologija: konstrukcija, 

Znanost: svetloba/senca. 



 

Predpriprava za učitelja:  

 

- Spoznajte umetnika Pera 

Kirkebyja (glejte spodnji list s 

podatki). 

Če nimate dovolj lego kock na 

voljo, vprašajte učence, če lahko 

prinesejo svoje LEGO kocke ali si 

jih izposodijo. 

Predpriprava za učenca 

 

Učencem naročite, naj poiščejo 

različne vzorce v zgradbah v okolici 

in jih dokumentirajo s fotografijo. 

Priporočljiva starost 

 

Od 10 do 15 let. 

Trajanje 

 

1-2 uri. 

Zahtevnost 

 

Zahtevnost se lahko prilagodi 

glede na starost ali stopnjo znanja 

učencev. Namenjen je kot uvod v 

delo z geometrijo/kvadratom, 

kocko ali stolpcem na osnovi 

kvadrata. Zapletenost skice 

označuje večjo zahtevnost 

aktivnosti, zato je primerna tudi za 

starejše učence. 

 



 

Opis učne ure po korakih:  

 

1: Uvod - Spoznajte Pera Kirkebya (Spodaj poiščite podatke o njem). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dejstva o Peru 
Kirkebyju        
(1939-2018) 

Danski geolog, slikar, filmski 

ustvarjalec, grafik, pesnik in kipar. 

Navdih je črpal iz divjine 

Grenlandije, kulture Majev, stare 

Grčije in narave nasploh.

 

 

Zelo rad je imel ročno likane rdeče 

opeke.

 

Ff PER KIRKEBY in njegovi 

STEHLE - stroji za svetlobo in 

sence 

Per Kirkeby je odraščal v senci 

Grundtvigove cerkve v Kopenhagnu in 

že od zgodnjega otroštva se je zanimal 

za gradnjo zgradb, koč in jam iz opeke. 

Kot odrasel je to združil z navdihom iz 

narave, majevske kulture, vzorcev iz 

antike, npr. »á la grecque pattern«. 

Vendar pa je najbolj znan po svojih 

oljnih slikah in gradbenih skulpturah, ki 

jih je opisal kot »stroji za svetlobo in 

senco«. 

ZGODNJI ZAČETKI 



 
Nalogo lahko predstavimo kot del resničnega življenja: 

V mestecu Aars v Vesthimmerlandu so 4 Stehle, ki so postavljeni kot 

"vrata" v mesto. Stehli stojijo v krožiščih na vpadnicah v mesto. Mesto je 

medtem dobilo novo obvoznico z dvema cestama. 

Zato bi radi dobili ideje učencev, kako naj izgledajo, da bodo sovpadali z 

načrti. 

Tehnični podatki: 

1: Stehle ima kvadratno osnovno obliko. 

2: Stehlejev oder mora samostojno stati. 

3: Uvod v kvadrat: Kaj je a na kvadrat? 

4: Odločite se, ali bo učna ura delo v paru ali individualno delo in 

ustrezno razdelite učence. 

Sledite navodilom za izdelavo praktičnega poskusa: 

5: Prva skica je narisana iz priprav, ki so jih naredili učenci (fotografiranje 

različnih vzorcev zgradb v okolici). 

6: Prva sestavljena zgradba. 

7: Pot sonca in kot padanja sončnih žarkov (postavitev luči) glede na 

zgradbo. Fotografirajte vpliv luči, ki jo postavite tako, da obsvetljuje 

zgradbo iz različnih smeri in pod različnimi koti.   

8: Ocenite zgradbo. Ali jo lahko izboljšate? 

9: Izdelajte drugo skico. 



 
10: Zgradba iz druge skice je sestavljena. 

11: Postavite luč na zgradbo in fotografirajte učinke. 

12: Ocenite zgradbo. 

13: Po želji lahko zgradite še tretjo verzijo zgradbe, kjer naj učenci 

uporabijo različne oblike opek. Ponovite postopek postavitve luči in 

ocenjevanja. 

 

Ocenjevanje 

 

Ocenjevanje zgradbe: 

- Ali zgradba temelji na kvadratu? 

- Ali lahko zgradba stoji sama? 

- Kakšen je vzorec v zgradbi? 

- Ali so učenci sposobni privzeti 

proces izdelave zgradbe iz skice?  

- Ali učenci zmorejo popraviti in 

izboljšati zgradbo? 

- Kakšen je preboj svetlobe v 

zgradbo? 

 

 


