
ГРАФИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ И ПИСМО 

Улога и значај графичког обликовања 

Графичко обликовање је, на неки начин, наставак и проширење знања стечених на 

часовима ликовне културе. 

Онако како смо, у основној школи, распоређивали ликовне елементе (куће, људе, дрвеће, 

брегове, облаке, цветове...) у ликовном простору (на папиру, картону, платну...), тако ћемо и 

сада распоређивати ликовне елементе у ликовном простору, само на мало другачији начин, 

али са истим циљем – да прикажемо оно штa смо замислили, штa нам је важно и штa 

желимо да покажемо другима. 

Бавићемо се графичким обликовањем, или другачије речено ДИЗАЈНОМ. Покушаћемо да 

неуређени свет око нас уредимо онако како мислимо да је добро, али и лепо. 

Тај неуређени свет око нас, од највећих до најмањих ствари, може се уредити, обликовати и 

дизајнирати: 
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Као што се могу дизајнирати – обликовати зграде, паркови, посуђе, намештај, одећа и 

обућа, тако се дизајнирају – обликују и књиге, часописи, постери, рекламе... 

 

Наредне лекције ће највише бити 

посвећене обликовању књиге, часописа, 

рекламе, словног знака, логотипа... 

 

Наш главни циљ ће бити да уредимо и 

улепшамо свет око нас и то тако да га и сви 

други могу видети лепшим и бољим. 
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Твој домаћи задатак1 

 

• одабери и фотографиши своју омиљену шољу или чинију – ону коју највише волиш и 

која ти се највише свиђа 

• одабери и фотографиши своју омиљену мајицу или патике (сандале, ципеле) – ону 

коју највише волиш да носиш 

• одабери и фотографиши своју омиљену столицу или фотељу (кауч, кревет) – ону у 

којој ти је најудобније да седиш и у којој проводиш највише времена 

• одабери и фотографиши најлепшу кућу или зграду у свом крају – ону у којој би 

волео/ла да живиш, или би баш такву себи саградио/ла 

• одабери и фотографиши најлепшу рекламу из часописа који имаш у кући – ону која те 

зове да рекламирани производ купиш 

(можеш и да нацрташ оно што би иначе фотографисао/ла, или да из часописа исечеш 

слике и направиш колаж онога што ти је за домаћи задато) 

 

 
1 Домаћи задатак можеш да пошаљеш преко вајбера, скајпа, мејлом, поштом, или како се већ договориш са 
разредним старешином 


