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IV 

POVZETEK 

Grafika je eno izmed petih področij likovne vzgoje, kateremu bi morali učitelji nameniti 

enako število ur. Ker je izdelovanje grafik velikokrat dolgotrajnejši proces, je v 2. 

triletju OŠ smiselno vsaj dve grafični tehniki združiti v eni likovni nalogi. V 

diplomskem delu sem želela ugotoviti, kakšno je poznavanje grafičnih pojmov in 

posebnosti grafičnih materialov in pripomočkov pri učencih v 5. razredu OŠ, raziskati 

ali je primerno izvajati kombinirane grafične tehnike v visokem in ploskem tisku in 

ugotoviti, kakšen je vpliv prekinjanja izvedbe ene likovne naloge na motivacijo 

učencev. Rezultate, ki sem jih potrebovala pri raziskavi, sem pridobila s pomočjo 

vprašalnika, opazovalne liste in likovnih izdelkov v 5. razredu OŠ Srečka Kosovela 

Sežana. V tem razredu sem v maju 2012 izvedla 6 šolskih ur likovne vzgoje iz področja 

grafike. Rezultati so pokazali, da je poznavanje grafičnih pojmov in posebnosti 

izvajanja grafičnih tehnik zaskrbljujoče. Učenci v 5. razredu slabo poznajo osnovne 

grafične pojme, več kot polovica učencev pa ne pozna postopka izvedbe enostavnih 

grafičnih tehnik kot je tisk s pečatnikom, tisk s premično šablono in monotipija.  

Pri spoznavanju posebnosti in izvajanju kombiniranih grafičnih tehnik učenci niso imeli 

težav. Raziskava je pokazala, da naloga iz področja grafike, sestavljena iz dveh 

grafičnih tehnik, za učence v 5. razredu ni prezahtevna. Tudi motivacija za izvajanje 

kombiniranih grafičnih tehnik je bila velika. Motivacija po prekinitvi in ponovnem 

začetku izvajanja grafične tehnike se ni bistveno spremenila, tako da prekinitev pri 

izvajanju naloge iz področja grafike ne vpliva na motivacijo učencev. Na podlagi 

dobljenih rezultatov sem lahko na prvo, drugo in četrto raziskovalno vprašanje 

odgovorila z odgovorom ne, na tretje raziskovalno vprašanje pa z odgovorom da.  

Raziskava je bila opravljena le v enem 5. razredu, tako da dobljenih rezultatov ne 

morem posplošiti na vse učence petih razredov v Sloveniji. Lahko pa rečem, da bi 

morali učitelji pri likovni vzgoji nameniti večjo pozornost za izvajanje nalog iz področja 

grafike in pravilni uporabi grafičnih izrazov. V urah bi morali večkrat uporabiti tudi 

kombinirane tehnike, saj te za učence v 5. razredu niso prezahtevne, ampak 

spodbujajoče. 

 

Ključne besede: grafika, kombinirane grafične tehnike, motivacija, grafični pojmi, 5. 

razred 



 

V 

ABSTRACT 

Graphic is one among five areas of art education, to which the teachers should devote 

the same amount of hours. Because the making of graphics is often a long-term process, 

it is reasonable that we implement at least two graphic techniques into one fine arts 

assignment, in the second trimester of primary school. In this graduation thesis, I 

wanted to find out, what is the knowledge of the pupils about graphical concepts and 

specificity of graphical materials in the 5th grade of primary school. To research 

whether it is proper to implement combined graphical techniques in high and flat print, 

and to find out what influence has the interruption of one fine arts assignment on pupil’s 

motivation. I gathered the results which I needed for this research with the help of 

questionnaire, watch lists and art creations. I carried the research in the 5th grade of 

primary school of Srečko Kosovel in Sežana. In this class, I had carried out 6 hours of 

fine arts from graphics area in May 2012. The results showed that the knowledge of 

graphical concepts and the specificity of carrying out the graphical techniques are 

alarming. The pupils in the 5th grade have a poor knowledge about the basic graphical 

terms, more then half of the students; don't know the procedure of simple graphical 

techniques such as printing with seal, printing with movable pattern and monotype.  

When the pupils were learning the specialties and when they carried out the combined 

graphical techniques, they did not have any problems. The research showed that the fine 

arts assignment, which was combined from two graphical techniques, is not to 

demanding for the pupils of 5th grade. The motivation to carry out the combined 

graphical techniques was high. The motivation after the interruption and resumption of 

making one fine arts, has not changed significally, so that the interruption of the work, 

does not influence on the pupils motivation. Based on my results, I could answer on my 

first, second and fourth research question negatively and positively on my third 

question.  

My research was carried out only in one 5th elementary grade, so I can't generalize the 

results on all the pupils in 5th grade in Slovenija. But I can say that the teachers of fine 

arts should devote more of their attention to the field of graphic and the right use of 

graphical terms. They should use the combined techniques more often at their hours, 

because these are not too hard for the pupils of 5th grade, they are rather more 

encouraging. 



 

VI 

Key words: graphic, combined graphical techniques, motivation, graphical terms, 5th 

grade 
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1 UVOD 

Diplomsko delo obravnava likovno področje grafike, natančnejše izvajanje 

kombiniranih grafičnih tehnik. Za raziskovanje področja grafike sem se odločila, ker se 

mi zdi to področje precej neraziskano in na razredni stopnji osnovne šole prevečkrat 

zapostavljeno. Grafika je po mojem mnenju zelo zanimivo področje za likovno 

izražanje, ki obsega izvajanje zelo enostavnih likovnih nalog pa vse tja do zelo 

zahtevnih. Učencem ponuja ravnanje s povsem drugačnimi materiali in pripomočki. 

Naloga obsega teoretični in pedagoško raziskovalni del. V teoretičnem delu sem 

predstavila vrste tiska, ki se v šoli uporabljajo. To so globoki, visoki in ploski tisk. V 

nadaljevanju sem predstavila grafične materiale in pripomočke, ki so primerni za 

izvajanje grafičnih tehnik na razredni stopnji osnovne šole. Te so kolagrafija, tisk s 

pečatniki, tisk s premično šablono in monotipija. Predstavila sem tudi naloge iz 

področja grafike, ki bi se morale izvajati na razredni stopnji osnovne šole. Ker sem v 

pedagoško raziskovalnem delu želela raziskati tudi področje motivacije pri izvajanju 

nalog iz področja grafike, sem v teoretični del vključila tudi poglavje motivacije. Zlasti 

sem bila pozorna na elemente motivacije, ki so potrebni za izvajanje nalog iz področja 

grafike. 

V pedagoško raziskovalnem delu sem predstavila rezultate, ki sem jih dobila pri 

izvajanju dveh likovnih nalog iz področja grafike in analizo dobljenih rezultatov. 

Najprej sem posebej za vsako likovno nalogo predstavila rezultate in analizo dobljenih 

rezultatov, nato pa sem v skupni analizi odgovorila na raziskovalna vprašanja, ki sem si 

jih na začetku zastavila. Rezultati, ki sem jih dobila, so pokazali, da je področje grafike 

na razredni stopnji zapostavljeno, učenci pa imajo grafiko radi in so bili za delo 

motivirani.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 LIKOVNO PODROČJE GRAFIKA 

Grafika je že zelo stara likovna dejavnost, saj že odtise rok in raznih predmetov v jamah 

lahko prištevamo k grafiki. V ožjem smislu pa se je grafika začela bolj razvijati v 15. 

stoletju, ko sta se razvili tehniki lesoreza in jedkanice. V istem času je Gutenberg 

iznašel tiskarski stroj, ki je pomembno vplival na razvoj industrijske grafike oz. 

reprodukcije knjig. Na razvoj industrijske grafike pa je najbolj vplivala iznajdba 

fotokopirnih strojev in računalnikov, ki so danes nepogrešljivi v našem življenju. 

Industrijska grafika je postala pomembna veja industrije, saj se vse tiske (revije, 

časopisi, potiski oblačil) prišteva k industrijski grafiki (www.glu-sg.si/sl/galerija-

ravne/pretekle-razstave/).  

Glavna značilnost grafike je njeno reproduciranje. Vse tehnike grafike, razen 

monotipije, imajo to lastnost, da jih lahko naredimo več. Nekatere tehnike so take, da 

lahko naredimo prek sto odtisov z eno matrico (linorez), nekatere pa nam zaradi 

specifičnosti materialov tega ne dopuščajo (kartonski tisk). Pri znanih grafikih je zelo 

pomembno koliko odtisov je bilo narejenih iz ene matrice, saj je število odtisov 

pogojeno s ceno umetnine. Manjša kot je naklada odtisov, večja je cena grafike. Cena 

grafike je odvisna tudi od tega, ali je bil odtis narejen med prvimi, ali med zadnjimi. 

Prvi odtisi so vedno bolj cenjeni, saj so bolj izpopolnjeni in boljši, ker je matrica še 

nepoškodovana. Po večkratnem odtiskovanju (tudi prek 50 odtisov) pa se matrica lahko 

že obrabi in nastanejo nekoliko slabši odtisi, ki imajo tudi nižjo ceno (Jesih, 2000).  

Vsaka grafika oz. odtis mora imeti tudi svojo signaturo, ki nam pove, kdo je avtor 

grafike, koliko odtisov je bilo narejenih in kateri je ta odtis, uporabljeno likovno 

tehniko, naslov dela in leto nastanka grafike. To je nujni sestavni del grafike, zato je 

pomembno, da že otroke od prvega razreda naprej začnemo navajati na pravilno 

izpolnitev signature grafike.   

Grafika je eno izmed petih likovnih področij, ki se izvajajo v šoli pri pouku likovne 

vzgoje. Večkrat je zaradi predsodkov učiteljev, ki so mnenja, da so grafične tehnike 

zahtevne in dolgotrajne, zatirana in postavljena v ozadje. Področje grafike pa zajema 

veliko število grafičnih tehnik, ki so po svoji težavnosti zelo raznolike. V nižjih razredih 

se učenci srečajo s preprostejšimi grafičnimi tehnikami, ki jim omogočijo vpogled v 
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drugačno področje likovne vzgoje, kot so ga večinoma vajeni od prej (risanje in 

slikanje).  

Grafika ima, kot vsa ostala likovna področja, tudi svoje posebnosti. Za otroke, ki so 

vajeni le listov, barvic, flomastrov, tempera barv in plastelina, je to popolnoma novo 

področje. Srečajo se z novimi pojmi kot so matrica in odtis (grafični list). Matrica je za 

otroke še posebej abstrakten pojem in pripomoček, saj ga je potrebno izdelovati v 

negativu, kar je za otroke v nižjih razredih kar težko. Z dobrim načinom poučevanja in 

motiviranja otrok pa je to zelo zanimivo doživetje za otroke. Srečajo se tudi s tiskarsko 

prešo in njenim delovanjem. Pomembno je, da otroci usvojijo tudi jezik in besede, ki se 

uporabljajo v grafiki. Potrebno je, da ločijo, kakšna je razlika med risbo, sliko in 

odtisom in da odtisa ne poimenujejo risba oz. slika (Muhovič, 1999).  
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2.2   VRSTE TISKA  

V grafiki poznamo štiri vrste tiska, ki se razlikujejo po načinu nanosa barve in načinu 

tiskanja. Te skupine so: 

− visoki tisk, 

− globoki tisk, 

− ploski tisk in 

− sitotisk. 

Sitotiska v šoli ne uporabljamo, saj je za to tehniko potrebno imeti posebne stroje in 

priprave, ki jih v šolah ni. Ker se v šolah te tehnike ne izdeluje, je v nadaljevanju ne 

bom posebej opisovala. 

Vsaka vrsta tiska pa vsebuje tudi svoje načine tiskanja, ki se razlikujejo glede na 

uporabo materialov, priprave in obdelave tiskovne plošče. Te načine imenujemo 

grafične tehnike (Jesih, 2000). 

2.2.1 Visoki tisk  

Visoki tisk je način tiskanja, pri čemer ima matrica izbočene in poglobljene dele. Na 

neizbočene, dvignjene dele s pomočjo valjčka nanesemo barvo, na poglobljenih delih pa 

se barva ne prime. Za nanašanje barve uporabljamo pri tehnikah visokega tiska vedno 

valjček, da se barva ne nanese na ubočene dele. Najbolje je, da tiskamo s pomočjo 

tiskarske preše, saj se tako ustvari enakomeren pritisk po celotni matrici in odtisu. Iz 

izbočenih delov matrice se barva nanese na odtis, poglobljeni deli pa ostanejo beli oz. 

brez barve.  

Matrice lahko tiskamo tudi ročno, vendar je to delo napornejše in zahtevnejše. Če v 

razredu nimamo tiskarske preše, lahko odtise naredimo s pomočjo lesenih žlic ali 

valjčka. Namazano matrico položimo na časopisni papir, čez položimo tiskanec in z 

leseno žlico močno pritiskamo po celotni površini. Če si pomagamo z valjčkom, 

moramo s čistim valjčkom večkrat povaljati tiskanec v vse smeri. Tehnike visokega 

tiska se v šoli največ izdelujejo, saj so najpreprostejše za izdelovanje in se lahko tiskajo 

tudi ročno (Pibernik, 2006). 
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Slika 1: Prikaz visokega tiska 

 

Jesih (2000: 22).  

2.2.2 Globoki tisk 

Globoki tisk je način tiskanja, kjer ima matrica z ostrimi predmeti utrte dele. Ti deli oz. 

zareze so zelo tanke, zato je potrebno nanašanje barve s čopičem ali posebnim 

tamponom, da se barva utre v zareze. Ko je barva utrta, je potrebno barvo iz ostale 

površine matrice pobrati. Pri tem si pomagamo s krpo ali gobico. Pri odstranjevanju 

barve iz površine matrice moramo biti pozorni na to, da z gobico ne pritiskamo 

premočno, saj bi se tako pobrala barva tudi iz utorov in zarez. Najlažje pa barvo 

odstranjujemo z dlanjo. Pripravljeno matrico odtisnemo s pomočjo tiskarske preše. 

Ročno tiskanje tu ni priporočljivo, saj so potrebne večje sile, da se barva pobere iz 

zarez. Za tiskanje moramo navlažiti papir, da se barva iz zarez bolje prime nanj (Jesih, 

2000; Pibernik, 2006). 
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Slika 2: Prikaz globokega tiska  

 

Jesih (2000: 22). 

2.2.3 Ploski tisk  

„Ploski tisk je način tiskanja, pri čemer je matrica ploska plošča in odtis ni odvisen od 

višin na njej“ (Tomšič Čerkez, 2010: 67). Ploski tisk deluje po načelu odbijanja in 

privlačenja barve in vode. Plošče za ploski tisk so na določenih mestih premazane s 

kemikalijami, ki privlačijo barvo in odbijajo vodo, na drugih mestih pa ravno obratno. 

Kjer so mesta, ki privlačijo barvo, tam ostane tisk (Novak, 2004). 

Ploski tisk se veliko uporablja v grafični industriji za izdelovanje plakatov, letakov 

revij, razglednic in podobnih stvari. Tehnike ploskega tiska, ki se najpogosteje 

izdelujejo v šoli pa so razne vrste monotipije.  
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Slika 3: Prikaz ploskega tiska 

 
Jesih (2000: 23). 
 
Tiskanje pa lahko razdelimo glede na to, kako tiskamo, na ročno in strojno tiskanje. 

Ročno tiskanje se uporablja večinoma le v šoli, saj odtisi z ročnim tiskanjem ne uspejo 

tako dobro kot s tiskarsko prešo. Ročno tiskanje se lahko uporabi le za tehnike visokega 

tiska. Pri globokem tisku je barva utrta v zareze, iz katerih brez pomoči stroja barve ne 

moremo spraviti ven. Ročno tiskanje se v šoli uporablja predvsem na razredni stopnji, 

ker v učilnicah ni tiskarskih preš. Izdeluje se preprostejše grafične tehnike visokega 

tiska, kot so tisk s šablono in kolažni tisk. Ročno tiskanje je na razredni stopnji 

primerno tudi zato, da se učenci seznanijo z grafičnim delom in spoznajo, da 

izdelovanje grafik ni tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled, ampak je v izdelovanje 

potrebno vložiti precej truda. Je pa ročno odtiskovanje precej zamudno, saj porabimo za 

izdelovanje odtisa veliko časa. Če hočemo iz ene matrice narediti več odtisov pa se ta 

čas še poveča (Pibernik, 2006; Tomšič Čerkez, 2010).  

Če je le možnost, je bolje odtiskovati s tiskarsko prešo. S tiskarsko prešo lahko 

odtiskujemo matrice tehnik visokega in globokega tiska. Tiskarsko prešo moramo 

pravilno nastaviti, da je pritisk valjev ravno pravšnji. Tiskanje s tiskarsko prešo poteka 

hitreje in z manj napora. Tako narejeni odtisi so kvalitetnejši, se pa na odtisu bolj 

poznajo napake matrice kot pri ročnem tiskanju.    
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2.3 GRAFIČNI MATERIALI IN PRIPOMOČKI 

2.3.1 Tiskarska barva 

Tiskarska barva je ena izmed najnujnejših pripomočkov tiskarstva. Pomembno je, da je 

kvalitetna, saj le tako lahko naredimo dober odtis. Pri tiskarski barvi moramo paziti, da 

ima primerno tekočnost, da poteka nanos barve čim bolj nemoteno, imeti mora učinek 

dobrega obarvanja, hitrega sušenja in dobrega vezanja na tiskovni material. Biti mora 

tudi vsestransko obstojna na tiskovnem materialu (Novak, 2004).  

»Osnovna tiskarska barva je črna, saj je tiskanje umetnost črnega v odnosu do belega« 

(Pibernik, 2006: 127). Poleg črne pa se za tiskanje uporabljajo tudi druge barve. 

Najpogosteje se uporablja rdečo, rumeno in zeleno barvo. Lahko se jih uporablja 

namesto črne barve ali pa pri večbarvnih grafikah. 

Prava tiskarska barva je narejena na osnovi raznih olj, največkrat lanenega olja, in se ne 

topi v vodi. Taka barva je kvalitetna, gosta in se jo kupi v kovinskih škatlah po 1 kg. 

Barva sama po sebi pa ni dovolj za kvalitetno tiskanje. Grafiki ji dodajajo še razne 

primesi, kot so firnež, bolonjska kreda in sprimol. Firnež dodajajo za hitrejše sušenje in 

redčenje barve, bolonjsko kredo pa za zgoščanje in izboljšanje kvalitete barve. Namesto 

bolonjske krede dodajajo tudi magnezijev prah. Sprimol pa dodajajo barvi za boljše 

prijemanje barve na odtis (Pibernik, 2006).  

S tiskarsko barvo je potrebno skrbno ravnati, saj se je z vodo ne da sprati z rok in 

oblačil. Tudi vse pripomočke, ki smo jih pri tiskanju umazali s tiskarsko barvo, je 

potrebno hitro očistiti z razredčilom ali terpentinom.  

Snovi za čiščenje prave tiskarske barve so strupene, hlapljive in nevarne za otroke, zato 

se v šoli uporablja tiskarske barve, ki so narejene na vodni osnovi. Ta barva se spira z 

vodo in tako nimamo težav s čiščenjem tiskarskih pripomočkov in rok. Taka barva pa je 

slabše kakovosti, kar se pozna tudi na odtisih. Tiskarska barva na vodni osnovi se 

hitreje suši, zato mora tiskanje potekati hitro.   

Prave tiskarske barve pa se med seboj razlikujejo po uporabi, zato umetniški grafiki 

pripravijo barvo glede na to, kakšno vrsto grafike bodo izdelovali. Za visoki tisk 

uporabljajo knjigotiskarsko barvo, za globoki kalkografsko barvo, za ploski litografsko 

in za sitotisk sitotiskarsko barvo (Jesih, 2000). 
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2.3.2 Papir za tiskanje 

Pri tiskanju je zelo pomembno, kakšen papir vzamemo za izdelovanje odtisov. Pri 

papirju je zlasti pomembna gramatura, vpojnost in sestava papirja. Bolje je, da 

vzamemo papir z večjo gramaturo, saj je potem manjša možnost, da se nam pri tiskanju 

strga. Najpomembnejša lastnost papirja za tiskanje pa je vpojnost. Papir za tiskanje 

mora biti vpojen, zato je bolje da vzamemo neklejen ali malo klejen papir. Grafiki papir 

pred tiskanjem navlažijo. Navlažijo ga tako, da ga pomočijo v vodo in ga nato pivnajo s 

pomočjo časopisnega papirja do primerne vlažnosti. Papir pa lahko tudi premažemo z 

vlažno krpo in ga nato zložimo enega na drugega, da se vlažnost primerno razporedi. 

Pomembna je tudi sestava papirja. Najpomembneje je, da vzamemo za odtiskovanje 

brezlesni papir, ki vsebuje manj kot 5 % lesovine, saj imajo večje mehanske jakosti 

(Pibernik, 2006, Novak 2004).    

V šoli pa običajno nimamo prav posebnega papirja za tiskanje, zato tiskamo na risalni 

papir. Pri risalnem listu moramo paziti, da tiskamo na gladko stran, saj tako nastanejo 

odtisi lepši, porabimo pa tudi manj tiskarske barve. Če želimo tiskati na hrapavo stran, 

moramo s posebno tiskarsko barvo narediti debelejši nanos barve na matrici. Pri tem pa 

je več pasti, saj je matrica bolj spolzka in se hitreje zamakne na listu za odtis, barva se 

hitreje suši in motiv na matrici ne pride toliko do izraza, ker je barve več.  

2.3.3 Tiskarski valjček in preša 

Za nanašanje barve na matrico največkrat uporabljamo tiskarski valjček. Valjčkov je 

več vrst. Razlikujejo se po velikosti, prožnosti in trdoti. Za izdelavo različnih grafičnih 

tehnik moramo izbrati ustrezen valjček. Za izdelavo linoreza, lesoreza in ostalih 

podobnih tehnik visokega tiska, ki imajo ravne izbočene površine, se uporablja za nanos 

barve trd valjček, za izdelavo tehnik, narejenih iz kartona in drugih reliefno oblikovanih 

materialov, pa bi morali uporabljati mehkejše valjčke. V šoli pa se največkrat dogaja, da 

se uporabljajo samo trdi valjčki, ki so cenejši, za vse tehnike. Za tehnike globokega 

tiska pa ne uporabljamo valjčkov za nanašanje barve na matrico, ampak uporabljamo 

razne čopiče in tampone za utiranje barve v vbočene dele matrice (Pibernik, 2006). 

Za tiskanje kvalitetnejših grafičnih listov moramo uporabljati tiskarsko prešo. To je 

stroj, sestavljen iz valjev, ki so nastavljivi po višini, podloge, filca in vretena za 

premikanje podlage s filcem. V šoli se uporabljajo preproste tiskarske preše, ki jih lahko 

ob prisotnosti učitelja uporabljajo tudi učenci. Odtiskovanje s pomočjo tiskarske preše 
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je lažje od ročnega in tudi odtisi nastanejo lepši kot z ročnim tiskanjem. Tiskarska preša 

je nujen pripomoček za odtiskovanje matric, narejenih v globokem tisku. 
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2.4 GRAFIČNE TEHNIKE 

Kot pri vsakem likovnem področju, se tudi pri grafiki izvajajo različne grafične tehnike, 

ki se med seboj razlikujejo po pripravi matrice in uporabi materiala. Grafične tehnike 

razvrstimo v skupine glede na vrsto tiska. V osnovni šoli se uporabljajo zelo različne 

grafične tehnike, ki se začnejo z zelo preprostimi (tisk s pečatniki, nekatere vrste 

monotipije, tisk s šablono, kolažni tisk) na razredni stopnji do vedno zahtevnejših 

(linorez, lesorez) na predmetni stopnji. Pri izdelovanju grafike pa lahko uporabljamo 

tudi kombinirane grafične tehnike. V eni likovni nalogi lahko izvedemo vsaj dve 

grafični tehniki, kar daje uram likovne vzgoje večjo pestrost. Pri tem moramo biti 

pozorni, da izberemo dve likovni tehniki, ki jih lahko izvedemo v eni likovni nalogi, saj 

se nekatere grafične tehnike med seboj ne morejo dopolnjevati oz. je naloga miselno 

prezahtevna za učence na razredni stopnji (Jesih, 2000).  

2.4.1 Kolagrafija 

Kolagrafija je grafična tehnika, ki jo lahko prištevamo med tehnike visokega ali 

globokega tiska, saj poznamo kolagrafijo visokega in globokega tiska. To tehniko 

učenci po učnem načrtu spoznajo v 5. razredu osnovne šole. Matrico izdelamo s 

tekočim lepilom (najboljše je lepilo Mekol, saj je narejeno na vodni osnovi, je cenovno 

dostopno, se lepo čisti s prstov in obleke in ga imajo v vsaki osnovni šoli).  

Pri kolagrafiji v visokem tisku si lahko predhodno z debelim svinčnikom ali flomastrom 

narišemo osnutek risbe, ki jo bomo potem prevlekli z lepilom. Pomembno je, da za 

risanje vzamemo debelo risalo, saj se tako izognemo risanja detajlov, ki jih z lepilom ne 

moremo narisati. Nato na narisano risbo nanesemo lepilo. Najbolje je, da lepilo 

iztiskamo iz tube. Paziti moramo, da lepila ne nanašamo previsoko, saj se bo potem 

dolgo časa sušilo in obstajajo večje možnosti, da bodo preveč dvignjeni deli pri 

odtiskovanju strgali papir. Ko je matrica narejena, jo pustimo, da se posuši. Nato na 

posušeno matrico s pomočjo tiskarskega valjčka nanesemo barvo. Barva mora biti 

nanesena na vse dvignjene dele. Namazano matrico nato postavimo na papir za 

odtiskovanje in naredimo odtis. Odtis lahko naredimo ročno ali s pomočjo tiskarske 

preše. Odtis pustimo, da se posuši in ga nato še dopolnimo s signaturo (Jesih, 2000). 

Pri kolagrafiji globokega tiska pa je potrebno lepilo na tanko nanesti po celotni površini 

kartona in nato z različnimi risali pobrati lepilo iz določenih območij. Matrico nato 
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pustimo, da se posuši. Posušeno matrico nato premažemo s tiskarsko barvo tako, da se 

ta utre v zareze. Nato matrico odtisnemo s pomočjo tiskarske preše in izpolnimo še 

signaturo (Tomšič Čerkez, 2010). 

2.4.2 Tisk s pečatniki 

Tehnika tisk s pečatniki sodi med tehnike visokega tiska in je najstarejša in ena 

najenostavnejših grafičnih tehnik. To tehniko izdelujejo že otroci v vrtcu z odtisi rok in 

stopal, nadaljuje pa se v osnovni šoli. Pečatnike lahko naredimo iz različnih materialov, 

kot so sadeži, krompir, pluta, stiropor idr. Pomembno je, da izberemo tak material, da 

ga bodo učenci lahko obdelali in naredili pečatnik (Jesih, 2000). 

Tehnika tisk s pečatniki je zelo priročna za izdelovanje raznih zaporedij vzorcev, saj 

lahko z le nekaj pečatniki ustvarimo zanimivo grafiko. V višjih razredih pa je tehnika 

tiska s pečatniki zelo uporabna pri izvajanju nalog s kombiniranimi grafičnimi 

tehnikami.  

2.4.3 Tisk s premično šablono 

Tehnika tisk s premično šablono tudi sodi med tehnike visokega tiska in je za 

izdelovanje enostavna. Zaradi enostavnega izdelovanja se to tehniko izdeluje že od 

prvega razreda osnovne šole naprej.  

Za izdelovanje matrice potrebujemo le gladek karton in nekaj debelejšega papirja ali 

tanjšega kartona. Iz debelejšega papirja ali tanjšega kartona izrežemo ali iztrgamo 

šablone. Dobro je, da vsaj na začetku, ko se učenci še spoznavajo s to tehniko, ne 

izdelujemo premajhnih šablon in da šablon ni preveč. Te šablone bo potem potrebno 

položiti na podlago, na katero smo navaljali barvo. Če so šablone premajhne, je velika 

verjetnost, da se bodo učenci s prsti dotaknili barve na podlagi in barvo prenesli na 

šablono. Šablona se bo umazala, kar se bo poznalo tudi na odtisu. Šablone lahko 

pustimo nepobarvane, lahko pa jih pobarvamo z različnimi tiskarskimi barvami. Tako 

pripravljeno ploskev s šablonami lahko odtisnemo in nastane preprost odtis. Pri tehniki 

tiska s premično šablono lahko nastane le en enak odtis. Šablone lahko za naslednje 

odtise poljubno spreminjamo in naredimo podobne odtise (Jesih, 2000). 

Za odtiskovanje je bolje, da uporabimo tiskarsko prešo, zlasti če smo za izdelovanje 

šablon uporabili debelejši karton. Če so šablone izdelane iz navadnega pisarniškega 

papirja pa lahko tiskanje opravimo tudi ročno s pomočjo tiskarskega valjčka.   
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2.4.4 Monotipija     

Monotipija je grafična tehnika, kjer lahko naredimo le en odtis. To nam pove že njeno 

ime, saj je sestavljeno iz besed »mono«, kar pomeni en in »tipija«, kar pomeni odtis. Ta 

odtis je unikaten in ga ne moremo ponoviti. Večina monotipij ima plosko matrico, zato 

take vrste monotipije uvrščamo med ploski tisk. Poznamo več načinov izdelovanja 

monotipije, ki jih lahko izdelujemo s pomočjo tempera barv, oljnih barv, vodotopnih 

flomastrov in grafičnih barv.   

Način izdelovanja monotipije, kjer uporabljamo flomastre, je zelo enostaven. S 

flomastrom na podlago narišemo motiv, čez damo papir, ki smo ga predhodno navlažili 

z vodo, in po namočenem papirju nekajkrat pogladimo z roko. Papir nato previdno 

dvignemo in dobimo odtis (Tomšič Čerkez, 2010). 

Nekoliko zahtevnejši načini monotipije so z uporabo tiskarskih barv. Za izdelovanje 

take vrste monotipije potrebujemo gladko ploščo za razvaljanje barve, ki je lahko iz 

linoleja, plastike, kovine, stekla ali drugih podobnih materialov. Nanjo s pomočjo 

valjčka nanesemo tiskarsko barvo. S tako ploščo z barvo lahko naredimo različne vrste 

monotipij. Lahko s pomočjo različnih risal naredimo motiv, tako da poberemo barvo iz 

plošče in nato odtisnemo na papir. Lahko s čopičem, ki smo ga pomočili v topilo, 

narišemo motiv in nato odtisnemo. Lahko pa na navaljano ploščo položimo papir in na 

papir z različnimi risali narišemo motiv. Na narisanih mestih se barva prime papirja in 

nastane monotipija (Tomšič Čerkez, 2010; Pibernik 2006).  
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2.5 POUK LIKOVNE VZGOJE 

Likovna vzgoja ja predmet, ki ga imajo učenci na urniku vseh 9 let osnovne šole. To je 

predmet, kjer se učenci celostno likovno razvijajo, saj se z izvajanjem likovnih nalog 

čustveno in socialno razvijajo, usvajajo znanje o elementarnih likovnih pojmih in 

razvijajo ročne spretnosti. Učitelj mora pripraviti tak načrt dela, da bo z izvajanjem 

likovnih nalog postopno vse to vključil v učne ure, hkrati pa upošteval učni načrt, ki je 

ciljno zasnovan. Najpomembneje je, da učitelj sestavi likovne naloge, ki bodo učencem 

omogočile, da se bodo lahko celostno razvijali in da bodo likovne naloge enakovredno 

zajemale vseh pet likovnih področij (Tacol, 2003).   

2.5.1 Likovne naloge iz področja grafike na razredni stopnji 

»Likovno izražanje se realizira v vseh razredih na temelju problemsko zasnovane 

likovne naloge« (Tacol, 1999: 81). Likovna naloga mora biti sestavljena tako, da 

upošteva razvojno stopnjo učenca, njegovo predznanje in je v skladu z zahtevanimi cilji 

za posamezen razred. Likovne naloge učitelj sestavi s pomočjo učnega načrta (Tacol, 

1999). 

Primeri likovnih nalog iz področja grafike na razredni stopnji: 

1. razred: Področju grafike je namenjeno manjše število učnih ur (4). 

- Odtiskovanje pripravljenih pečatnikov iz naravnih materialov.  

- Lepljenje mehkejših materialov in njihovo odtiskovanje. 

2. razred: Področju grafike je namenjenih 14 učnih ur. 

- Ureditev kompozicije iz naravnih materialov in izdelava odtisa. 

- Izdelava pečatnikov in odtisa. 

- Izdelava matrice z uporabo mehkejših materialov, ki imajo različno površino in 

odtiskovanje.  

- Risanje risbe z različnimi linijami s pomočjo monotipije. 

3. razred: Področju grafike je namenjenih 14 učnih ur. 

- Izdelava matrice z oblikovanjem ritmične kompozicije po domišljiji in odtisa v 

visokem tisku. 

- Izdelava matrice iz gladkih in hrapavih materialov in odtisa v visokem tisku. 

- Izdelava šablonskega tiska. 

- Izdelava odtisa v ploskem tisku s kombiniranjem ploskev in linij. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Urška Žerjal: Diplomsko delo 
 

15 

4. razred: Področju grafike je namenjenih 14 učnih ur. 

- Izdelava enobarvnega odtisa v ploskem tisku s poudarkom na liniji in ploskvi. 

- Izdelava matrice z enakomernim razporejanjem ploskev v tehniki visokega 

tiska. 

- Izdelava matrice in odtisa z uporabo materialov, različnih tekstur. 

- Izdelava matrice z neenakomernim razporejanjem ploskev v tehniki visokega 

tiska. 

5. razred: Področju grafike je namenjenih 14 učnih ur. 

- Izdelava večbarvnih odtisov v ploskem tisku (barvna monotipija). 

- Izdelava matrice in odtisa v visokem tisku (kolagrafija). 

- Izdelava matrice in odtisa v visokem tisku z enovitim materialom (kartonski 

tisk). 

- Oblikovanje osnutka in izdelava matrice ter odtisa v visokem in ploskem  tisku.       

2.5.2 Motivacija pri likovni vzgoji 

»Motivacija je psihološki proces, ki posameznika spodbuja k dejavnosti, ga pri tej 

dejavnosti usmerja in dejavnost tudi vzdržuje skozi čas« (Pintrich, 2003 v Peklaj, 2009: 

36). Je nujno potreben proces za doseganje zastavljenih ciljev, saj če je človek za 

določeno stvar motiviran, svoje aktivnosti usmerja k uresničitvi le teh. V šoli je 

motivacija zelo pomemben proces, ki mora biti prisoten pri poteku celotne ure, ne le v 

uvodu.  

Richard Denny (1993) omenja 9 zakonov motivacije. Trdi, da če želimo motivirati, 

moramo biti najprej sami motivirani. To velja v šoli predvsem za učitelje. Učitelj, ki z 

veseljem in vnemo poučuje določen predmet, je za poučevanje motiviran, lažje in boljše 

posreduje učno snov učencem. Motivacija pa potrebuje tudi določen cilj. Pri likovni 

vzgoji je že sama zasnova ure motivacijska, saj učencem najprej posredujemo neznane 

likovne pojme, nato likovno nalogo, kako vgraditi likovne pojme v likovno izražanje, 

posebnosti likovnih materialov in na koncu podamo motiv, s katerim morajo učenci  

uresničiti likovno nalogo. Likovna naloga mora učencem predstavljati nek izziv, vendar 

mora biti izziv tak, da ga učenci lahko rešijo. Če je izziv pretežak, potem učinkuje ravno 

nasprotno od motivacijskega. Motivacija mora biti prisotna v vseh delih učne ure. Ko je 

otrok motiviran za neko stvar v določenem delu ure, to še ne pomeni, da bo ta 

motivacija trajala do konca šolske ure. Vedno morajo biti med urami postavljene 

situacije, ki učence pritegnejo in motivirajo. Učne ure likovne vzgoje pa ne smejo biti 
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zasnovane tako, da učitelj le posreduje snov, učenci pa to snov le sprejemajo in nato 

naučeno uporabijo pri izdelavi izdelka. Potrebno je, da učenci med uro sodelujejo. 

Pripraviti moramo tudi take likovne naloge, kjer bo delo v paru ali skupinsko. Pri 

skupinskem delu lahko učencem damo različne zadolžitve. Tako, da se bo vsak učenec 

počutil uspešnega in s tem tudi pripadnika skupine (Denny, 1993).      

Vsak učenec je za nekaj bolj, za nekaj pa manj motiviran. Za stvari, za katere je bolj 

motiviran, se bolj potrudi, jim nameni več časa in jih največkrat tudi bolje opravi. 

Pomembno je tudi, ali je za izvedbo neke naloge bolj prisotna zunanja ali notranja 

motivacija. V šoli je velikokrat tako, da so učenci najprej zunanje motivirani za 

opravljanje določenih nalog. Veliko jim pomeni dobra ocena, pohvala učitelja in se za 

to tudi potrudi. Ob dobri zunanji motivaciji in dobrem učitelju, ki v svojih urah 

uporablja različne učne metode in oblike dela, pa se pri učencih razvije tudi notranja 

motivacija. Ko so učenci notranje motivirani, se učijo in opravljajo naloge zato, da bi 

izvedeli nekaj novega, pri tem uživajo in skušajo doseči vedno več. Tu ni več 

pomembna nagrada okolice (ocena, pohvala), ampak lastno zadovoljstvo. 

Zunanje in notranje motivacije pa ne moremo deliti na dva skrajna pola, ampak se ti dve 

skupini med seboj povezujeta, pri čemer ena od skupin prevlada. Če kot učitelji pri 

učencih dosežemo večjo mero notranje motivacije, smo dosegli cilj, da se učenci učijo 

zase in ne za ocene (Peklaj, 2009).  

 
Tudi pri likovni vzgoji je potrebna dobra motivacija otrok v celotni uri za doseganje 

dobrih rezultatov. Elementov motivacije za otroško likovno izražanje je več. Mednje 

štejemo vse, kar daje pobude za likovno izražanje, ga usmerja in mu določa intenzivnost 

in trajanje (Berce Golob, 1993). 

Berce Golobova elemente motivacije razdeli v naslednje skupine: 

- vzburjenje, napetost in zanimanje za likovno dejavnost, 

- notranja in zunanja motivacija, 

- storilnostna motivacija, 

- zavest o cilju in učenju, 

- nivo aspiracije, 

- radovednost, interes za snov in učenje, 

- likovni motiv kot motivacija in 

- orodja in tehnike za likovnovzgojno delo kot motivacija. 
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Pomembno je, da učitelj pri izvajanju vsake ure presodi, kaj bo učence najbolj pritegnilo 

in na kakšen način jim bo dani likovni problem predstavil. Za dobro motivacijo v 

razredu je potrebna učiteljeva inovativnost, pestrost ur in dobro izbrane metode dela za 

izpolnitev zastavljenega likovnega problema.  
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3 PEDAGOŠKO RAZISKOVALNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V diplomski nalogi želim raziskati problem izvajanja kombiniranih grafičnih tehnik pri 

pouku likovne vzgoje v 5. razredu. Zlasti me zanima, kako motivacija učencev za 

grafično dejavnost vpliva na izvajanje takih ur in ali prekinitev učne ure pri izvajanju 

grafičnih nalog vpliva na motivacijo učencev. Za to sem se odločila, ker je področje 

izvajanja likovnih nalog še neraziskano in pri pouku premalokrat uporabljeno.  

3.2 CILJI 

V diplomskem delu želim raziskati: 

- kakšno je učenčevo poznavanje grafičnih pojmov in posebnosti grafičnih 

materialov in pripomočkov v 5. razredu OŠ, 

- kako zmorejo učenci 5. razreda OŠ izvesti kombinirane grafične tehnike v 

visokem in ploskem tisku, 

- kakšen je vpliv prekinjanja izvedbe grafične naloge na motivacijo učencev. 

3.3 RRAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Ali je znanje  učencev v 5. razredu OŠ o grafičnih pojmih in posebnostih 

posameznih grafičnih tehnik, ki so primerni njihovi starostni stopnji, 

zadovoljivo? 

2. Ali so kombinirane grafične tehnike v visokem in ploskem tisku za učence v 5. 

razredu prezahtevne? 

3. Ali so učenci 5. razreda motivirani za izvajanje kombiniranih grafičnih tehnik? 

4. Ali prekinitev izvedbe naloge iz grafike vpliva na motivacijo učencev? 
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3.4 RAZISKOVALNA METODA 

3.4.1 Vzorec 

V raziskavi je sodelovalo 27 učencev 5. b razreda osnovne šole v Sežani. 

3.4.2 Raziskovalni inštrumenti 

Odgovore na raziskovalna vprašanja sem dobila s pomočjo vprašalnika in opazovalne 

liste. Za odgovore na prvo raziskovalno vprašanje sem uporabila vprašalnik, za ostala tri 

pa opazovalno listo. Vprašalnik je obsegal 5 vprašanj odprtega tipa. Prva tri vprašanja 

so se nanašala na poznavanje grafičnih pojmov, zadnji dve pa na poznavanje posebnosti 

grafičnih tehnik. Pri opazovalni listi pa sem opazovana dejanja razdelila na tri stopnje, 

kjer je prva stopnja pomenila najuspešnejše doseganje zapisa, druga stopnja je pomenila 

delno doseganje zapisa, tretja pa najskromnejše doseganje zapisa.   

3.4.3 Potek raziskave 

Raziskava je potekala tri zaporedne torke v maju (8. 5. 2012, 15. 5. 2012 in 22. 5. 

2012). V razredu sem vsakič vodila dve zaporedni šolski uri likovne vzgoje. Na začetku 

prve šolske ure sem učencem razdelila vprašalnik o poznavanju grafičnih pojmov in 

posebnosti grafičnih tehnik. Izpolnili so ga vsi učenci. Med izvajanjem učnih ur pa sem 

spremljala dogajanje v razredu po posameznih učnih korakih; uvodna motivacija, 

posredovanje novih likovnih pojmov, napoved likovne naloge, likovno izražanje 

učencev in vrednotenju izdelkov v zaključku. V opazovalno listo sem si beležila število 

učencev po stopnjah opazovanega dejanja. Za vsak obisk sem imela pripravljeno novo 

opazovalno listo, saj so se opazovalne liste med seboj nekoliko razlikovale. 

3.4.4 Obdelava podatkov 

Podatke vprašalnika o poznavanju grafičnih pojmov in posebnosti grafičnih tehnik sem 

najprej uredila po kategorijah za vsako vprašanje posebej. Nato sem določene odgovore, 

ki so si bili med seboj podobni, združila v enoten odgovor in izračunala odstotek 

posameznih odgovorov. Na koncu sem za vsako vprašanje izdelala še grafični prikaz. 

Podatke iz opazovalne liste pa sem številčno uredila po kategorijah za vsako 

raziskovalno vprašanje posebej in nato izračunala še odstotek danih števil učencev.  
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3.5 IZVEDBA LIKOVNIH NALOG IN ANALIZA 

V razredu sem v 6. šolskih urah izvedla dve likovni nalogi iz področja grafike. Obe 

likovni nalogi sta vsebovali uporabo dveh grafičnih tehnik. Za uresničitev vsake likovne 

naloge sem si zadala cilje. Pri tem sem si pomagala z Učnim načrtom za likovno vzgojo 

iz leta 2004. 

3.5.1 Izvedba 1. likovne naloge 

UČNA PRIPRAVA 
 

IZVAJALKA: Urška Žerjal 

DATUM: 8. 5. in 15. 5. 2012 

PREDMET: LIKOVNA VZGOJA 

RAZRED: 5. 

ŠTEVILO UR: 3 

LIKOVNO PODROČJE: grafika 

LIKOVNA NALOGA: Izdelava matrice in odtisa v visokem tisku. 

LIKOVNA TEHNIKA: kombinirana (kolagrafija in tisk s pečatniki) 

LIKOVNI MOTIV: drevesa v burji 

MATERIALI IN ORODJA: karton, lepilo (Mekol), stiropor, akrilna barva (črna), 

valjček, tempera barve, listi za odtis, časopisni papir, tiskarska preša 

UČILA IN PRIPOMOČKI: matrice za izdelavo kolagrafije, odtisi kolagrafije, barvni 

krog 

UČNE METODE: demonstracija, pogovor, opazovanje, razlaga 

UČNE OBLIKE: individualna, frontalna 

VRSTA UČNE URE: kombinirana 

UČNI CILJI: 

Učenci: 

• spoznajo tehniko kolagrafija, 

• izdelajo matrico iz lepila in njen odtis, 

• z uporabo toplih in hladnih barv zapolnijo odtis s pečatniki, 

• upoštevajo vrstni red izpeljave likovne tehnike, 

• razvijajo vztrajnost za izvedbo likovne tehnike, 

• ob uporabi različnih materialov in orodij razvijajo motorično spretnost in 
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občutljivost, 

• se navajajo na kritično vrednotenje lastnega dela in del sošolcev. 

 

POTEK UČNE URE 

Učencem se predstavim in jim povem, da bom trikrat zapored vodila pouk v njihovem 

razredu. Da bom izvedela, kaj že vedo o področju grafike, jim bom razdelila 

vprašalnike. 

UVODNA MOTIVACIJA 

Učence vprašam, če so že kdaj videli šapo kakšne živali. Vprašam jih, kakšna je ta šapa 

in kakšen bi bil odtis te šape v snegu. Vprašam jih, če je doma staršem všeč, če njihov 

hišni ljubljenček pritaca z umazanimi tačkami po hiši.  

Kaj nastane? Nastane odtis tačke. 

Kaj pa če pridemo mi z umazanimi čevlji v hišo, šolo? Ostane odtis našega čevlja. 

Ali lahko še kaj drugega odtisnemo? Pričakujem odgovor da naše dlani, liste in tudi  

predmete (žige). 

Ugotovimo da je odtisov veliko in da lahko nastanejo tudi nevede.  

Učencem pokažem nekaj odtisov – lista, živalske šape, različnih predmetov. 

OSREDNJI DEL 

a) Posredovanje likovnih pojmov: 

Učence vprašam če vedo, kako nastane likovno delo z odtisom. Najprej moramo 

napraviti tiskalno ploščo. Izdelamo jo lahko na različne načine in iz različnih 

materialov. To ploščo nato pobarvamo z barvo in odtisnemo. Postopki so lahko različni. 

Ločimo različne grafične tehnike.  

Učencem povem, da bomo danes spoznali novo grafično tehniko, ki se ji reče 

kolagrafija. Pokažem jim nekaj primerov matric in odtisov te tehnike. Da lahko 

izdelamo kolagrafijo pa najprej potrebujemo matrico.  

Postavim jim vprašanji: Katera izmed pokazanih primerov je matrica? Zakaj menite, da 

je izbran primer matrica? Pri tem vprašanju učence usmerim da ugotovijo, da je matrica 

narejena pred odtisom. Povem jim tudi, da je matrica tiskalna plošča, ki jo moramo 

natančno izdelati v negativu. Ko jo bomo odtisnili, bo obrnjena (kot če se pogledamo v 

ogledalo). 

Izdelano matrico nato odtisnemo in nastane odtis. 

Učencem pojasnim, da matrico napravimo tako, da previdno rišemo oblike z lepilom. 
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Učencem pojasnim, da takšen način izdelave odtisa imenujemo kolagrafija. 

Po izvedbi kolagrafije učencem pojasnim, da jo bodo dopolnili še z odtisi pečatnikov.  

Učencem postavim vprašanji: Kaj so pečatniki? Učenci ugotovijo, da z njimi napravimo 

pečat. 

Iz česa izdelamo pečatnike? Učenci ugotovijo, da iz različnih materialov: krompirja, 

lesa, stiropora,… 

Pečatniki pa so samo pripomoček za odtiskovanje. Potrebujemo še barvo, v katero 

pečatnike pomočimo, da jih lahko nato odtisnemo.  

Za odtiskovanje pečatnikov bomo uporabili sorodne barve. Da obnovimo katere barve 

so sorodne, učencem postavim vprašanja: Katere barve bi lahko bile med seboj 

sorodne? Pričakujem odgovor, da tiste, ki so si med seboj podobne. Pokažem jim barvni 

krog in jim svetujem, naj v barvnem krogu pokažejo, katere barve so sorodne. Po 

njihovih odgovorih nekaj parov sorodnih barv napišem na tablo (rumena, oranžna, 

rdeča; modra, vijolična, rdeča; rumena, modra, zelena). 

 

b) Napoved likovne naloge: 

Učencem zopet pokažem matrico in jih vprašam s katerimi materiali je narejena. 

Ugotovijo, da so oblike narisane z lepilom. Demonstriram postopek izdelave matrice.  

Vzamemo košček kartona in nanj z lepilom narišemo oblike. Pri tem moramo biti 

pozorni, da narišemo le oblike brez detajlov. Pri stiskanju lepila pa moramo biti pozorni 

na to, da če bomo lepilo močno stisnili, bo nastala debelejša črta, če ga bomo stisnili 

malo pa tanjša črta. Opozorim jih še na to, da lepila ne stiskamo preveč, kajti tako bodo 

nastale same debele črte, ki bodo potrebovale veliko časa, da se posušijo. Ko bo matrica 

končana, jo bomo postavili pod radiator, da se bo hitreje posušila. 

Poleg kolagrafije bomo izdelali tudi pečatnike iz stiropora. Na že izdelan odtis matrice z 

lepilom bomo tiskali tudi s pečatniki. Za tiskanje s pečatniki bomo uporabili dve 

sorodni barvi. Potiskali bomo samo potisnjeno obliko. 

Učencem demonstriram potek odtiskovanja pečatnikov. S čopičem na tanko namažemo 

pečatnik in ga nato odtisnemo.  Poudarim še to, da pečatnik namažemo z barvo za vsak 

odtis. 

Učencem pojasnim motiv spomladanska drevesa v burji.  
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c) Likovno izražanje učencev: 

Učenci zaščitijo mize s časopisnim papirjem in pričnejo z izdelavo matrice in 

pečatnikov. Med ustvarjanjem opazujem nastajanje matrice in pečatnika in jih 

usmerjam. Po končani izdelavi matrice, pečatnikov in odtisa učenci pospravijo vse 

stvari na svoje mesto. 

 
ZAKLJUČNI DEL 

Ponovimo kako označimo grafični list in ga označimo. Nato svoje izdelke razstavijo na 

tabli. Skupaj oblikujemo kriterije vrednotenja.  

• Čisti odtis kolagrafije in odtisi pečatnikov, 

• upoštevanje uporabe toplih in hladnih barv, 

• izvirnost motiva (drevesa v burji). 

 
 

3.5.2 Analiza izvedbe 1. likovne naloge 

Izvedba 1. likovne naloge je potekala tri šolske ure. V začetku pouk ni potekal tako, kot 

sem si želela, saj smo veliko več časa, kot sem predvidela, potrebovali za spoznavanje 

grafičnih pojmov. Učenci so grafične pojme zelo slabo poznali, zato sem jim morala 

vsakega posebej razložiti, predvidevala pa sem, da jih bomo samo ponovili. Nato pa je 

dejavnost stekla tako, kot sem si zamislila. Učence sta izdelovanje matrice in 

pečatnikov pritegnili in pri izdelavi ni bilo večjih težav. Nekaj pomislekov se je pri 

učencih pojavilo pri izdelavi kolagrafije. Matrice so se začele sušiti in lepilo je začelo 

postajati steklene barve. Učenci so se ustrašili, da matrica ne bo uporabna. Ko sem jim 

razložila, da barva matrice ni pomembna, je bilo zopet vse v redu. Pri izdelavi 

pečatnikov je bilo nekaj težav, saj je bilo stiropor, iz katerega so učenci izdelovali 

pečatnike, težko izrezati. Nekateri učenci so izrezali premajhne oblike. Pečatnike so 

zato morali popravljati.  

Največja težava pri izvedbi prve likovne naloge pa je bila ta, da smo imeli pri tiskanju le 

en valjček za nanašanje barve na matrico. Ker je bilo učencev 27, so morali veliko časa 

čakati, da so lahko naredili odtis. Med tem časom je tudi nekoliko popustila motivacija, 

saj so se začeli nekateri učenci dolgočasiti. To sem rešila tako, da sem učencem 

naročila, naj napišejo, kar so si o grafiki in grafičnih pojmih zapomnili. To, kar so 

učenci napisali mi je bila usmeritev za poznavanje grafičnih pojmov. Ugotovila sem, da 
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sem pojme zelo dobro predstavila, saj je večina učencev pravilno opisala vse pojme, ki 

sem jih predstavila v začetku ure. 

Tretjo šolsko uro smo nadaljevali izvedbo likovne naloge. Učenci so morali nastali odtis 

dopolniti z odtisi pečatnikov in pri tem uporabiti sorodne barve. Pojem sorodne barve so 

poznali. Končane grafične liste smo nato razstavili in se o njih pogovarjali z 

upoštevanjem izpostavljenih kriterijev. Učenci so pri tem zelo dobro sodelovali. 

Učiteljica mi je na koncu povedala, da so takega načina vajeni, saj vsak izdelek na 

koncu tako pokomentirajo. V vseh treh urah so bili učenci zelo motivirani za delo, tudi 

to, da se je realizacija likovne naloge nadaljevala v tretji šolski uri (naslednji teden), 

učence ni zmotila oz. zmanjšalo motivacijo za delo.  

Učenčeve grafike so bile zanimive, izvirne in jih nekaj tudi predstavljam. 
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3.5.3 Izvedba 2. likovne naloge 

UČNA PRIPRAVA 
 

IZVAJALKA: Urška Žerjal 

DATUM: 15. 5. in 22. 5. 2012  

RAZRED: 5. 

ŠTEVILO UR: 3 

LIKOVNO PODROČJE: grafika 

LIKOVNA NALOGA: Izdelava matrice in odtisa v ploskem in visokem tisku. 

LIKOVNA TEHNIKA: kombinirana (tisk s premično šablono in monotipija) 

LIKOVNI MOTIV: cvetovi spomladanskih cvetlic 

MATERIALI IN ORODJA: trši papir, tiskarska barva, pisarniški papir, indigo papir, 

različna risala, časopisni papir, valjček, tiskarska preša, plošča za valjanje barve, risalni 

list 

UČILA IN PRIPOMOČKI: različni primeri monotipij, primeri šablonskega tiska, 

različne šablone 

UČNE METODE: demonstracija, pogovor, opazovanje, razlaga 

UČNE OBLIKE: individualna, frontalna 

VRSTA UČNE URE: kombinirana 

UČNI CILJI: 

Učenci: 

• izdelajo šablone za izvedbo visokega tiska, 

• izvedejo ploski tisk, 

• razvijajo vztrajnost pri izdelavi šablone in njenem odtiskovanju ter pri izdelavi 

monotipije, 

• po predvidenih postopkih izvedejo grafični tehniki,  

• ob uporabi različnih orodij in materialov razvijajo motorično spretnost in 

občutljivost, 

• ovrednotijo nastale odtise – grafične liste, 

• se navajajo na kritično vrednotenje lastnega dela in dela sošolcev. 
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POTEK UČNE URE 

UVODNA MOTIVACIJA 

Učence umirim in jim pokažem različne šablone (geometrijski liki, živali, sadje…). 

Usmerim jih v opazovanje in njihovo opisovanje. Učenci ugotovijo, da bomo z njimi 

odtiskovali in da izrezane oblike imenujemo šablone. Z njimi lahko odtisnemo več 

enakih oblik. 

OSREDNJI DEL 

a) Posredovanje likovnih pojmov: 

Učencem pojasnim, da poleg grafičnih tehnik kolagrafija in tiska s pečatniki, ki smo ju 

že spoznali, poznamo še več grafičnih tehnik. Med njimi sta dve zanimivi – tisk s 

šablono in monotipija.  

Tisk s šablono je grafična tehnika, kjer je tiskalna plošča izrezana oblika, ki jo lahko 

samo enkrat in tudi večkrat uporabimo. Izdelamo lahko več enakih odtisov. Barvo 

nanašamo s čopičem ali valjčkom na površino šablone in odtiskujemo. Uporabimo 

lahko eno barvo ali za vsak odtis drugo barvo. Takšnemu tisku pravimo tisk z 

nepremično šablono. Kadar z isto šablono odtisnemo obliko večkrat, takšnemu tisku 

pravimo tisk s premično šablono. Učencem pokažem nekaj različnih primerov tiska s 

premično šablono.    

Monotipija pa je takšna grafična tehnika, kjer nastane samo en odtis. Obstaja pa več 

načinov izvedbe monotipije. Učencem pokažem nekaj različnih primerov in opisujem 

postopke:  

a) oblike z gostejšo tempera ali grafično barvo hitro naslikamo na podlago, nato na 

naslikano sliko položimo mehkejši papir in odtisnemo. Barve med oblikami se malo 

prelijejo ena v drugo in nastane zanimiv odtis. 

b) na tršo podlago z valjčkom nanesemo tiskarsko barvo, čez pobarvano površino 

položimo tanjši papir in nanj narišemo oblike. Da so bolj zanimive, njihove površine 

porišemo z množico črt in pik. Narisana risba je nastajala tudi na drugi strani papirja, saj 

so linije, narisane s svinčnikom zaradi pritiska posnele barvo na plošči. 

c) z vodotopnim flomastrom narišemo risbo na tršo folijo, čezenj položimo navlažen 

papir in pod pritiskom odtisnemo. Barva linij se je razmočila in se odtisnila na papir. 

Nastal je odtis. 

Ker pri tehniki monotipija pridejo do izraza točke in linije, učence vprašam, kakšne so 

njihove posebnosti. Učence usmerim v opisovanje njihovih značilnosti. Učenci povedo, 
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da poznamo debele, tanke, kratke, dolge, ravne, krive, sklenjene, nesklenjene linije. In 

tudi točke so lahko različnih velikosti in oblik. Vprašam jih tudi kako so lahko nanizane 

pri njihovem risanju. Povedo, da jih lahko nizamo redko ali gosteje. Pokažem jim risbo 

z množico linij in ob njej ugotavljamo, kakšna je risba kjer so linije in točke nanizane na 

gosto (bolj temna, polna, temačna) in kakšna, kjer so linije in točke nanizane na redko 

(bolj svetla, prazna, živahna).   

 

b) Napoved likovne naloge: 

Učencem pojasnim, da bodo izdelali monotipijo in izvedli tisk s šablono. Učencem 

najprej pojasnim, kako bodo izdelali šablono. Vsakdo bo dobil trši papir in tudi tanjši 

papir. Iz tanjšega papirja boste iztrgali nekaj oblik, tršega pa boste potrebovali za 

podlago. Med pojasnjevanjem s trganjem oblikujem nekaj oblik, ki pa niso v povezavi z 

motivom, ki ga bodo upodobili učenci. Oblike si lahko predhodno narišete na list, da jih 

boste lažje trgali. Oblike nato položite na trši papir in jih smiselno razporedite. Nato 

pripravite podlago za tiskanje. Na trši papir z valjčkom nanesite tiskarsko barvo. Pri tem 

bodite pozorni, da barvo že na plošči za valjanje dobro razvaljamo v vse smeri. Ko je 

plošča popolnoma prebarvana, nanjo položite izdelane šablone in odtisnite. Odtis nato 

odložite na ravno površino, da se posuši. 

Odtis, ki je nastal pri tehniki tiska s šablono, boste dopolnili s tehniko monotipije. Za 

monotipijo boste potrebovali indigo papir. Učencem pokažem, kaj je to in razložim 

njegove posebnosti. Demonstriram postopke nastajanja odtisa risbe. 

Na odtis šablone položite tanjši papir in prerišite oblike iz odtisa. Nato postavite med 

odtis šablone in tanjši papir indigo papir tako, da je nepotiskana stran obrnjena na odtis. 

Vse tri liste previdno držite in pazite, da se ne premaknejo. Nato obrise oblik dopolnite 

z različnimi linijami in točkami, ki jih narišete z različno debelimi risali. Opozorim jih 

na to, da naj upoštevajo vse lastnosti linij in točk. 

Učencem pojasnim, da bodo upodobili motiv »cvetovi spomladanskih cvetlic«. Učence 

usmerim v opisovanje motiva in možnosti upodobitve z različnimi linijami in točkami. 

 

c) Likovno izražanje učencev: 

Učenci si pripravijo potrebni material in začnejo z ustvarjanjem. Ko je njihova grafika 

končana, jih poučim tudi kako je potrebno označiti grafični list. Nato ga označijo. 
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ZAKLJUČNI DEL 

Učenci grafične liste razstavijo na tabli. Skupaj oblikujemo kriterije vrednotenja; 

• doslednost pri izdelavi šablone in čistost odtisa, 

• uporaba različnih linij in točk pri tehniki monotipije, 

• izvirnost motiva. 

Po oblikovanju kriterijev vrednotenja, so učenci ovrednotili nastale grafične liste. Iskali 

so uspešne in manj uspešne rešitve likovne naloge. 

Po vrednotenju sem zapisala dosežke učencev ter z njimi uredila tudi razstavo grafik v 

razredu. 

 

3.5.4 Analiza izvedbe 2. likovne naloge 

Učne ure so potekale tako, kot sem na začetku predvidela. Že uvodna motivacija je 

učence pritegnila, napoved izvedbe likovne naloge pa še bolj. Izvedba prve likovne 

tehnike tisk s premično šablono je potekala zelo hitro. Učenci so razumeli postopek 

izdelave in niso imeli večjih težav. Tudi tiskanje je potekalo veliko hitreje kot pri 

izvedbi prve likovne naloge, tako da je bilo čakanja manj.  

Demonstracija druge likovne tehnike (monotipije) je učence zelo pritegnila in delovala 

zelo motivacijsko. Menim, da je najbolj motivacijsko deloval indigo papir, ki ga učenci 

niso poznali. Demonstracijo izvedbe likovne tehnike monotipije so učenci z 

zanimanjem poslušali, vendar je bilo pri izdelavi vseeno kar nekaj vprašanj, kako papir 

obrniti, da bo pravilno. Nekaj učencev se je tudi zmotilo in indigo papir narobe obrnilo. 

To težavo smo hitro rešili, saj s tem niso uničili predhodnega odtisa.  

Dokončane grafike smo izobesili na razstavo in jih ovrednotili. Večina grafik je v celoti 

ustrezala vsem zastavljenim kriterijem.  

Nekaj grafik te likovne naloge je predstavljenih v nadaljevanju.  
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3.6 OBDELAVA PODATKOV IN PREDSTAVITEV 

REZULTATOV 

3.6.1 Prvo raziskovalno vprašanje 

Prvo vprašanje se je nanašalo na poznavanje pojma grafika na splošno. Učenci so 

morali obkrožiti, ali ta pojem poznajo in s svojimi besedami opisati, kaj pojem grafika 

pomeni. 

Vseh 27 učencev (100 %)  je odgovorilo, da je že slišalo za pojem grafika, vendar niso 

vsi vedeli, kako opisati, kaj ta pojem pomeni. 

 

5 učencev oz. 19 % ni napisalo nič, 2 (8 %) sta zapisala nesmiseln odgovor (da je neka 

stvar grafična ter tiskarski stroj in odtis risbe), ostali učenci pa so podali pravilne 

odgovore. Največ (15 učencev oz. 56 %) jih je napisalo, da si pod pojmom grafika 

predstavljajo odtis neke risbe oz. da nekaj odtisnemo. 1 (4 %) učenec je napisal, da je to 

neke vrste odtiskovanje, 1 (4 %) učenec je napisal, da si predstavlja sliko, ki jo lahko 

večkrat pritisnemo na papir, 3 (12 %) pa so opisali cel postopek odtiskovanja. 

 

Graf 1: Poznavanje grafičnih pojmov 
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Drugo vprašanje se je nanašalo na poznavanje grafičnih materialov in pripomočkov. 

Največ učencev je poznalo tiskarski valjček (25 učencev oz. 92 %), 2 (8 %) učenca nista 

odgovorila. 24 (88 %) učencev je prepoznalo tiskarsko barvo, 2 (8 %) nista odgovorila, 

eden pa je napisal, da je to tuba. Najmanj učencev pa je prepoznalo tiskarski stroj (12 

učencev oz. 44 %), 2 (8 %) sta napisala, da je to odtiskovalnik, eden da je tiskalo, 12 

(44 %) jih na vprašanje ni odgovorilo. 
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Graf 2: Odgovori učencev o poznavanju tiskarskih pripomočkov in materialov 
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Tretje vprašanje se je nanašalo na poznavanje osnovnih grafičnih pojmov matrica in 

odtis. 

Na vprašanje »Kaj je matrica?« je 5 (19 %) učencev podalo pravilen odgovor (3 so 

odgovorili, da je to risba za odtiskovanje, 2 sta napisala, da jo narediš tako, da na karton 

zalepiš npr. različne kose blaga, da na karton rišemo z lepilom in podobno), 18 (67 %) 

jih ni odgovarjalo na vprašanje, 1 je napisal, da je to grafika, 1, da jo moramo narediti 

na začetku, 2 (8 %) pa sta napisala, da je to odtis risbe/slike. 

Na vprašanje »Kaj je odtis?« je 19 učencev (69 %) odgovorilo pravilno. 5 učencev oz. 

19 % je odgovorilo, da je odtis to ko pobarvamo matrico in jo odtisnemo na drugi list. 

Največ (11 učencev oz. 41 %) je odgovorilo, da nekaj odtisnemo, 2 (8 %) sta 

odgovorila, da je to nekaj, kar odtisnemo s predmeti za odtiskovanje, 1 (4 %) pa, da je 

to slika, ki jo odtisnemo s tiskarskim strojem. 5 (19 %) učencev na vprašanje ni 

odgovorilo, 3 (12 %)  pa niso odgovarjali pravilno. 

Na vprašanje »Kaj nastane prej?« je pravilno odgovorilo samo 5 učencev oz. 19 %. 6 

(23 %) jih je odgovorilo, da prej nastane risba, 1 (4 %) vzorec, 15 (58 %) pa jih 

odgovora ni podalo. 

Na vprašanje »Kaj je grafični list?« so le 3 učenci (12 %) odgovorili pravilno (2, da je 

to končni izdelek, 1 pa, da je to kar nastane, ko odtisnemo matrico). 15 (56 %) učencev 

ni odgovorilo na vprašanje, 7 (26 %) jih je odgovorilo, da je to list, na katerega 

odtiskujemo matrico/grafiko, 1 učenec je odgovoril, da je to slika, 1 pa, da je to tisti list, 

na katerega rišemo z zobotrebcem. 
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Graf 3: Odgovori učencev o poznavanju osnovnih grafičnih pojmov 
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Četrto vprašanje se je nanašalo na poznavanje grafičnih tehnik. 

Na vprašanje »Kako izvedeš tehniko tisk s pečatnikom?« je 5 (19 %) učencev 

odgovorilo pravilno (da s pečatnikom nekaj odtisnemo (2) in da pomočimo pečatnik v 

barvo in nato odtisnemo na list (3 učenci)). 20 (74 %) učencev ni odgovorilo na 

vprašanje, 2 (8 %) pa sta odgovorila nepravilno (nekaj narišemo na list in nato 

odtisnemo). 

Na vprašanje »Kako izvedeš tehniko tisk s šablono?« sta le 2 (8 %) učenca podala 

pravilen odgovor (šablono postavimo na želeno mesto in nato s čopičem pobarvamo po 

njej, s šablono nekaj odtisnemo), 1 učenec je odgovoril nepravilno, da s šablono 

naredimo ravne črte, 23 (85 %) pa jih ni odgovorilo na vprašanje. 

Na vprašanje »Kako izvedeš tehniko monotipija?« pa ni nihče odgovoril. 
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Graf 4: Odgovori učencev o poznavanju grafičnih tehnik 
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Pri petem vprašanju so učenci morali ustrezno označiti grafični list. Grafičnega lista 

učenci sploh niso poznali, saj je le en učenec ustrezno označil grafični list, ostali učenci 

so označili grafični list nepravilno.  
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3.6.2 Drugo raziskovalno vprašanje 

Tabela 1: Rezultati opazovalne liste 1. in 2. šolske ure. 

STOPNJE 

1 2 3 

 

Opazovana 

dejanja Št. 

učencev 

/ % 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% vseh 

učencev 

Št. 

učencev 

/ % 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% vseh 

učencev 

Št. 

učencev 

/ % 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% vseh 

učencev 

Učenci razumejo grafične pojme: 

- grafika 27 / 100 27 / 100 0 / 0,0 27 / 100 0 / 0,0 27 / 100 

- umetniška 

grafika 

23 / 85,2 27 / 100 4 / 14,8 27 / 100 0 / 0,0 27 / 100 

- industrijska 

grafika 

17 / 62,9 27 / 100 6 / 22,3 27 / 10 4 / 14,8 27 / 100 

- matrica 20 / 74,0 27 / 100 6 / 22,3 27 / 100 1 / 3,7 27 / 100 

- odtis ali 

grafični list 

22 / 81,4 27 / 100 5 / 18,6 27 / 100 0 / 0,0 27 / 100 

- pečatnik 21 / 77,7 27 / 100 5 / 18,6 27 / 100 1 / 3,7 27 / 100 

- grafični 

materiali in 

pripomočki 

(barva, tiskarska 

preša, valjček) 

25 / 92,6 27 / 100 2 / 7,4 27 / 100 0 / 0,0 27 / 100 

učenci razumejo 

postopek 

izvedbe grafične 

tehnike 

kolagrafija 

15 / 55,4 27 / 100 7 / 26,0 27 / 100 5 / 18,6 27 / 100 

samostojnost 

izvedbe grafične 

tehnike 

kolagrafija 

16 / 59,2 27 / 100 7 / 26,0 27 / 100 4 / 14,8 27 / 100 
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vztrajnost  in 

doslednost 

izvedbe grafične 

tehnike 

kolagrafija 

18 / 66,6 27 / 100 8 / 30,0 27 / 100 1 / 3,7 27 / 100 

 
Učenci tehnike kolagrafija predhodno niso poznali, zato so imeli več težav pri 

razumevanju postopka priprave matrice in njenem odtiskovanju. Nekaj več kot polovica 

(55 %) učencev je postopek izvedbe takoj razumela, 5 učencev oz. 19 % pa je imelo z 

razumevanjem postopka večje težave, saj so večkrat vprašali, kako obrnejo karton, kako 

na debelo namažejo lepilo, kako naj odtiskujejo, … Pri izvajanju tehnike, 59 % učencev 

ni imelo težav in so samostojno delali, nekateri so tudi pomagali pri izvedbi svojim 

sošolcem. 26 % učencev je imelo občasne težave pri izvajanju. Največ težav je 

povzročalo nanašanje lepila na matrico. Več težav so imeli učenci tudi z odtiskovanjem, 

saj nismo imeli tiskarske preše. 4 učenci (15 %) pa so imeli večje težave pri 

izdelovanju. Potrebovali so bolj konkretna navodila, za upodabljanje motiva in za 

nanašanju tiskarske barve na matrico. Vztrajnost za izvedbo grafične tehnike je bila 

precej velika, saj je le en učenec povzročal večje težave in se mu ni ljubilo delati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Urška Žerjal: Diplomsko delo 
 

42 

Tabela 2: Rezultati opazovalne liste 3. in 4. šolske ure. 

STOPNJE 

1 2 3 

 

Opazovana 

dejanja Št. 

učencev 

/ % 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% vseh 

učencev 

Št. 

učencev 

/ % 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% vseh 

učencev 

Št. 

učencev 

/ % 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% vseh 

učencev 

Učenci razumejo grafične pojme: 

- pečatnik 25 / 100 25 / 100 0 / 0 25 / 100 0 / 0 25 / 100 

- sorodne barve 

v barvnem 

krogu 

18 / 72 25 / 100 3 / 12 25 / 100 4 / 16 25 / 100 

- (premična) 

šablona 

18 / 72 25 / 100 5 / 20 25 / 100 2 / 8 25 / 100 

- šablonski tisk 15 / 60 25 / 100 7 / 28 25 / 100 3 / 12 25 / 100 

Učenci 

razumejo 

postopek 

izvedbe 

grafičnih 

tehnik: 

- tisk s 

pečatniki 

 

 

21 / 84 

 

 

25 / 100 

 

 

2 / 8 

 

 

25 / 100 

 

 

2 / 8 

 

 

25 / 100 

- tisk s 

premično 

šablono 

13 / 52 25 / 100 9 / 36 25 / 100 4 / 16 25 / 100 

Samostojnost 

izvedbe 

grafičnih 

tehnik: 

- tisk s 

pečatniki 

 

 

20 / 80 

 

 

25 / 100 

 

 

2 / 8 

 

 

25 / 100 

 

 

3 / 12 

 

 

25 / 100 

- tisk s 16 / 64 25 / 100 4 / 16 25 / 100 5 / 20 25 / 100 
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premično 

šablono (samo 

izdelava 

šablone) 

Vztrajna in 

dosledna 

izvedba 

grafičnih 

tehnik: 

- tisk s 

pečatniki 

 

 

20 / 80 

 

 

25 / 100 

 

 

4 / 16 

 

 

25 / 100 

 

 

1 / 4 

 

 

25 / 100 

- tisk s 

premično 

šablono (samo 

izdelava 

šablone) 

18 / 72 25 / 100 5 / 20 25 / 100 2 / 8 25 / 100 

   
Učenci so v prvih dveh šolskih urah že izdelali kolagrafijo, pripravili so tudi pečatnike. 

Tisk s pečatniki so učenci poznali, tako da z razumevanjem postopka izvedbe večina 

(84 %) ni imela nobenih težav. 4 učenci (16 %) so imeli manjše težave, saj jih je 

zmotilo, da bomo pečatnike odtiskovali na že prej narejeno kolagrafijo. Pri sami izvedbi 

in doslednosti izvajanja naloge tudi ni bilo večjih težav. Največ težav so imeli učenci z 

nanašanjem barve na pečatnik, saj je bila pri nekaterih barva preredka ali pregosta. 3 

učenci (12 %) so imeli večje težave pri izrezovanju pečatnikov. Naredili so premajhne 

pečatnike, zato je bilo odtiskovanje težje.  

Pri razumevanju in izvedbi tiska s premično šablono je bilo več težav. Le polovica 

učencev je takoj razumela postopek izdelave šablone, ostali so potrebovali dodatna 

pojasnila. Največ učencev je imelo težave s tem, da iztrganih delov šablone ne bodo 

nikamor prilepili. Postopka odtiskovanja šablone nisem opazovala, saj so učenci to 

počeli v naslednjih dveh urah. Pri izdelavi šablone je imelo 16 % učencev manjše 

težave. Največkrat se je porajalo vprašanje kako veliki morajo biti deli oblike in ali je 

lahko cela oblika iz enega kosa papirja. 20 % učencev pa je imelo večje težave pri 

izdelavi. 2 učenca (8 %) sta kazala manj vztrajnosti, kar je vplivalo na samostojno 

izdelovanje. 1 učenec je nekoliko gibalno oviran, zato je potreboval več pomoči za 
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trganje delov. Vztrajnost učencev je bila na začetku zelo visoka, proti koncu ure pa je 

nekoliko padla, vendar so bili izdelki učencev dobri. 

 

Tabela 3: Rezultati opazovalne liste 5. in 6. šolske ure. 

STOPNJE 

1 2 3 

 

Opazovana 

dejanja Št. 

učencev 

/ % 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% vseh 

učencev 

Št. 

učencev 

/ % 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% vseh 

učencev 

Št. 

učencev 

/ % 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% vseh 

učencev 

Učenci razumejo 

grafične pojme: 

Nismo spoznali novih grafičnih pojmov, saj smo vse že spoznali v 

prejšnjih štirih urah. 

Učenci razumejo 

postopek 

izvedbe grafične 

tehnike 

monotipija 

 

 

20 / 74,0 

 

 

27 / 100 

 

 

5 / 18,6 

 

 

27 / 100 

 

 

2 / 7,4 

 

 

27 / 100 

Samostojna 

izvedba 

grafičnih tehnik: 

- tisk s premično 

šablono 

(odtiskovanje 

šablone) 

 

 

 

26 / 96,3 

 

 

 

27 / 100 

 

 

 

1 / 3,7 

 

 

 

27 / 100 

 

 

 

0 / 0,0 

 

 

 

27 / 100 

- monotipija 18 / 66,6 27 / 100 7 / 26,0 27 / 100 2 / 7,4 27 / 100 

Vztrajnost in 

doslednost 

izvedbe 

grafičnih tehnik: 

- tisk s premično 

šablono 

(odtiskovanje 

šablone) 

 

 

 

23 / 85,1 

 

 

 

27 / 100 

 

 

 

3 / 11,2 

 

 

 

27 / 100 

 

 

 

1 / 3,7 

 

 

 

27 / 100 

- monotipija 23 / 85,1 27 / 100 3 / 11,2 27 / 100 1 / 3,7 27 / 100 
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5. šolsko uro smo dokončali tehniko tiska s premično šablono. Pri odtiskovanju učenci 

niso imeli nobenih težav, saj smo to počeli že 2. šolsko uro, 4. šolsko uro pa smo 

obnovili celoten potek izdelave tiska s premično šablono. Učenci so odtise naredili zelo 

hitro, tako da ni bilo preveč čakanja na vrsto. S tem tudi vztrajnost za delo pri učencih 

ni padla. 

V zadnjih dveh šolskih urah smo spoznali še grafično tehniko monotipije. Ker smo vse 

grafične pojme, ki so potrebni za izdelovanje te tehnike, spoznali že v urah pred tem, 

razumevanja grafičnih pojmov nisem opazovala. Postopek izdelave monotipije so 

učenci hitro razumeli, saj je izdelovanje te tehnike zelo enostavno. 2 učenca (8 %) sta 

imela več težav pri razumevanju postopka, saj nista razumela principa uporabe indigo 

papirja. 18 učencev oz. 66 % vseh je tehniko izvedlo samostojno. Ostalim je največje 

težave povzročalo, da je bilo potrebno vse tri liste (odtis tiska s premično šablono, 

indigo papir in papir, na katerega so risali) držati čisto pri miru. Nekaterim učencem so 

se listi izmaknili in se je odtis ponesrečil. Učenci so upoštevali korake izdelave te 

grafične tehnike in dosledno izdelali monotipijo. Vztrajnost za izdelavo ni popustila, kar 

je razvidno tudi iz zgornje tabele.   

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Urška Žerjal: Diplomsko delo 
 

46 

3.6.3 Tretje raziskovalno vprašanje 

 
Tabela 4: Rezultati opazovalnih list vseh šestih ur. 

STOPNJE 

1 2 3 

 

Opazovana 

dejanja Št. 

učencev / 

% 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% vseh 

učencev 

Št. 

učencev / 

% 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% vseh 

učencev 

Št. 

učencev / 

% 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% vseh 

učencev 

Učenci so motivirani za dejavnost v naslednjih korakih: 

- uvodna 

motivacija 

27 / 100, 

22 / 88,0,  

27 / 100 

27 / 100, 

25 / 100, 

27 / 100 

0 / 0,0,  

1 / 4,0,  

0 / 0,0 

27 / 100, 

25 / 100, 

27 / 100 

0 / 0,0,  

2 / 8,0,  

0 / 0,0 

27 / 100, 

25 / 100, 

27 / 100 

- posredovanje 

likovnih 

pojmov 

18 / 66,6,  

22 / 88,0,  

25 / 92,6 

27 / 100, 

25 / 100, 

27 / 100 

7 / 26,0,  

1 / 4,0,  

2 / 7,4 

27 / 100, 

25 / 100, 

27 / 100 

2 / 7,4,  

2 / 8,0,  

0 / 0,0 

27 / 100, 

25 / 100, 

27 / 100 

- napoved 

likovne naloge 

23 / 85,2,  

25 / 100,  

27 / 100 

27 / 100, 

25 / 100, 

27 / 100 

2 / 7,4,  

0 / 0,0,  

0 / 0,0 

27 / 100, 

25 / 100, 

27 / 100 

2 / 7,4,  

0 / 0,0,  

0 / 0,0 

27 / 100, 

25 / 100, 

27 / 100 

- likovno 

izražanje 

učencev 

18 / 66,6,  

15 / 60,0,  

20 / 74,0 

27 / 100, 

25 / 100, 

27 / 100 

5 / 18,6,  

6 / 24,0,  

4 / 14,8 

27 / 100, 

25 / 100, 

27 / 100 

4 / 14,8,  

4 / 16,0,  

3 / 11,2 

27 / 100, 

25 / 100, 

27 / 100 

- zaključek 25 / 92,6,  

20 / 80,0,  

23 / 85,1 

27 / 100, 

25 / 100, 

27 / 100 

1 / 3,7,  

4 / 16,0,  

1 / 3,7 

27 / 100, 

25 / 100, 

27 / 100 

1 / 3,7,  

1 / 4,0,  

3 / 11,2 

27 / 100, 

25 / 100, 

27 / 100 

Učenci izvirno 

upodobijo 

motiv   

1. lik. naloge 

17 / 68,0 25 / 100 7 / 28,0 25 / 100 1 / 4,0 25 / 100 

Učenci izvirno  

upodobijo 

motiv  

2. lik. naloge 

15 / 55,5 27 / 100 9 / 33,3 27 / 100 3 / 11,2 27 / 100 
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Črna barva pomeni opazovanje v 1. in 2. šolski uri. 

Rdeča barva pomeni opazovanje v 3. in 4. šolski uri. 

Zelena barva pomeni opazovanje v 5. in 6. šolski uri. 

 

Na to vprašanje sem skušala odgovoriti s pomočjo opazovalne liste, pri kateri sem 

opazovala, koliko so bili učenci motivirani za delo po posameznih učnih korakih 

(uvodni del, posredovanje likovnih pojmov, napoved likovne naloge, likovno izražanje 

učencev in zaključek) in kako izvirno so upodobili motiv.  

Iz rezultatov lahko vidimo, da so bili učenci skozi vse učne ure zelo motivirani za delo. 

Motivacija je bila po posameznih korakih v vseh treh dneh približno enaka. Rezultati se 

najbolj razhajajo pri posredovanju likovnih pojmov, kjer je bila motivacija prvi dan 

veliko slabša kot drugi in tretji dan. Najbolj pa so si enotni v koraku uvodne motivacije 

in napovedi likovne naloge. 

Motivacija je bila najboljša na začetku učne ure in pri napovedi likovne naloge. Učence 

je zelo zanimalo, kaj bodo delali in kako bomo določene tehnike izvedli. Najbolj pa je 

popustila med samim likovnim izražanjem. Menim, da zaradi tega, ker smo porabili 

veliko časa za odtiskovanje matric. Med tem časom so se morali učenci čakati in niso 

bili zaposleni z delom. V zaključnem delu je motivacija zopet narasla, saj smo si skupaj 

ogledali izdelke učencev in analizirali ali so upoštevali kriterije vrednotenja, ki smo jih 

podali na začetku ure. Učenci so tudi izvirno upodobili motiv. Izkazala se je več kot 

polovica učencev.  

Z disciplino v razredu nisem imela težav. Tudi to je odraz tega, da so bili učenci za delo 

motivirani.   
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3.6.4 Četrto raziskovalno vprašanje 

V 6. šolskih urah sem izvedla dve likovni nalogi. Za obe likovni nalogi sem porabila po 

3 šolske ure. Z opazovalno listo sem skušala ugotoviti, ali je bila motivacija po 

prekinitvi likovne naloge slabša. Pri 1. in 2. ter 5. in 6. šolski uri sem opazovala 

motivacijo preko obeh ur skupaj, pri 3. in 4. šolski uri pa sem opazovala, kakšna je bila 

motivacija 3. ni kakšna 4. šolsko uro posebej, saj se je med 3. in 4. uro zamenjala 

likovna naloga. 

 

Tabela 5: Rezultati motiviranosti učencev v prvih treh šolskih urah. 

STOPNJE 

1 2 3 

 

Opazovana 

dejanja Št. 

učencev / 

% 

učencev      

Št. vseh 

učencev / 

% vseh 

učencev 

Št. 

učencev / 

% 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% vseh 

učencev 

Št. 

učencev / 

% 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% vseh 

učencev 

Učenci so motivirani za dejavnost v  naslednjih korakih: 

- uvodni del 27 / 100 

22 / 88 

27 / 100 

25 / 100 

0 / 0,0 

1 / 4,0 

27 / 100 

25 / 100 

0 / 0,0 

2 / 8,0 

27 / 100 

25 / 100 

- posredovanje 

likovnih 

pojmov 

18 / 66,6 

22 / 88,0 

27 / 100 

25 / 100 

7 / 26,0 

1 / 4,0 

27 / 100 

25 / 100 

2 / 7,4 

2 / 8,0 

27 / 100 

25 / 100 

- napoved 

likovne naloge 

23 / 85,2 

25 / 100 

27 / 100 

25 / 100 

2 / 7,4 

0 / 0,0 

27 / 100 

25 / 100 

2 / 7,4 

0 / 0,0 

27 / 100 

25 / 100 

- likovno 

izražanje 

učencev 

18 / 66,6 

15 / 60,0 

27 / 100 

25 / 100 

5 / 18,6 

6 / 24,0 

27 / 100 

25 / 100 

4 / 14,8 

4 / 16,0 

27 / 100 

25 / 100 

- zaključek 25 / 92,6 

20 / 80,0 

27 / 100 

25 / 100 

1 / 3,7 

4 / 16,0 

27 / 100 

25 / 100 

1 / 3,7 

1 / 4,0 

27 / 100 

25 / 100 

 

Črna barva pomeni opazovanje v 1. in 2. šolski uri. 

Rdeča barva pomeni opazovanje v 3. šolski uri. 
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Rezultati so pokazali, da so bili v uvodnem delu in zaključku učenci bolj motivirani v 

prvih dveh urah, pri posredovanju likovnih pojmov in napovedi likovne naloge pa v 3. 

šolski uri. Pri likovnem izražanju učencev pa je bila motivacija v vseh treh urah 

približno enaka.  

 

Tabela 6: Rezultati motiviranosti učencev v drugih treh šolskih urah. 

STOPNJE 

1 2 3 

 

Opazovana 

dejanja Št. 

učencev / 

% 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% vseh 

učencev 

Št. 

učencev / 

% 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% vseh 

učencev 

Št. 

učencev 

/ % 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% vseh 

učencev 

Učenci so motivirani za dejavnost v  naslednjih korakih: 

- uvodni del 20 / 80,0 

27 / 100 

25 / 100 

27 / 100 

4 / 16,0 

0 / 0,0 

25 / 100 

27 / 100 

1 / 4,0 

0 / 0,0 

25 / 100 

27 / 100 

- posredovanje 

likovnih pojmov 

21 / 84,0 

25 / 92,6 

25 / 100 

27 / 100 

4 / 16,0 

2 / 7,4 

25 / 100 

27 / 100 

0 / 0,0 

0 / 0,0 

25 / 100 

27 / 100 

- napoved 

likovne naloge 

25 / 100 

27 / 100 

25 / 100 

27 / 100 

0 / 0,0 

0 / 0,0 

25 / 100 

27 / 100 

0 / 0,0 

0 / 0,0 

25 / 100 

27 / 100 

- likovno 

izražanje 

učencev 

18 / 72,0 

20 / 74,0 

25 / 100 

27 / 100 

4 / 16,0 

4 / 14,8 

25 / 100 

27 / 100 

3 / 12,0 

3 / 11,2 

25 / 100 

27 / 100 

- zaključek 15 / 60,0 

23 / 85,1 

25 / 100 

27 / 100 

6 / 24,0 

1 / 3,7 

25 / 100 

27 / 100 

4 / 16,0 

3 / 11,2 

25 / 100 

27 / 100 

 

Črna barva pomeni opazovanje v 4. šolski uri. 

Rdeča barva pomeni opazovanje v 5. in 6. šolski uri. 

 

Iz rezultatov lahko razberemo, da so bili učenci v uvodnem delu 5. šolske ure bolj 

motivirani, kot v uvodnem delu 4. šolske ure. Večja razlika med motivacijo v 4. in 5. 

šolski uri je bila tudi pri posredovanju likovnih pojmov. Motivacija je bila večja v 5. kot 

v 4. šolski uri. Največja razlika med 4. in 6. šolsko uro pa je v zaključnem delu. V 4. 

šolski uri so bili učenci veliko manj motivirani v zaključnem delu kot pa v 6. šolski uri.  
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Rezultati pri napovedi likovne naloge in likovnem izražanju učencev pa so bili približno 

isti v vseh treh šolskih urah.  
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3.7 ANALIZA REZULTATOV IN ODGOVORI NA 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, ali je uporaba kombiniranih grafičnih tehnik 

pri pouku likovne vzgoje v 5. razredu prezahtevna za učence, kakšna je motiviranost 

učencev za izvedbo kombiniranih grafičnih tehnik in ali prekinitev izvajanja ene likovne 

naloge vpliva na motivacijo učencev. 

 

Poleg izvajanja kombiniranih grafičnih tehnik in motivacije za njihovo izvajanje me je 

zanimalo tudi, koliko učenci sploh poznajo osnovne grafične pojme in grafične tehnike. 

Z vprašalnikom, ki sem ga učencem razdelila pred izvajanjem prve ure, sem ugotovila, 

da je poznavanje osnovnih grafičnih pojmov in posebnosti grafičnih tehnik slabo. Pojem 

grafika in grafični pripomočki in materiali učenci večinoma dobro poznajo, pojme kot 

so matrica, grafični list in odtis pa slabo. Slabo poznavanje teh grafičnih pojmov je 

najverjetneje odraz tega, da teh izrazov učitelji ne posredujejo učencem. To se je najbolj 

pokazalo pri pojmu odtis oz. grafični list. Oba pojma pomenita isto, vendar učenci 

pojma grafični list niso poznali, pojem odtis pa je večina učencev pravilno opredelilo. 

Opazila sem tudi, da veliko učencev namesto izraza odtis uporablja izraz risba ali slika. 

Učenci bi morali do 5. razreda razumeti pojme slika, risba in odtis in kako nastanejo. Za 

to bi morali poskrbeti učitelji, tako da bi jih že od prvega razreda dalje seznanjali s 

pravilnimi izrazi. 

Še bolj zaskrbljujoče, kot poznavanje grafičnih pojmov, je poznavanje grafičnih tehnik. 

Iz rezultatov vprašalnika o poznavanju grafičnih tehnik bi lahko trdila, da učenci 

grafičnih tehnik tisk s pečatnikom, tisk s premično šablono in monotipija sploh ne 

poznajo. Ker so bili rezultati vprašalnika slabi, sem učence vprašala, ali so že izvajali 

vsaj tehniko tiska s pečatniki. Ko sem jim postavila nekaj dodatnih vprašanj, so vsi 

vedeli, kako se izvede to tehniko. Tudi pri poznavanju tehnike tisk s šablono je bilo 

podobno. Veliko učencev je ob dodatnih vprašanjih vedelo, kaj je to tisk s šablono. Iz 

tega lahko sklepam, da učenci te grafične tehnike poznajo, vendar jih ne znajo 

poimenovati. Dobro je že to, da so se učenci izvajanja teh tehnik spomnili iz preteklih 

let, vendar pa ni v redu, da učenci ne poznajo imen teh tehnik, saj sta to dve izmed 

enostavnih grafičnih tehnik. Tehnike monotipija pa učenci res niso poznali, kar me je 
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presenetilo. Tudi ko sem jim pokazala nekaj različnih primerov te tehnike se nihče ni 

spomnil, da bi kaj podobnega že izvajali. 

Na podlagi teh rezultatov lahko na prvo raziskovalno vprašanje odgovorim, da znanje  

učencev v 5. razredu OŠ o grafičnih pojmih in posebnostih posameznih grafičnih 

tehnik, ki so primerni njihovi starostni stopnji, ni zadovoljivo.  

 

Učenci so v 6. šolskih urah izvedli dve likovni nalogi. Prva likovna naloga je obsegala 

izvedbo grafičnih tehnik kolagrafija in tisk s pečatniki, druga pa tisk s premično šablono 

in monotipijo. Z opazovalno listo sem skušala ugotoviti, ali imajo učenci težave pri 

izvajanju dveh grafičnih tehnik v kombinaciji. Učenci predhodno kombiniranih 

grafičnih tehnik še niso izvajali, tako da je bilo to zanje novost.  

Pri izvedbi prve grafične naloge je bilo nekaj več težav pri izdelavi kolagrafije, saj 

postopka učenci še niso poznali. To sem pričakovala, saj učni načrt 5. razreda 

predvideva izvedbo tehnike kolagrafija v 5. razredu. Pri izvajanju tehnike tisk s 

pečatniki z izdelavo pečatnikov ni bilo večjih težav, pri odtiskovanju pa so se pojavila 

posamezna vprašanja. Največ učencev se ni znašlo, kako tiskati detajle. Ker 

kombiniranih grafičnih tehnik še niso izvajali jim je bilo čudno, da bodo že narejen 

odtis dopolnili z odtisi pečatnikov. Pri izpeljavi te likovne naloge je bil največji 

problem, da nekateri učenci niso upoštevali navodil za izdelavo pečatnikov. Oblike niso 

bile preveč izvirne in niso bile smisleno povezane z odtisom kolagrafije. Skoraj vse 

nastale grafike so ustrezale zastavljenim kriterijem pri vrednotenju, tako da lahko trdim, 

da izvajanje kombinirane tehnike kolagrafije in tiska s pečatniki učencem ni povzročalo 

večjih težav. 

Pri izpeljavi druge grafične naloge, kjer smo izvedli tehniko tisk s šablono in tehniko 

monotipije, je bilo več težav. Tehniki vsaka zase za učence nista bili zahtevni. Tudi 

postopek izvedbe obeh tehnik so učenci hitro razumeli. Izdelava matrice za izvedbo 

tiska s šablono je bila preprosta, vendar je učencem nekaj težav delalo to, da oblik za 

matrico ni potrebno nikamor prilepiti. Pri izvajanju te tehnike je bila največja težava v 

tem, da so nekateri učenci izoblikovali premajhne oblike in so jih potem težko položili 

na podlago, namazano s tiskarsko barvo. Posledica tega je bila tudi v tem, da so se 

oblike umazale s tiskarsko barvo, kar se je nato poznalo na odtisu. To težavo bi lahko že 

na začetku rešila s tem, da bi učencem naročila, da morajo biti oblike izoblikovane iz 

enega kosa. Kljub manjšim težavam so nastali dobri odtisi. Večje težave so se pojavile 

pri izvedbi monotipije. Pri izvedbi te tehnike, ki je sicer zelo enostavna, so morali biti 
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učenci bolj natančni in spretni. Upoštevati so morali korake izvedbe v vrstnem redu, saj 

sicer monotipija ni nastala. Nekaterim učencem se je izdelek ponesrečil, saj so 

premaknili položen papir. To težavo bi lahko rešila tako, da bi položen papir, indigo 

papir in odtis spela.  

Iz rezultatov, ki sem jih dobila s pomočjo opazovalne liste, lahko na drugo raziskovalno 

vprašanje odgovorim, da kombinirane grafične tehnike v visokem in ploskem tisku za 

učence v 5. razredu niso prezahtevne. Pomembno je, da učencem podamo dosledna in 

konkretna navodila za izvedbo po posameznih korakih. Tako učenci grafično nalogo s 

kombinirano tehniko izvedejo brez večjih težav. 

 
Menim da učenci z izvajanjem obeh likovnih nalog niso imeli težav, ker je bila 

motiviranost dobra čez vse učne ure. Motivacijo učencev sem opazovala v posameznih 

korakih učnega procesa in ugotovila, da so bili učenci ves čas dobro motivirani, vendar 

je v posameznih korakih večkrat naraščala in padala.  

Uvodna motivacija je bila pri izvedbi obeh likovnih nalog visoka, kar kaže na to, da je 

učna snov učence pritegnila in zanimala. Pri posredovanju likovnih pojmov pa se je 

pokazala enkrat slabša in spet boljša motivacija. V prvi izvedbi grafične naloge je 

motivacija v času posredovanja novih likovnih pojmov nekoliko padla, saj je trajala 

preveč časa. Učenci so grafične pojme zelo slabo poznali, zato so morali usvojiti na 

novo vse pojme, ki bi jih sicer morali samo obnoviti. Mogoče je bilo novih pojmov 

preveč naenkrat in so se učenci nekoliko zmedli in je zaradi tega motivacija nekoliko 

padla. Veliko učencev je bilo tudi neučakanih, saj jih je zanimala izvedba grafične 

tehnike. Za posredovanje novih likovnih pojmov sem v naslednjih urah pri izvedbi 

grafične naloge porabila veliko manj časa. Novih pojmov je bilo tudi manj, zato se je 

motivacija ohranjala na zelo visoki stopnji.  

Z napovedjo likovne naloge je tudi motivacija v vseh urah narasla. Menim, da je bila že 

sama napoved likovne naloge motivacijska. Učenci so že na začetku napovedi naloge 

izvedeli, kaj bodo izvajali. V tem delu učne ure so izvedeli tudi, da bodo izdelovali dve 

grafični tehniki hkrati, kar je učence na začetku nekoliko presenetilo, vendar jih je nato 

še bolj spodbudilo k delu in zanimanju za izvedbo. Kljub vsemu pa sem opazila, da je 

motivacija med samim izvajanjem tehnik večkrat upadla. Pri izvajanju kolagrafije je 

predvsem upadla motivacija tistim učencem, ki so matrico izdelali tako, da so na 

podlago nanesli lepilo in nato risali oblike v lepilo. Med tiskanjem so ugotovili, da so 

oblike veliko bolj vidne, če so narisane z lepilom. Linije, vrisane v lepilo, so se slabo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Urška Žerjal: Diplomsko delo 
 

54 

videle. Učence sem v tem trenutku spodbudila s tem, da sem jim razložila, da lahko 

matrico napravimo na več načinov. Tako sem jih prepričala, da je pomemben končni 

odtis. 

Najbolj pa je motivacija padla v času, ko so učenci tiskali matrice. V razredu smo imeli 

samo en valjček za nanašanje barve, tako da so se učenci na tisk dolgo čakali. Med 

čakanjem je motivacija upadla, saj niso bili zaposleni. Motivacija je zopet narasla v 

zaključnem delu ure, saj smo vse izdelke razobesili na razstavo in jih analizirali. To je 

učence zelo zanimalo, saj jim je bilo pomembno, kaj sošolci in učitelj posreduje o 

njihovem izdelku. Grafike so uspele. Večina učencev je motiv izvirno upodobila. Če bi 

odtise kombiniranih tehnik primerjali z odtisi pri izvedbi ene grafične tehnike, bi 

najverjetneje dobili zelo podobne rezultate. Menim, da je bila motivacija v zaključku 

druge šolske ure tako velika tudi zaradi tega, ker grafika še ni bila končana in so bili 

učenci v pričakovanju tega, kakšna grafika bo na koncu izvedbe likovne naloge.         

Iz pridobljenih rezultatov lahko trdim, da so učenci v 5. razredu motivirani za izvajanje 

kombiniranih grafičnih tehnik. Menim, da je motivacija pri izvajanju kombiniranih 

tehnik dobra. Mislim, da motivacija ni toliko povezana s tem, ali se izvajajo 

kombinirane tehnike ali samo ena, ampak koliko zna učitelj s svojim delom pritegniti 

učence in zna vzdrževati sodelovanje. Grafika pa je že sama po sebi bolj motivacijska, 

ker je učenci ne izvajajo tako pogosto kot na primer risbe in slike.   

 

Poleg motivacije za izvajanje kombiniranih grafičnih tehnik sem spremljala tudi 

motiviranost učencev ob prekinitvi grafične dejavnosti. Ker so bile likovne naloge bolj 

obširne, sem vsako likovno nalogo izvajala v treh šolskih urah. Mislim, da bi se morali 

učitelji tega večkrat posluževati, saj izvedba določenih grafičnih tehnik zahteva več 

časa, kot samo dve šolski uri. Pri izvajanju kombiniranih grafičnih tehnik je to toliko 

bolj potrebno. Ker smo izvedli dve grafični tehniki hkrati je bilo potrebno tudi počakati, 

da se odtis posuši. 

Pri izvajanju prve likovne naloge so bili učenci nekoliko zmedeni, ko sem jim povedala, 

da bomo delo dokončali naslednji teden. Pri izvajanju druge likovne naloge pa so to že 

pričakovali, tako da jim ni predstavljalo nobenih težav. Po prekinitvi dejavnosti je bila 

motivacija naslednjo uro za dokončanje dela še vedno visoka.  

Največji problem za izvajanje ene likovne naloge v več kot dveh urah vidim v tem, da 

učenci niso vedno vsi pri pouku. Če učenec manjka v prvih dveh urah, je zamujen čas 

težko nadoknaditi. Zamudi napoved za postopek izvedbe in tudi časovno je zelo 
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omejen. Podoben primer sem imela tudi sama. Dva učenca sta manjkala 3. in 4. šolsko 

uro. Na srečo je bilo to takrat, ko se je zaključevala izvedba prve grafične tehnike 

(potrebno je bilo samo odtisniti pečatnike) in pričela izvedba druge grafične tehnike, ki 

ni bila tako zahtevna (izdelovanje šablone). V 5. in 6. šolski uri sta zamujeno 

nadoknadila. Opazila pa sem, da sta imela učenca večje težave pri izvedbi kot ostali 

učenci. Od začetka izvajanja prve grafične tehnike je minilo veliko časa (2 tedna), tako 

da sta učenca že malo pozabila, kaj morata še narediti. Za izdelovanje druge grafične 

tehnike pa sem jima morala na hitro razložiti potek izvajanja.  

Pri ostalih učencih, ki so bili prisotni pri vseh učnih urah, pa po prekinitvi dejavnosti 

nisem opazila upada motivacije. Motivacija se je med urami delno spreminjala, vendar 

iz tega ne morem trditi, da so bila ta nihanja zaradi prekinitve dejavnosti, ampak od 

načina dela. Tako lahko na četrto raziskovalno vprašanje odgovorim, da prekinitev 

izvedbe likovne naloge ne vpliva na motivacijo učencev.      

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Urška Žerjal: Diplomsko delo 
 

56 

4 SKLEP 

Grafika je eno izmed petih likovnih področij, ki obsega enako število ur kot vsa ostala 

področja. Področje grafike je zelo široko in obsega izvedbo veliko različnih likovnih 

tehnik, od zelo preprostih (monotipija, tisk s pečatniki) do težjih (kolagrafija, kolažni 

tisk). Učitelji se večinoma poslužujejo enih in istih grafičnih tehnik, saj velja 

prepričanje, da ostale vzamejo preveč časa in so pretežke za učence na razredni stopnji. 

Veliko učiteljev nameni področju grafike premalo ur in te ure, ki so namenjene grafiki, 

porabijo za izvedbo likovnih nalog iz ostalih področij, največ za slikanje in risanje. 

Tako so učenci prikrajšani za grafično izobraževanje. To se je pokazalo tudi v moji 

raziskavi. Učenci v 5. razredu so zelo slabo poznali grafične pojme in so jih pogosto 

pomešali s pojmi iz področja risanja in slikanja. Prav tako je bilo zelo slabo poznavanje 

posebnosti grafičnih tehnik. Za to so odgovorni učitelji, ki naj bi učencem ponudili 

spoznavanje osnovnih grafičnih pojmov. Ker so učitelji prepričani, da je izvedba 

grafičnih tehnik težka, kombiniranih grafičnih tehnik sploh ne izvajajo.  

Raziskava je pokazala, da je za učence izvedba kombiniranih grafičnih tehnike zelo 

zanimiva. Za izvajanje se potrebuje manj časa, kot če bi vsako grafično tehniko izvajali 

posebej. Učencem pa izvajanje grafičnih tehnik pomeni nekaj novega, nevsakdanjega in 

jih že samo zaradi tega pritegne. Pomembno je tudi, katere grafične tehnike 

kombiniramo, da je združitev smiselna in da so učenci pri delu čimbolj dejavni.  

Specifičnost izvedbe grafičnih tehnik je v tem, da se pojavi problem sodelovanja 

učencev pri tiskanju grafike. Za to je potrebno veliko časa, čas pa lahko prihranimo 

ravno pri izvedbi kombiniranih grafičnih tehnik. V tem času, ko nekaj učencev 

odtiskuje matrico ene tehnike, ostali učenci pripravljajo material za drugo tehniko, ki jo 

bodo v nadaljevanju izvedli. S tem pridobimo na času, ki je za večino učiteljev velika 

ovira za izvedbo grafičnih nalog. 

Če izvedemo likovno nalogo s kombiniranimi grafičnimi tehnikami, je smiselno, da si 

za to namenimo več kot 2 uri pouka. S tem si omogočimo, da se lahko odtisi grafik ene 

grafične tehnike dobro posušijo in da lahko nastali odtis naslednjič dopolnimo z izvedbo 

druge grafične tehnike. Pri izvedbi tako organiziranih ur sem ugotovila, da prekinitev 

izvedbe likovne naloge na učence ne vpliva. Motivacija je bila zelo visoka skozi ves 

potek nastajanja kombinirane grafične tehnike. Učitelji bi se lahko včasih posluževali 

tudi takega načina dela, da se ena likovna naloga ne konča v dveh urah, ampak bi za njo 
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porabili 3 – 4 šolske ure. Tako je pri likovni vzgoji omogočena še večja pestrost, saj si 

lahko učitelj izbere izvedbo bolj obširnih likovnih nalog, ki niso vezane na okvir dveh 

šolskih ur. Vsaka drugačna izvedba grafičnih nalog dobro vpliva na motiviranost 

učencev za delo. 

Med urami, ki sem jih izvedla, sem ugotovila, da na motiviranost učencev najbolj vpliva 

to, da je likovna naloga zanje novost in na kakšen način učitelj to predstavi. Če so učne 

ure pestre, razgibane in če so uporabljene grafične tehnike, ki so učencem nove, je tudi 

motivacija učencev visoka.           
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Priloga 1: OPAZOVALNA LISTA 1. IN 2. ŠOLSKE URE 
 

Pri stopnjah 1 pomeni najbolj uspešno doseganje zapisa; 2 pomeni delno doseganje 
zapisa; 3 pa najskromnejše doseganje zapisa. 

 
STOPNJE 

1 2 3 

 

Opazovana 

dejanja Št. 

učencev 

/ % 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% 

učencev 

Št. 

učencev 

/ % 

učencev 

Št. vseh 
učencev / 
% 
učencev 

Št. 
učencev 
/ % 
učencev 

Št. vseh 
učencev / 
% 
učencev 

Učenci razumejo 

grafične pojme: 

 

- grafika 27 / 100 27 / 100 0 / 0 27 / 100 0 / 0 27 / 100 

- umetniška 

grafika 

23 / 85 27 / 100 4 / 15 27 / 100 0 / 0 27 / 100 

- industrijska 

grafika 

17 / 63 27 / 100 6 / 22 27 / 100 4 / 15 27 / 100 

- matrica 20 / 74 27 / 100 6 / 22 27 / 100 1 / 4 27 / 100 

- odtis ali 

grafični list 

22 / 81 27 / 100 5 / 19 27 / 100 0 / 0 27 / 100 

- pečatnik 21 / 77 27 / 100 5 / 19 27 / 100 1 / 4 27 / 100 

- grafični 

materiali in 

pripomočki 

(barva, tiskarska 

preša, valjček) 

25 / 93 27 / 100 2 / 7 27 / 100 0 / 0 27 / 100 

Učenci razumejo 

postopek 

izvedbe grafične 

tehnike 

kolagrafija 

 

 

15 / 55 

 

 

27 / 100 

 

 

7 / 26 

 

 

27 / 100 

 

 

5 / 19 

 

 

27 / 100 

Samostojnost 

izvedbe grafične 

16 / 59 27 / 100 7 / 26 27 / 100 4 / 15 27 / 100 
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tehnike 

kolagrafija 

Vztrajnost in 

doslednost 

izvedbe grafične 

tehnike 

kolagrafija 

18 / 66 27 / 100 8 / 30 27 / 100 1 / 4 27 / 100 

Učenci so 

motivirani za 

dejavnost v  

naslednjih 

korakih: 

 

- uvodni del 27 / 100 27 / 100 0 / 0 27 / 100 0 / 0 27 / 100 

- posredovanje 

likovnih pojmov 

18 / 66 27 / 100 7 / 26 27 / 100 2 / 8 27 / 100 

- napoved 

likovne naloge 

23 / 84 27 / 100 2 / 8 27 / 100 2 / 8 27 / 100 

- likovno 

izražanje 

učencev 

18 / 66 27 / 100 5 / 19 27 / 100 4 / 15 27 / 100 

- zaključek 25 / 92 27 / 100 1 / 4 27 / 100 1 / 4 27 / 100 

Učenci izvirno 

upodobijo motiv 

V prvih dveh urah tega nisem opazovala, ker grafika še ni bila 

končana. 
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Priloga 2: OPAZOVALNA LISTA 3. IN 4. ŠOLSKE URE 
 
Pri stopnjah 1 pomeni najbolj uspešno doseganje zapisa; 2 pomeni delno doseganje 
zapisa; 3 pa najskromnejše doseganje zapisa. 
 

STOPNJE 

1 2 3 

 

Opazovana 

dejanja Št. 

učencev 

/ % 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% 

učencev 

Št. 

učencev 

/ % 

učencev 

Št. vseh 
učencev / 
% 
učencev 

Št. 
učencev 
/ % 
učencev 

Št. vseh 
učencev / 
% 
učencev 

Učenci 

razumejo 

grafične pojme: 

 

- pečatnik 25 / 100 25 / 100 0 / 0 25 / 100 0 / 0 25 / 100 

- sorodne barve 

v barvnem 

krogu 

18 / 72 25 / 100 3 / 12 25 / 100 4 / 16 25 / 100 

- (premična) 

šablona 

18 / 72 25 / 100 5 / 20 25 / 100 2 / 8 25 / 100 

- šablonski tisk 15 / 60 25 / 100 7 / 28 25 / 100 3 / 12 25 / 100 

Učenci 

razumejo 

postopek 

izvedbe 

grafičnih tehnik: 

- tisk s pečatniki 

 

 

21 / 84 

 

 

25 / 100 

 

 

2 / 8 

 

 

25 / 100 

 

 

2 / 8 

 

 

25 / 100 

- tisk s premično 

šablono 

13 / 52 25 / 100 9 / 36 25 / 100 4 / 16 25 / 100 

Samostojnost 

izvedbe 

grafičnih tehnik: 

- tisk s pečatniki 

 

 

20 / 80 

 

 

25 / 100 

 

 

2 / 8 

 

 

25 / 100 

 

 

3 / 12 

 

 

25 / 100 

- tisk s premično 

šablono (samo 

16 / 64 25 / 100 4 / 16 25 / 100 5 / 20 25 / 100 
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izdelava 

šablone) 

Vztrajnost in 

doslednost 

izvedbe 

grafičnih tehnik: 

- tisk s pečatniki 

 

 

20 / 80 

 

 

25 / 100 

 

 

4 / 16 

 

 

25 / 100 

 

 

1 / 4 

 

 

25 / 100 

- tisk s premično 

šablono (samo 

izdelava 

šablone) 

18 / 72 25 / 100 5 / 20 25 / 100 2 / 8 25 / 100 

Učenci so 

motivirani za 

dejavnost v  

naslednjih 

korakih: 

 

- uvodni del 22 / 88, 

20 / 80 

25 / 100 1 / 4, 4 / 

16 

25 / 100 2 / 8, 1 / 
4 

25 / 100 

- posredovanje 

likovnih pojmov 

22 / 88, 

21 / 84 

25 / 100 1 / 4, 4 / 

16 

25 / 100 2 / 8, 0 / 
0 

25 / 100 

- napoved 

likovne naloge 

25 / 100, 

25 / 100 

25 / 100 0 / 0, 0 / 

0 

25 / 100 0 / 0, 0 / 
0 

25 / 100 

- likovno 

izražanje 

učencev 

15 / 60, 

18 / 72 

25 / 100 6 / 24, 4 

/ 16 

25 / 100 4 / 16, 3 
/ 12 

25 / 100 

- zaključek 20 / 80, 

15 / 60 

25 / 100 4 / 16, 6 

/ 24 

25 / 100 1 / 4, 4 / 
16 

25 / 100 

Učenci izvirno 

upodobijo motiv 

1. likovne 

naloge 

17 / 68 25 / 100 7 / 28 25 / 100 1 / 4 25 / 100 
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Priloga 3: OPAZOVALNA LISTA 5. IN 6. ŠOLSKE URE 
 

Pri stopnjah 1 pomeni najbolj uspešno doseganje zapisa; 2 pomeni delno doseganje 
zapisa; 3 pa najskromnejše doseganje zapisa. 
 

STOPNJE 

1 2 3 

 

Opazovana 

dejanja Št. 

učencev 

/ % 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% 

učencev 

Št. 

učencev 

/ % 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% 

učencev 

Št. 

učencev 

/ % 

učencev 

Št. vseh 

učencev / 

% 

učencev 

Učenci razumejo 

grafične pojme: 

Nismo spoznali novih grafičnih pojmov, saj smo vse že spoznali v 

prejšnjih štirih urah. 

Učenci razumejo 

postopek 

izvedbe grafične 

tehnike 

monotipija 

 

 

20 / 73 

 

 

27 / 100 

 

 

5 / 19 

 

 

27 / 100 

 

 

2 / 8 

 

 

27 / 100 

Samostojnost 

izvedbe 

grafičnih tehnik: 

- tisk s premično 

šablono 

(odtiskovanje 

šablone) 

 

 

 

26 / 96 

 

 

 

27 / 100 

 

 

 

1 / 4 

 

 

 

27 / 100 

 

 

 

0 / 0 

 

 

 

27 / 100 

- monotipija 18 / 66 27 / 100 7 / 26 27 / 100 2 / 8 27 / 100 

Vztrajnost in 

doslednost 

izvedbe 

grafičnih tehnik: 

- tisk s premično 

šablono 

(odtiskovanje 

šablone) 

 

 

 

23 / 85 

 

 

 

27 / 100 

 

 

 

3 / 11 

 

 

 

27 / 100 

 

 

 

1 / 4 

 

 

 

27 / 100 

- monotipija 23 / 85 27 / 100 3 / 11 27 / 100 1 / 4 27 / 100 
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Učenci so 

motivirani za 

dejavnost v  

naslednjih 

korakih: 

 

- uvodni del 27 / 100 27 / 100 0 / 0 27 / 100 0 / 0 27 / 100 

- posredovanje 

likovnih pojmov 

25 / 92 27 / 100 2 / 8 27 / 100 0 / 0 27 / 100 

- napoved 

likovne naloge 

27 / 100 27 / 100 0 / 0 27 / 100 0 / 0 27 / 100 

- likovno 

izražanje 

učencev 

20 / 74 27 / 100 4 / 15 27 / 100 3 / 11 27 / 100 

- zaključek 23 / 84 27 / 100 1 / 4 27 / 100 3 / 11 27 / 100 

Učenci izvirno 

upodobijo motiv 

2. likovne naloge 

15 / 56 27 / 100 9 / 33 27 / 100 3 / 11 27 / 100 
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Priloga 4: Vprašalnik o poznavanju grafičnih pojmov in grafičnih tehnik  
 

KAJ ŽE ZNAM? 
 

1. Ali si že slišal za besedo grafika? Obkroži. 

a) DA 

b) NE 

Če si obkrožil odgovor DA, s svojimi besedami povej, kaj to pomeni oz. kaj si pod 

to besedo predstavljaš. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Poimenuj grafične pripomočke in materiale na fotografijah. 

 

 

_________________________ 

 

___________________ 
 

___________________ 

 

 

3. Kaj je matrica? 

      _______________________________________________________________ 

 Kaj pa odtis?  

 ________________________________________________________________ 

 Kaj nastane prej? 

 ________________________________________________________________ 
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4. Kako narediš: 

a) Pečatnik in odtis 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b) Šablono za tiskanje in njen odtis 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

c) Monotipijo 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Ustrezno označi grafični list. 

 

_________     ________                    __________                    _____________ 
 
 
 


