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POVZETEK 

V svojem diplomskem delu sem obravnavala medpodročno povezovanje v okviru likovne 

tehnike v sedmem razredu devetletne osnovne šole. V prvem delu sem na kratko predstavila 

razvoj likovne vzgoje skozi zgodovino pa vse do danes. Poglavje je razdeljeno na več 

podpoglavij, ki si časovno sledijo po vrsti.  

Nato sledi medpodročno povezovanje, kjer sem naredila štiri učne priprave. V eni likovni 

nalogi sem zdruţila vsaj dve oblikovalni področji (na primer kiparstvo in grafiko) tako, da 

sem uresničila več učnih ciljev. Hkrati sem eksperimentirala z materiali in pripomočki ter 

svoje ideje za likovne naloge tudi realizirala. Pri tem sem poudarila skupno likovno tehniko.  

Zanimalo me je predvsem, ali je medpodročno povezovanje primerna strategija za utrjevanje 

pojmov pri likovni vzgoji in hkrati, ali smiselno povezana različna oblikovalna področja v 

zdruţene likovne naloge omogočajo bolj poglobljeno izpolnjevanje ciljev obeh področij.  

Ugotovila sem, da je medpodročno povezovanje zelo dobra strategija, saj se na ta način lahko  

hkrati izpolni več ciljev, kar posledično pomeni laţjo uresničitev letnega delovnega načrta.   

KLJUČNE BESEDE: medpodročno povezovanje, likovna tehnika, likovna vzgoja, grafika, 

kiparstvo, risanje, slikanje, arhitekturno oblikovanje, učni načrt za likovno vzgojo  
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SUMMARY 

In my undergraduate thesis I was dealing with interdisciplinary cooperation within the art 

technique in the seventh grade of the nine-year primary school.  In the first part of the thesis, 

there is a short presentation of art education development throughout the history until today. 

This chapter is divided into several subchapters which are chronologically ordered.  

Interdisciplinary cooperation with four lesson plans follows the first part. For one art task, I 

combine at least two different types of art (e.g. sculpture and graphic design) to meet several 

learning objectives. At the same time, I experimented with materials and tools and put my 

ideas for art tasks into practice. I placed the emphasis on common art technique. I was 

interested if interdisciplinary cooperation is a suitable strategy for refreshing art education 

concepts and if art tasks composed of reasonably combined different types of art enable 

meeting objectives of both fields more in-depth.  

I realised that interdisciplinary cooperation is a very good strategy since it makes possible to 

meet several objectives at the same time. Consequently, a school annual syllabus can more 

easily be put into realisation.   

 

KEY WORDS:  interdisciplinary cooperation, art technique, art education, graphic design, 

sculpture, drawing, painting, architectural design, art education syllabus 
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1 UVOD 

»Čas za temeljno oblikovanje človeka, je čas osnovnega šolanja. Pozneje je zamujen, do smrti 

pa si človek pridobiva izobrazbo. Likovni pouk na stopnji osnovne šole ni predvsem 

umetnostna vzgoja, čeprav je tudi to. Likovni pouk razvija otrokove vizualne sposobnosti in 

prostorske predstave na temelju izkušnje ustvarjalnega dela. S tem razvija ustvarjalnost na 

mnogih področjih, predvsem tam, kjer so potrebne vizualne in prostorske predstave. Tega 

smotra likovnega pouka ne more nadomestiti noben drug osnovnošolski predmet. Dobro 

voden likovni pouk lahko prebudi ustvarjalnost v vsakem otroku, ne samo v tistih, ki jih to 

delo prav posebno veseli.« (Gerlovič, 1997, str. 124) 

V času svojega študija sem pri urah likovne didaktike dostikrat slišala, da je v osnovni šoli 

namenjenih vedno manj ur za likovno vzgojo. Glede na to, da bo število ur skoraj zagotovo 

ostalo nespremenjeno, sem razmišljala, kaj bi se torej dalo storiti. Kajti kljub prizadevanjem, 

da bi uresničili vse cilje in smotre likovne vzgoje v okviru pouka, tega ni mogoče doseči. 

Vzrok ni v preobseţnosti učnih vsebin, ampak v časovni omejenosti. Ugotovila sem, da bi 

bilo potrebno čim bolj koristno porabiti ure, ki jih imamo na voljo in sicer z medpodročnim 

povezovanjem. Na ta način lahko v krajšem času izpolnimo več učnih ciljev, tako da tekom 

šolskega leta lahko uresničimo cilje in smotre, predvidene za posamezni razred in hkrati 

ostane nekaj časa tudi za kakšno kompleksnejšo likovno nalogo.   

Kajti prav učni proces z vedno novimi in kompleksnimi likovnimi nalogami oblikuje učence 

na motoričnem, čustvenem, spoznavnem, estetskem, socialnem in moralnem področju. V 

njem dosegajo vzgojne in izobraţevalne cilje pri teoretičnem in praktičnem ustvarjalnem delu. 

(Tacol, 1999)  

Pri ustvarjalnem likovnem delu otrok gre namreč za razvijanje ustvarjalnih sposobnosti, 

drugačnih na vsaki stopnji starosti, izhajajoč iz stopnje otrokovega psihofizičnega razvoja. 

(Gerlovič, 1998)  

Cilj vzgojno-izobraţevalnega procesa pri likovni vzgoji je razvoj celovite, vsestranske, 

svobodne, ustvarjalne in aktivne osebnosti, kar omogoča skrbno načrtovan pouk likovne 

vzgoje. (Tacol, 1999) 
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2 SMOTRI, CILJI IN NALOGE LIKOVNE VZGOJE V            

ZGODOVINSKEM RAZVOJU 

Likovno vzgojo danes sestavlja pet področij: risanje, slikanje, grafika, kiparstvo in prostorsko 

oblikovanje. Uresničevanje likovnih nalog z vseh področij omogoča celovito likovno vzgojo in 

izobraţevanje učencev. Učenci tako svoja spoznanja in doţivetja, vezana na govorne, gibalne, 

vidne in tipne izkušnje, povezujejo in izraţajo v ustrezni estetski obliki, učitelj pa na ta način 

odkriva njihove likovno-izrazne zmoţnosti in razvoj ustvarjalnosti. (Tacol, 1999) 

Likovno izraţanje je duševno in telesno delo, ki ga je potrebno pravilno načrtovati z afektivnimi, 

psihomotoričnimi in kognitivnimi cilji po posameznih področjih. Na izoblikovanje takšne 

likovne vzgoje so vplivali različni druţbeni, materialni in kulturni pogoji. 

Na potrebo po risarski vzgoji v šoli opozarjajo ţe vidni evropski pedagoški klasiki: Komensky 

(1592–1670), Rousseau (1712–1778), Pestalozzi (1745–1827). Risanje kot vsesplošni 

izobraţevalni predmet se v slovenski šoli uveljavi šele v 19. stoletju – z drţavnimi šolami. 

Obdobje od pouka risanja do današnje likovne vzgoje razdelimo na tri obdobja – glede na razvoj 

smotrov, ciljev in nalog predmeta ter na pojmovanje likovnosti: 

1. Obdobje pouka risanja (1869–1952) 

2. Obdobje reforme likovnega pouka (1952–1968) 

3. Obdobje sodobne likovne vzgoje (1969–danes). 

Sedaj bom nekoliko bolj podrobno opisala posamezno obdobje. Opazili bomo, da je bilo 

potrebno dosti let, da se je likovna vzgoja usidrala v učnem načrtu kot obvezni predmet. 

(Tacol, 1999) 
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2.1 OBDOBJE POUKA RISANJA (1869–1952) 

2.1.1 ZADNJE OBDOBJE VLADE AVSTROOGRSKE MONARHIJE (1869–1918) 

S 3. avstrijskim šolskim zakonom leta 1869 drţava poskrbi, da se otroci šolajo v drţavnih šolah in 

uvede predmet risanje v osnovne in meščanske šole. Kajti zaradi razvoja industrije se je pojavila 

potreba po risarsko izurjenih delavcih, ki ji je botrovala potreba po lepšem estetskem videzu in 

zunanji privlačnosti obrtnih izdelkov. (Tacol, 1999) 

V 1870. leta izdelanem učnem načrtu za osemrazredno ljudsko šolo je risanje v sluţbi drugih 

predmetov, kar dokazuje takrat sprejeti predmetnik. V njem so navedeni naslednji učni predmeti: 

lepopis (2.–5. razred), risanje in geometrijsko oblikoslovje (2.–8. razred), dekliška ročna dela 

(2.–8. razred). (Tacol, 1999)  

Končni cilj pouka risanja je bil razvijanje opazovalnih in posnemovalnih sposobnosti, da bi 

učenci dojeli geometrične oblike in si razvijali predstave za uspešnejše risanje na pamet. Tak 

pouk je bil izrazito ozkogleden in za učence nezanimiv. (Berce-Golob, 1993) 

V osnovni šoli so učenci prerisovali s table, imeli vaje v spretnostih, posnemali laţje oblike, delali 

okraske po predlogah z ravnilom, šestilom in merilom, kar imenujemo stigmografska metoda. 

Tudi v srednji šoli je bilo pomembno obvladovanje risanja različnih geometrijskih tvorb v 

kombinaciji z ravnilom, kot na primer perspektivične zakonitosti, prostornine in risanje po 

predlogah (ornamenti). (Tacol, 1999) 

2.1.2 ČAS MED OBEMA VOJNAMA (1918−1941) 

V času nastanka kraljevine SHS in pozneje Jugoslavije je prihajalo do različnih manjših 

organizacijskih in vsebinskih sprememb pri pouku risanja. V Sloveniji se je od marca 1924 

uporabljal Novakov podrobni učni načrt Prosvetnega oddelka za Slovenijo. Vse vaje so še 

vedno sluţile urjenju očesa in roke. (Tacol, 1999) 

Septembra leta 1934 je bil potrjen nov učni načrt. Glede na vsebine, smotre in naloge prejšnjega 

učnega načrta sta bila spremenjena odnos in pomen likovnega pouka v primerjavi s sorodnimi 

elementi, kakršna sta lepopis in ročno delo. Smotre in naloge so spremenili zaradi močnih 

vplivov likovno-pedagoških spoznanj tujih strokovnjakov o otroškem likovnem razvoju. Zelo 
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opazen je bil prehod iz togega geometriziranega, posnemovalnega in ornamentalnega dela v bolj 

svobodno risbo, vendar še vedno pod močnim vplivom drugih predmetov. Pomembno je bilo 

risanje po spominu in opazovanju predmetov ter svobodno izraţanje z ţivljenjsko motiviko. 

Poglavitni smoter je bil razgibati in čim bolj razviti telesne in duševne zmoţnosti učencev. 

(Tacol, 1999) 

2.2 OBDOBJE REFORME LIKOVNEGA POUKA (1952−1968) 

Začasni učni načrt za niţje in višje osnovne šole iz leta 1946 se po vsebini, nalogah in smotrih ni 

dosti spremenil. Točno le navaja, kaj morajo učenci v posameznem razredu risati, katere 

materiale in orodja lahko uporabljajo ter kateri so najbolj zaţeleni motivi. Učenci pri takšnem 

delu niso mogli dobiti dovolj izkušenj o različnih izraznih sredstvih in tudi ne spoznanj o 

raznolikih tehnikah. (Tacol, 1999) 

Leta 1948 je bil izdelan nov učni načrt za vse razrede osemletne osnovne šole, v katerem so bili 

postavljeni novi smotri, cilji in naloge pouka. Poudarja se temeljit premislek o tem, kaj bodo 

učenci pri uri risanja počeli in kako bo učitelj vplival nanje, da bo dosegel predvidene cilje in 

smotre. Še vedno pa se ne upošteva individualnega likovnega izraza in motoričnih zmoţnosti 

učencev. Risanje je namreč uvrščeno med spretnosti, torej velja za izrazito neintelektualen, 

neduhoven predmet. Razvija samo telesno izurjenost, ki jo učenci pridobijo z večkratnim 

ponavljanjem nalog. (Tacol, 1999) 

Šolsko leto 1957/58 je bilo za slovensko šolstvo in pouk risanje prelomno. Predmet risanje se 

preimenuje v likovni pouk. Ta je bil kot edini v celoti reformiran in sicer na temelju dolgoletnih 

izkušenj naprednih likovnih pedagogov. Temeljil je na pedagoškem, psihološkem in druţbenem 

vidiku. Upošteval je razvojno stopnjo duševne rasti, zmoţnosti in napredek učencev v 

posameznem razredu. (Tacol, 1999)  

Likovni pouk se je sicer le s teţavo uveljavljal ob tej prvi reformi osemletne osnovne šole. Takrat 

so se šolniki na oblasti spotikali nad vsebino in metodami likovnega pouka, ki so jih predlagali 

likovni pedagogi brez oblasti. Očitali so jim, da poučujejo otroke moderno umetnost. Prav tako, 

da risanja sploh ne ''poučujejo'', saj ne povejo otrokom, kaj je ''pravilno''. (Gerlovič, 1998)  
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»In res smo iz lastne ustvarjalne izkušnje vedeli, da stoji človek pred vsako nalogo kot 

novorojenček pred ţivljenjem. Da bi jo rešil, mora imeti pogum, ţivo predstavo in ustvarjalno 

navdušenje. Vsaka rešitev pa mora biti izvirna in ne vsiljena.« ( Gerlovič, 1998, str. 30) 

Učni načrt je nastal na podlagi sklepov osemnajste konference Unesca v Ţenevi leta 1955. 

Poudarjal je specifični vzgojni pomen likovnega pouka. Novost učnega načrta so tudi ločena 

področja: risanje, slikanje, grafika, plastika in likovno vrednotenje. (Tacol, 1999)  

Leta 1960 je pričelo delovati Društvo likovnih pedagogov Slovenije na pobudo Alenke Gerlovič. 

V društvu so sodelovali tudi psihologi in pedagogi. Mnogi so sami poučevali likovni pouk, da bi 

dokazali, kako pomembna je načrtna vzgoja in kako uresničljiva so njihova načela. (Berce-

Golob, 1993). 

2.3 LIKOVNA VZGOJA PO LETU 1968 

Po desetih letih so se pokazale potrebe po novem načinu vzgojno-izobraţevalnega dela, ki bi 

omogočalo, da likovni pouk dokončno preraste meje nekdanjega risanja in zraste v pouk  z več 

enakovrednimi področji, vključno s prostorskim oblikovanjem. Pouk naj postane problemski. 

Likovni motivi in tehnike, katerih realizacija je bila doslej edini cilj, se morajo v likovni nalogi 

podrediti likovno-teoretičnemu problemu, tako da postanejo zgolj nosilci likovnega izraţanja. 

Likovne probleme naj učenci rešujejo po praktični ustvarjalni poti. (Tacol, 1999) 

Leta 1968 se je na Zavodu za šolstvo SRS začela prenova v duhu zgoraj navedenega. Predmet 

likovni pouk dobi naziv 'likovna vzgoja'. Uzakonjen je problemski pouk, vsa področja likovne 

vzgoje pa so enakovredna. Metode in oblike dela se morajo čim bolj prilagoditi starostni stopnji 

učencev, njihovemu splošnemu razvoju in likovnim nalogam na posameznih likovnih področjih. 

Prvič so v učnemu načrtu zapisani osnovni prostorski in materialni pogoji za izvajanje pouka. 

(Tacol, 1999) 

Leta 1974 je pod vodstvom pedagoške svetovalke dr. Helene Berce Golob nastal vzorec časovne 

razporeditve učne snovi (rekli so mu ČRUS) za vsa likovna področja od 5. do 8. razreda. 

Vseboval je likovne naloge z operativnimi smotri (danes so to cilji) in navodili, izbiro tehnik, 

metod in oblik dela in učnih sredstev (Tacol, 1999). 
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2.3.1 REFORMA LIKOVNE VZGOJE LETA 1980 

Leta 1980 je likovno-vzgojno delo v Sloveniji doţivelo še eno prenovo. V takratnem 

Jugoslovanskem merilu so ţeleli imeti poenotene vsebine učnih načrtov, vendar se slovenski 

pedagogi s tem niso strinjali, zato so prenovo izvedli kar sami. Upoštevali so namreč temeljni 

vzgojno-izobraţevalni smoter – razvijati učence v svobodne, ustvarjalne in celovite osebnosti. 

(Tacol, 1999) 

V tem času se je v jugoslovanskem merilu sprejemalo poenotenje učnih vsebin za celotno 

federacijo. Z vsebinami le teh se slovenski pedagogi niso strinjali, zato so prenovo učnih načrtov 

izvedli sami (tudi za likovno vzgojo). Upoštevali so, da tudi likovno vzgojno in izobraţevalno 

delo z učenci temelji na znanstveni teoriji, na spoštovanju njihove osebnosti in na potrebah 

njihovega zdravega telesnega in duševnega razvoja in ustvarjalnosti. (Tacol, 1999) 

Ves učni proces naj bi temeljil na odkrivanju in razvijanju ustvarjalnih in likovno-izraznih 

zmoţnosti učencev. Vsak likovni pedagog naj bi upošteval, da je likovna vzgoja ''učinkovito 

splošno vzgojno sredstvo in pomemben usmerjevalec pri oblikovanju učenčeve osebnosti. 

Temelji na lastnem ustvarjalnem delu, razvija različne plati učenčeve duševnosti in povezuje 

duševno in telesno delo'' – razvija intelektualne, emocionalne in motorične spretnosti. Ustvarja 

ravnovesje med izraţanjem z besedami in izraţanjem z oblikami v prostoru. Daje moţnost 

povezovanja z drugimi umetnostnimi področji in zahteva povezovanje s širšim druţbenim 

okoljem. (Tacol, 1999) 

Vzgojno-izobraţevalne vsebine so v primerjavi s prejšnjim učnim načrtom zgolj prenovljene. 

Oblikovani temeljni smotri so zasnovani na sodobnih načelih likovne vzgoje v svetu, saj 

temeljijo na zasnovah likovne pedagogike, sprejete na kongresu v Parizu leta 1976. (Tacol, 

1999) 

Smotri in cilji likovne vzgoje se nanašajo na razumevanje in vrednotenje likovnih del s pomočjo 

dejavnega likovnega izraţanja. (Tacol, 1999) 
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3 LIKOVNA VZGOJA DANES 

»Vsaka šolska reforma pomeni priloţnost, da pozitivne izkušnje in spoznanja stroke izkoristijo v 

kar največji meri. Če gre za spremembe, je razumljivo, da jih stroke poizkušajo uresničiti povsod 

tam, kjer utemeljeno vidijo in načrtujejo moţnost razvoja in napredka.« (Jemec, 1998, str. 11) 

V obdobju med decembrom 1994 in marcem 1998 je tekla kurikularna prenova likovne vzgoje v 

osnovni in srednji šoli. Ministrstvo za šolstvo in šport je namreč pripravljalo najobseţnejšo šolsko 

reformo v tem stoletju. Šlo je za vsebinsko prenovo šole z zmanjšanjem obsega programov, kar 

naj bi razbremenilo učence. Posebna komisija je – kolikor je javnost znano, brez sodelovanja 

strokovnjakov za posamezne predmete – pripravila predmetnik oziroma temeljna izhodišča za 

kurikularno prenovo šolstva. Informacije o tej prenovi so bile zaradi skrivne narave skope. Med 

predmetnimi področji, ki so jih korenito ''prenovili'', je tudi likovna vzgoja. Iz pripravljenega 

predmetnika je postalo jasno, da likovne vzgoje, kakršno so poznali  v zadnji triadi (7., 8. in 9. 

razred), ne bo več. V predmetniku je bila likovna vzgoja odrinjena med izbirne predmete. 

Zagovorniki te odločitve bi jo upravičevali s tem, da gre za predmete, ki terjajo od učencev 

posebno motiviranost, nadarjenost, zainteresiranost ipd., in da je zato zanje zaţelena učenčeva 

osebna izbira. Pri tem je spregledano dejstvo, da v osnovni šoli o 'izbirnih' predmetih praviloma 

odločajo starši. Kaj torej preostane likovni vzgoji, ko bo na milost in nemilost prepuščena 

pragmatični izbiri staršev, ki se, kot napovedujejo ankete, nagibajo k izbiri 'drugega tujega jezika', 

kot predmeta 'od katerega je lahko vsaj kaka korist'? Redki starši imajo namreč danes posluh za 

tiste posebne talente svojih otrok, ki ne zagotavljajo lahkega preţivetja in udobnega materialnega 

ţivljenja. Posledica bo zato velik osip v 'nedonosnih predmetih'. Seveda se lahko po letu dni ali še 

prej izkaţe, da otrok nima posluha ali veselja za jezik, a takrat bo ţal prepozno, kajti ko je izbirni 

predmet izbran, je obvezen.  Tako bo nova ponudba pokopališče tako talentov kot 'antitalentov'. 

(Tacol, 1998) 

Kot pravi Črtomir Frelih, se v tem kaţe moţnost, da talent zavrţemo, še preden se nam razkrije. 

Vzgojno-izobraţevalna vertikala na področju likovnosti od osnovne, preko srednješolske do 

univerzitetne stopnje je predpogoj za kultiviranje našega prostora. Slovenska osnovna šola je ţe 

leta 1996 nudila enega najkvalitetnejših programov likovne vzgoje v Evropi, kar je nedvomno 

dokazovala tudi svetovna razstava otroške grafike v Ljubljani  leta 1997. Likovna vzgoja kot 

izbirni predmet ali zdruţen v 'predmetno področje' pa pomeni bazično ignoriranje pomena likovne 

vzgoje in njene vloge v otrokovem razvoju. (Frelih, 1998)  
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»Vzrok za teţave z likovnim poukom je bil isti kot danes: vsesplošna likovna neizobraţenost 

Slovencev, tudi tistih, ki odločajo o šolstvu, ne glede na morda sicer visoko formalno 

izobrazbo. Od tod izvira prepričanje, da je likovni pouk pač eden od številnih predmetov. 

Likovni pouk pa ni zgolj predmet, ampak uvod v celo področje človekovega dojemanja in 

izraţanja, v vizualno področje. Tega ni mogoče nadomestiti z nobenim drugim, kajti samo 

likovno področje ţivi v prostoru in uporablja prostorska izrazna sredstva. Likovno ustvarjalno 

delo razvija sposobnost za dojemanje in izraţanje vizualnega nasploh, ne samo likovne 

umetnosti. Razvija prostorske predstave. Potrebne so vsem, ki izdelujejo predmete in 

oblikujejo prostor.« (Gerlovič, 1998, str. 30) 

Ţivimo v dobi vizualnih informacij in kar 80 odstotkov informacij dobivamo preko slikovnih, 

vidnih (vizualnih) podob. V svetu zahteve po pridobivanju zmoţnosti za branje in razumevanje 

vidnih in vizualnih informacij dobivajo nesluten razmah, naša mladina pa ni dovolj pripravljena in 

likovno usposobljena, da bi sodelovala v tokovih znanosti in umetnosti, za katere je potrebna zelo 

razvita vizualna in likovna pismenost. Za celosten otrokov in mladostnikov razvoj je zato nujna 

uravnoteţenost slikovnih, slušnih, besednih, številčnih in gibalnih vsebin. Za potrebe vizualno 

usmerjenega sveta bi potrebovali več ur likovne vzgoje v zadnjih razredih osnovne šole.  

(Prevodnik, 1998) 

»Praktičnega likovnega pouka namreč ni mogoče nadomestiti zgolj s teoretično informacijo. 

Če se je človek duševno razvil zaradi dela z rokami, je delo z rokami tudi najboljša pot za 

razvijanje duševnih predstav o barvah in oblikah, potrebnih v mnogih poklicih in ţivljenju 

nasploh. Nobena teoretična informacija na more nadomestiti ustvarjalne izkušnje.« (Gerlovič, 

1998, str. 30) 

Alenka Gerlovič v svojem članku Se prenova šolstva res odvija za zaprtimi vrati pravi, »da so s 

tem, ko so pred leti ţe omejili likovni pouk z ustvarjalnim delom v 7. in 8. razredu osnovne šole 

na eno samo uro na teden (45 minut) v resnici prekinili praktično likovno delo v starosti, ko 

prehaja otrok iz specifičnega samodejnega otroškega likovnega izraţanja v bolj zavestno likovno 

oblikovanje odraslega človeka in v umevanje značilnosti človekove likovne govorice sploh.« 

(Gerlovič, 1996, str. 30) 

Predlagala je, naj likovnemu pouku vrnejo odvzeto tedensko uro v zadnjih dveh razredih 

osnovne šole.  
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Tudi učitelji likovne vzgoje v osnovnih šolah so predlagali prav to za bolj kakovostno delo v 

novih osnovnih šolah. Kajti ugotovili so, da kljub prizadevanjem, da bi uresničili vse cilje in 

smotre likovne vzgoje v okviru pouka, tega ni mogoče doseči. Vzrok ni v preobseţnosti učnih 

vsebin, ampak v časovni omejenosti, saj je v zadnjih dveh razredih osnovne šole le ena ura 

likovne vzgoje na teden. (Prevodnik, 1996) 

Namesto tega se je zgodilo ravno nasprotno. Glede na učni načrt za splošno izobraţevanje leta 

2001 določen na 44. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraţevanje mora učitelj likovne 

vzgoje v šestem razredu v okviru petintridesetih ur izpeljati celotne vsebine predvidenih 

likovnih področij. Podobno je tudi v tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju osnovne šole, 

saj sta za vsa tri leta skupaj namenjeni 102 uri, kar pomeni 34 ur v posameznem letu od 

sedmega do devetega razreda devetletne osnovne šole. (Učni načrt za likovno vzgojo, 2004) 

Leta 2011 je bil narejen posodobljeni učni načrt za predmet likovna vzgoja v osnovni šoli, ki 

je v veljavi še danes. Pripravila ga je Predmetna komisija za posodabljanje učnega načrta za 

likovno vzgojo. Strokovni svet RS za Splošno izobraţevanje ga je določil na 140. seji 17. 

februarja 2011. Glede na posodobljeni učni načrt je od šestega do osmega razreda predvidenih 

35 ur v celem letu, medtem ko v devetem razredu samo 32.  (Učni načrt za likovno vzgojo, 

2011) 

Tako je ostala obvezna praktično le ena šolska ura na teden od šestega do devetega razreda, v 

devetem razredu še nekoliko manj. V praksi je izvedba likovne vzgoje v šolah različna. Ponekod 

se likovna vzgoja izvaja enkrat na teden po eno uro, kar pomeni, da komaj se učenci zagrejejo za 

delo, ţe se morajo ohladiti. Kajti šolska ura ima 45 minut in pri likovnem pouku je potrebno deset 

minut za razlago novega pojma, pet minut za čustveno ogrevanje učencev o izbrani temi, za 

prebujanje fantazije, za zbujanje navdušenja za delo, pet minut za pripravo orodja in materiala in 

pet minut na koncu za pospravljanje. Po opravljenem delu in spoznanih ustvarjalnih izkušnjah je 

potrebno deset minut posvetiti še skupnemu ovrednotenju rezultatov in spoznavanju likovnih 

zakonitosti ob njih. Za samo ustvarjalno delo in učiteljevo individualno pomoč torej ostane deset 

minut. Druga moţnost je, da se izvajata dve uri skupaj na štirinajst dni, kar bi bilo v idealnih 

pogojih seveda zelo smiselno, toda če kdaj pouk odpade zaradi drugih aktivnosti, so učenci kar 

mesec dni brez likovne vzgoje. Vse to pomeni še manj ur od ţe tako borih petintridesetih, ki so na 

voljo za uresničitev vseh učnih ciljev. 
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4 MEDPODROČNO POVEZOVANJE 

Sama sem razmišljala o tem, kaj bi se dalo storiti glede na to, da bo število ur skoraj zagotovo 

ostalo enako. Po mojem mnenju bi bilo potrebno čim bolj koristno porabiti ure, ki jih imamo na 

voljo, in sicer z medpodročnim povezovanjem. V eni likovni nalogi sem zdruţila vsaj dve 

oblikovalni področji in uresničila več učnih ciljev.  

Odločila sem se, da naredim nekaj kombiniranih likovnih nalog za sedmi razred osnovne šole.  

4.1 GRAFIKA IN KIPARSTVO 

4.1.1 UČNA PRIPRAVA 

Za uvodno motivacijo učencem na Powerpoint projekciji pokaţem dve fotografiji. Na eni je 

fotografija, ki prikazuje sliko, naslikano s slikarsko tehniko barve na platno, na drugi pa je 

grafični odtis. Vprašam jih, če opazijo razliko med obema fotografijama. Nato projiciram še 

dve fotografiji; prva je fotografija umetniške grafike, druga pa industrijske grafike (reklama, 

časopis). Učence vprašam, kakšna je razlika med to in prejšnjo fotografijo. Učenci 

odgovarjajo, da je prva grafika odtis, ki ga je odtisnil nek umetnik v svojem ateljeju in je 

odtisnil le nekaj odtisov, druga pa je reklama, ki jo tiskajo v tiskarni in odtisnejo več 1000 

odtisov. 

V osrednjem delu učencem najprej posredujem nove likovne pojme, zato učence razdelim v 

štiri skupine in jim razdelim matrice visokega tiska (linorez, matrica s šablonami, matrica s 

kolaţem in pečatnik). Naročim jim, naj ugotovijo, s katerega dela matrice se odtiskuje barva 

na nosilec (podlago). 

Nato jim pokaţem skice postopka tiskanja in reprodukcije odtisov za vsako tehniko in jih 

vprašam, če vedo, kakšen tip tiska je to in če mi ga lahko opišejo. Po potrebi njihove 

odgovore dopolnim. Učenci odgovarjajo, da je visoki tisk način tiska, pri katerem barvo 

nanesemo na matrico, ki ima ravni dvignjeni in niţji poglobljeni del. Barvo nanesemo z 

valjčkom tako, da se oprime le ravnega dvignjenega dela, na niţji poglobljeni del pa barve z 

valjčkom sploh ne nanesemo. Pri tiskanju, ko poloţimo papir na matrico, se ustvari pritisk na 
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celotno površino. Barva se odtisne z dvignjenih delov površine. Zaradi nanašanja barve na 

gornjo površino matrice se ta način imenuje visoki tisk.  

Nato jim pokaţem matrice linoreza in vprašam, če vedo, kako se imenuje ta grafična tehnika 

in kaj je značilno zanjo. Po potrebi dopolnim ali popravim njihove odgovore. Odgovarjajo, da 

se ta grafična tehnika imenuje linorez. Matrico izdelamo tako, da na plošči linoleja z noţki za 

linolej poglobimo dele našega motiva, za katere ţelimo, da se na odtisu ne bi odtisnili, visoke 

pa pustimo tiste dele, za katere ţelimo, da bi se na odtisu poznali. 

Nato učence vprašam, na katere materiale lahko tiskamo z različnimi grafičnimi tehnikami.  

Njihove odgovore po potrebi dopolnim. Odgovarjajo, da na papir, glino, les, tekstil, karton, 

steklo, kovino in plastiko. Pri tem pokaţem reprodukcije odtisov različnih grafičnih tehnik za 

različne materiale. 

Vprašam jih, kakšen odtis bi dobili, če bi matrico visokega tiska odtisnili na mehko glino. 

Odgovorijo, da reliefen, zato jim pokaţem fotografije reliefov in jih vprašam, kakšne so 

značilnosti reliefa ter kakšne tipe reliefov poznamo. Odgovore po potrebi dopolnim. 

Odgovarjajo, da poznajo poglobljeni in dvignjeni relief. Vsi reliefi so na eni strani ravni – 

ploščati, na drugi pa imajo poglobljen ali dvignjen motiv.  

Nato učencem razloţim, da za izdelavo kipa  kipar najprej oblikuje kip, kar imenujemo 

pozitiv. To je kip z dokončno podobo, ki sluţi najprej za izdelavo modela oziroma kalupa 

(imenujemo ga negativ) in v katerega tudi vlijemo neko tekočo snov, ki se strdi za izdelavo 

odlitka. 

Učencem povem, da bomo danes nekoliko bolj podrobno spoznali linorez in da ga bomo 

odtisnili v glino. Povabim jih bliţje, da bodo dobro videli demonstracijo tehnike. 

Demonstriram jim, kako se reţe v linolej z različnimi grafičnimi noţki (stran od sebe!). 

Poudarim, da bomo s tiskom ustvarili relief ter naj bodo pozorni, saj bodo poglobljeni deli 

linoreza na odtisu v glini izbočeni. Svetujem jim, naj si najprej na list papirja narišejo skico, 

na kateri bodo označili, kateri deli bodo na odtisu izbočeni in kateri poglobljeni. Opozorim jih 

tudi na smer rezanja, saj se na odtisu tudi ta pozna in lahko z njim ustvarimo teksturo na 

izbočenem delu. Nato jim demonstriram, kako razvaljamo glineno ploščo, na katero bomo 

tiskali, ter kako odtisnemo ţe izrezano matrico linoleja na glineno ploščo. 
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Nato učencem posredujem likovno nalogo, in sicer jih spomnim, da smo se danes pogovarjali 

o linorezu, oni pa bodo to uporabili pri likovnem izraţanju. Najprej bodo naredili skico za 

linorez, kjer bodo poudarili, kateri deli bodo na odtisu izbočeni in kateri poglobljeni. Nato 

bodo naredili matrico za linorez in z noţki različnih velikosti izrezali motiv. Pri tem morajo 

biti previdni, da ne zareţejo pregloboko in ne naredijo luknje v matrico. Ko bo matrica 

končana, bodo razvaljali glino in matrico dvakrat odtisnili. Prvi odtis bomo pustili, da se 

posuši, drugemu pa bomo naredili glineno ograjico in bomo dobili nap model oziroma kalup, 

v katerega bomo vlili mavec ali kremenit in tako dobili še odlitek.  

Njihov motiv bo Vesolje. Učencem nato razdelim liste za skico in jim naročim naj naredijo 

skico ter označijo  dele, za katere ţelijo, da bodo na odtisu izbočeni ter dele, ki bodo na odtisu 

poglobljeni. Nato učencem razdelim plošče linoleja in noţke za linolej ter jim naročim, naj se 

na zadnjo stran matrice podpišejo. 

Učenci s pomočjo indigo papirja prenesejo na linolej skico in izreţejo dele, za katere bi ţeleli, 

da so na reliefnem odtisu v glino izbočeni. Pozorni morajo biti na smer rezanja. Ko pripravijo 

matrice linoreza, vzamejo leseno podlago, dve enako visoki deščici (1cm), leseni valj ter dva 

kosa gline, ki ju razvaljajo na debelino 1 cm in primerno velikost za tiskanje njihove matrice, 

ju obreţejo, tako da imata ravne stranice ter odtisnejo matrico linoleja s pomočjo valja in 

modelirke. Prvi odtis previdno odreţejo od podlage, pri drugem odtisu pa naredijo odlitek. 

Ko vsi odtisnejo svoje matrice v glino ter jih ločijo od glinene podlage, jih poloţimo na 

vodoravno mesto, kjer jih lahko vsi vidimo, da se lahko o njih pogovorimo in jih vrednotimo 

po kriterijih, ki smo jih navedli prej: 

- izvirnost pri motivu 

- smiselna postavitev izbočenih in poglobljenih delov 

- učinkovita izraba likovne tehnike linorez. 

Ko vrednotenje zaključimo, skupaj pospravimo odtise na primerno mesto, kjer se bodo lahko 

posušili za ţganje v peči. 

Medtem se posušijo tudi naši odlitki, pri katerih previdno odstranimo glino in dobimo odlitek 

naše matrice iz linoleja.  
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4.1.2 MEDPODROČNA POVEZAVA IN IZVEDBA NALOGE 

Pri tej likovni nalogi, ki bo nekoliko daljša in bolj poglobljena, sem povezala področji grafiko 

in kiparstvo. S področja grafike je likovni problem visoki tisk (linorez), s področja kiparstva 

pa negativ, pozitiv in odlitek. Za izvedbo v šoli je potrebnih 6 ur. Materiali za grafiko so 

linolej in noţki za linolej, medtem ko so kiparski materiali glina, kamor odtisnimo matrico iz 

linoleja, in mavec, iz katerega naredimo odlitek. Izbrala sem zanimiv likovni motiv Vesolje, 

saj ponuja veliko izraznih moţnosti v linoleju. Naloge nisem izvedla v šoli, zato pa sem jo 

naredila sama. S pomočjo fotografij bom pokazala postopke in končne izdelke.  

Postopek 

 Po postopku, ki ga navajata Tomšič Čerkez in Tacar (2010) najprej naredim skico v 

velikosti linoleja, pri kateri označim, za katere dele ţelim, da so na odtisu v glino 

vbočeni in kateri izbočeni. (Slika 1) 

 

Slika 1: Skica 
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 Sliko nato prezrcalim in jo s pomočjo indigo papirja prerišem na matrico linoleja. 

(Slika 2). 

 

Slika 2: Prerisovanje na linolej 

 Izberem in pripravim noţke za linorez. Najprej preizkusim izbrane noţke za linorez na 

manjšem kosu linoleja. Tako ugotovim, kakšne sledi puščajo in kakšne debeline lahko 

izrezujem. 

 Z izbrano debelino noţka izreţem dele, za katere ţelim, da so pri odtisu v glino 

vbočeni. Pri tem nastanejo dvignjene ravne ploskve in linije ter izstopajoči poglobljeni 

deli. (Slika 3) 

 

Slika 3: Izrezovanje z noţki za linolej 
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 Po tem postopku je matrica končana. (Slika 4) 

 

Slika 4: Matrica 

 Nato vzamem leseno podlago, dve enako visoki deščici (1cm), leseni valj ter dva kosa 

gline, ki ju razvaljam na debelino 1 cm in na primerno velikost za tiskanje moje 

matrice. (Slika 5) 

 

Slika 5: Pripomočki 
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 Glino obreţem, tako da so stranice ravne ter odtisnem matrico linoleja s pomočjo valja 

in rok. (Slika 6)  

  

Slika 6: Odtiskovanje matrice na glino 

 Prvi odtis previdno odreţem od podlage in to je moj prvi izdelek: odtis matrice 

linoleja v glini. (Slika 7) 

 

Slika 7: Odtis matrice linoleja v glini 
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 Drugemu odtisu naredim glineno ograjico, visoko 3 cm. (Slika 8) 

 

Slika 8: Nastajanje ograjice 

 Zmešam kremenit in vodo, da dobi gostoto kisle smetane. Nato kremenit vlijem v 

glineni kalup. (Slika 9)  

 

Slika 9: Vlivanje kremenita v kalup 
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 Počakam deset minut in odstranim glino. Tako sem dobila odlitek matrice iz 

kremenita. (Slika 10) 

 

Slika 10: Odlitek iz kremenita 

 Matrico linoleja lahko odtisnem tudi na papir in na ta način dobim še tretji likovni 

izdelek. Najprej si pripravim pripomočke: grafično barvo, gumijasti valjček, lopatico 

in matrico. (Slika 11) 

 

Slika 11: Pripomočki 
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 Mizo zaščitim s kartonom in pripravim ploščo za pripravo barve. Na ploščo z lopatico 

nanesem grafično barvo in jo enakomerno porazdelim. (Slika 12) 

 

Slika 12: Nanašanje barve z lopatico 

 Z gumijastim valjčkom grafično barvo enakomerno porazdelim z valjanjem v vse 

smeri. Nato nanesem barvo z valjčkom na matrico iz linoleja. (Slika 13) 

 

Slika 13: Nanašanje barve na matrico 
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 Matrico previdno poloţim na označeno mesto na linoleju. (Slika 14) 

 

Slika 14: Matrica pred tiskom 

 Nato matrico odtisnem na list papirja s pomočjo rok (brez tiskarske preše). (Slika 15) 

 

Slika 15: Odtiskovanje matrice 
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 Postopek ponovim z rdečo grafično barvo. (Slika 16) 

 

Slika 16: Odtiskovanje matrice z rdečo barvo 

 Dobim grafični list – grafiko, ki jo s svinčnikom označim pod odtisom z navedbo 

grafične tehnike, številko odtisa, s številom odtisov z naslovom grafike, s podpisom 

avtorja in z letnico nastanka grafike. (Slika 17)  

 

Slika 17: Grafični list 
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4.1.3 UČNI CILJI 

 Razlikujejo med industrijsko in umetniško grafiko. 

 Opredelijo umetniško grafiko. 

 Razvijajo ročne spretnosti in motoriko pri izdelavi matrice. 

 Pojasnijo razlike med visokim, ploskim in globokim tiskom. 

 Pojasnijo značilnosti visokega tiska. 

 Pojasnijo značilnosti linoreza. 

 Pojasnijo značilnosti reliefa. 

 Pojasnijo naslednje pojme: pozitiv, negativ, odlitek. 

 Razvijajo logično mišljenje. 

 Razvijejo doslednost in vztrajnost. 

 Ustvarjalno in natančno izdelajo odtis na glineni podlagi. 

 Dosledno in natančno izdelajo odlitek matrice. 

4.2 SLIKANJE IN RISANJE 

4.2.1 UČNA PRIPRAVA 

Pri uvodni motivaciji prosim za dva prostovoljca, ki jima dam obleči majici, enemu rdečo in 

drugemu zeleno. Nato razred razdelim v dve skupini in k vsaki od njiju pošljem po enega 

prostovoljca. Vsaki skupini tudi razdelim kolaţ barvnih odtenkov in jih vprašam, kaj je 

barvna harmonija. Po potrebi njihov odgovor dopolnim. Učenci odgovorijo, da harmonija 

pomeni ubranost, podobnost ali sorodnost. Naročim jim, naj vsaka skupina poskuša najti 

harmonične odtenke, ki sodijo k rdeči oziroma zeleni majici. Učenci pregledujejo odtenke in 

se dogovarjajo, kateri so sorodni oziroma podobni njihovi majici. Ko končajo, se pogovorimo 

o njihovih rešitvah. 

Učencem povem, da bomo danes govorili o barvni harmoniji. Na Powerpoint projekciji 

pokaţem barvni krog in učencem povem, da lahko o skladnosti ali harmoniji govorimo pri 

barvah v barvnem krogu. Vprašam jih, ali je v barvnem krogu kakšen red, ali so barve kar 

nametane. Katere barve so sploh skupaj? Učenci spremljajo razlago in odgovorijo, da so 
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skupaj barve, ki so si podobne. Na primer vijolična in modra; modra, zelena in rumena; 

rumena, oranţna, rdeča in vijolična. 

Povem, da o harmoniji barv govorimo tudi v skupini barvnih odtenkov, ki nastanejo z 

mešanjem dveh barv. Na primer med rumeno in modro se meša cela vrsta zelenih odtenkov, 

med rumeno in rdečo oranţni odtenki in med rdečo in modro vijolični.  

Razloţim, da razpon harmoničnih barv še bolj razširimo, če tem skupinam odtenkov, o katerih 

smo pravkar govorili, dodamo belo in črno barvo, kar pokaţem s pomočjo fotografij na 

Powerpoint projekciji. 

Učence vprašam, kaj pa je monotonija. Po potrebi njihov odgovor dopolnim. Učenci 

odgovorijo, da je monotonija pretiravanje s harmonijo, saj nastane enoličje, dolgočasje in 

puščoba. 

Nato učence vprašam, kaj je kompozicija in odgovorijo, da v likovnem delu ustvarjalec 

ustvarja nek red. Delo kompozicijsko ureja in takšno ureditev imenujemo kompozicija. 

Učencem nato na Powerpoint projekciji pokaţem dve fotografiji, kjer je ena v simetrični 

kompoziciji, druga pa v razgibani. Vprašam jih, če je glede na kompozicijo med njima 

razlika. Učenci odgovorijo, da je prva slika simetrična in sta leva in desna polovica enaki, 

slika pa deluje dolgočasno in nerazgibano. Druga slika pa ni simetrična, saj sta obe polovici 

različni. Kompozicija deluje razgibano in dinamično. Razloţim, da oblike v likovnih delih 

lahko razporejamo v simetrični in asimetrični kompoziciji na več načinov in tako dobimo 

različne vrste kompozicij. 

Učencem na Powerpoint projekciji pokaţem navpično oziroma vertikalno kompozicijo in jih 

vprašam, za katero vrsto kompozicije gre, kako so razporejene oblike in kakšne občutke 

imamo. Učenci odgovorijo, da gre za navpično kompozicijo, saj so tako razvrščene oblike. 

Imamo vtis rasti, poleta in vzgona. 

Pokaţem vodoravno oziroma horizontalno kompozicijo in jih vprašam, za  katero vrsto 

kompozicije gre in kakšen vtis daje. Učenci odgovorijo, da gre za vodoravno kompozicijo in 

da daje vtis umirjenosti. 

Pokaţem poševno kompozicijo in vprašam, kako so razporejene oblike, za katero vrsto gre in 

kakšen vtis daje. Učenci odgovorijo, da so oblike razporejene poševno in gre torej za 

diagonalno kompozicijo, ki daje vtis gibanja. 
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Pokaţem trikotno kompozicijo in vprašam, kako so razporejene oblike, za katero vrsto gre in 

kakšen vtis daje. Učenci odgovorijo, da so oblike razporejene v obliki trikotnika in gre za 

trikotno kompozicijo, ki daje vtis vzvišenosti. 

Pokaţem kroţno kompozicijo in vprašam, kako so razporejene oblike, za katero vrsto gre in 

kakšen vtis daje. Učenci odgovorijo, da oblike izhajajo iz središča in si sledijo kroţno, gre pa 

za kroţno kompozicijo, ki daje vtis zaprtosti, sklenjenosti, kroţnega gibanja. Po potrebi 

dopolnim njihove odgovore. 

Razloţim, da smo opazili, da je bil pri vseh predstavljenih kompozicijah način razvrščanja 

oblik jasno viden in so ga lahko opisali. Poznamo pa tudi likovne kompozicije, ki so bolj 

zapletene in se nam zdi, da so brez reda. V resnici pa je red tako zahteven, da ga ni mogoče 

pojasniti s preprosto razlago. 

Učencem povem, da bodo to, kar smo pravkar spoznali, uporabili pri likovnem izraţanju. 

Naredili bodo sliko v harmoničnih barvnih odtenkih, s tempera tehniko. Značilno za tempera 

tehniko je, da se uporablja gosto barvo. Izbrali si bodo en barvni par: modra – rumena, 

rumena – rdeča ali rdeča – modra, katerima bodo dodali belo in črno. 

Vprašam jih, kateri je njihov najljubši letni čas in na koncu jim povem, da je to njihov motiv, 

ki naj ga seveda prilagodijo izbranemu paru barv. Opozorim jih, da morajo biti pozorni tudi 

na kompozicijo in naj izberejo eno od vrst kompozicij, ki smo jih prej spoznali. 

Učencem nato razdelim risalne liste in jim svetujem, naj si pripravijo slikarski material, 

pripomočke ter delovno površino. Najprej jih prepustim k snovanju idej, nato pa individualno 

svetujem v okviru likovne tehnike.  

Ko učenci končajo izdelke,  pripravijo razstavo izdelkov in skupaj obnovimo likovno nalogo 

in jih vrednotimo po kriterijih, ki smo jih navedli prej:  

- upoštevanje barvne harmonije pri slikanju in ene vrste kompozicije 

- pravilnost rešitve tempera tehnike in izvirna povezava z motivom in likovnim pojmom 

– harmonija 

- izvirnost pri upodobitvi likovnega motiva. 

Ko vrednotenje zaključimo, skupaj pospravimo slike na primerno mesto, kjer se bodo lahko 

posušile. 
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4.2.2 MEDPODROČNA POVEZAVA IN IZVEDBA NALOGE 

Pri nalogi sem povezala slikarski problem harmonijo in risarski problem vrste kompozicij. 

Izdelek je v tempera tehniki in upošteva eno od vrst kompozicij. Likovni motiv je najljubši 

letni čas, ki se smiselno poveţe z izbranim parom harmoničnih barv. Sama sem izbrala zimo 

in naslikala sliko v odtenkih modre in rdeče barve ter dodala belo. Nastalo je veliko vijoličnih 

odtenkov, ki se nekje prelivajo skoraj v belo. Kompozicija je navpična, saj je veliko 

vertikalnih linij, ki ponazarjajo stebla dreves. (Slika 18)  

Za to nalogo bi v šoli potrebovali dve uri. 

 

Slika 18: Zima 

4.2.3 UČNI CILJI 

 Usvojijo pojem ubranost (harmonija). 

 Opišejo posebnosti barvne ubranosti z dvema, tremi barvami. 

 Določijo pomen barvne kompozicije. 

 Uspešno naslikajo kompozicijo s harmoničnimi barvami z mešanjem. 

 Bogatijo zmoţnost mešanja barv in njihovega kombiniranja. 

 Navajajo se na samostojnost pri kombiniranju barv. 
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 Razvijajo občutljivost za določanje skladnih tonov.  

 Razlikujejo pojma: harmonija (ubranost), monotonija. 

 Usvojijo pojma: simetrična, asimetrična kompozicija. 

 Na primerih umetniških del in lastnem delu pojasnijo različne oblike kompozicij. 

 Se navajajo na samostojno odkrivanje posebnosti kompozicij na umetniških delih.   

 Razvijajo likovno domišljijo. 

4.3 KIPARSTVO IN RISANJE 

4.3.1 UČNA PRIPRAVA 

Pri uvodni motivaciji učence pozovem, da se ozrejo po razredu in poiščejo keramične izdelke, 

ki sem jih predhodno postavila po razredu ter  jih prinesejo na mizo. Učence vprašam, če 

vedo, kje so bili posamezni keramični izdelki narejeni, kje bi jih lahko kupili in če so izdelki 

bili narejeni v večjih količinah ali posamezno. Učenci se ozirajo po razredu in iščejo 

keramične izdelke ter jih prinesejo na mizo. Učenci ugotavljajo, da so bili nekateri izdelki 

narejeni v tovarnah, drugi pri pouku ali v ateljejih, in da nekatero keramiko lahko kupimo v 

trgovini, drugo pa v galerijah ali pri avtorju samem. Lahko jo izdelujejo v večjih količinah in 

posamično – unikatno.  

Učence vprašam, če so ţe slišali za industrijsko in umetniško keramiko. Učenci premišljujejo 

o razlikah med njima ter ugotovijo, da industrijsko keramiko izdelujejo v tovarnah v večjem 

številu, njen namen pa je uporabnost v vsakodnevnem ţivljenju. Umetniško keramiko izdeluje 

lahko vsak sam, je lahko uporabna ali pa samo za okras, skratka je unikatna. Učencem nato 

pokaţem primere. 

Učencem pojasnim, da se bomo pri učni uri pogovarjali o industrijski in umetniški keramiki in 

jih vprašam, če mi lahko naštejejo primere industrijske in umetniške keramike, ki jih imajo 

doma ter za kaj jih uporabljajo. Pojasnim jim, da keramične izdelke izdelujejo tudi slavni 

umetniki (Pablo Picasso), ter jim pokaţem primere. 

Nato učencem pokaţem dva primera keramike in jih vprašam, kakšna je razlika v kompoziciji 

– katera je statična in katera dinamična. Učenci odgovorijo, da je prva keramika zelo statična 

in nerazgibana druga pa dinamična in razgibana. Opomnim jih, da smo se o tem ţe 
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pogovarjali pri nalogi z barvno harmonijo in jih vprašam, kaj smo tam rekli o statični in 

dinamični kompoziciji. Odgovorijo, da je statična monotona in včasih dolgočasna, toda trdna 

in zelo jasna, dinamična pa je razgibana, a je potrebno paziti, da je uravnovešena, da se ne 

poruši ravnovesje. 

Učence nato vprašam, iz katerega gnetljivega materiala je izdelana keramika. Odgovorijo, da 

iz gline. Povem, da bomo danes nekoliko bolj podrobno spoznali različne načine modeliranja 

z glino in jih povabim bliţje, da bodo dobro videli demonstracijo posameznega modeliranja 

(ročno modeliranje, modeliranje s kačicami, modeliranje s trakovi, modeliranje z valjanimi 

ploščami). Hkrati jim na Powerpoint predstavitvi pokaţem izdelke v različnih načinih 

modeliranja. 

Učencem pojasnim, da smo se pravkar  pogovarjali o industrijski in umetniški keramiki in da 

bodo to znanje uporabili v praksi. Naredili bodo umetniško keramiko iz gline, pri čemer bodo 

uporabili tehniko modeliranja. Pri tem lahko kombinirajo dva načina modeliranja izmed vseh, 

ki smo jih spoznali prej (na primer kačice in trakovi). Pri tem izberejo tudi, ali bo kompozicija 

statična ali dinamična.  

Učencem nato posredujem likovni motiv, ki je 'Hiška za čajno svetilko'. Opozorim jih tudi na 

posebnosti (hiška naj bo velika cca. 10 cm, najprej celota, potem detajli, lahko kombinirajo 

dva načina modeliranja, npr, posoda iz trakov, pokrov iz kačic, gline naj ne močijo preveč, naj 

pazijo na trdnost posode, na stabilnost ...).  

Učencem svetujem, naj pripravijo delovno površino in pripomočke ter da pridejo iskat glino, 

ki jo bom rezala in delila. Nato jih najprej prepustim k snovanju idej, nato pa individualno 

svetujem v okviru likovne tehnike.  

Ko učenci končajo izdelke, pripravijo razstavo izdelkov tako, da prinesejo izdelke na eno 

mizo. Skupaj z učenci na hitro obnovimo postopke modeliranja in jih vprašam, na kaj so 

morali biti pozorni, ko so izdelovali hiško za čajno svečko. Nato jih pozovem k opazovanju 

izdelkov in jih vprašam, kateri izdelki so pravilno zmodelirani. Ugotavljamo, kateri učenci so 

bili pozorni na posebnosti (višina izdelka, stabilnost izdelka, ali so uporabili različne načine 

modeliranja, dekoracija, izvirnost ...) 

Usmerim jih k vrednotenju izdelkov po oblikovanih merilih. Nato jim svetujem, da pospravijo 

izdelke in delovno površino. 
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4.3.2 MEDPODROČNA POVEZAVA IN IZVEDBA NALOGE 

Pri tej nalogi sem povezala področji kiparstvo in risanje. Likovni problem pri kiparstvu je 

industrijska in umetniška keramika, pri risanju pa je kompozicija. Izdelek je v tehniki 

modeliranja iz gline, pri čemer je potrebno upoštevati še kompozicijo. Likovni motiv pa je 

'Hiška za čajno lučko'. Ponuja nam veliko raznolikosti v okviru kompozicije. Za to nalogo bi 

v šoli potrebovali tri ure.  

Postopek  

 Po postopku, ki ga navajata Tomšič Čerkez in Tacar (2010) najprej pripravim 

material: pregneteno glino, leseno podlago, modelirko. (Slika 19) 

 

Slika 19: Material 

 Odločila sem se za oblikovanje iz glinenih plošč, saj si najlaţje izmišljam nove oblike. 

Najprej pripravim skico mreţe, po kateri bo nastal izdelek. (Slika 20) 

 

Slika 20: Mreţa 
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 Pregneteno glineno gmoto razvaljam s pomočjo lesenih palic in valjarja v 1,5 cm 

debelo ploščo. (Slika 21) 

 

Slika 21: Razvaljana glina  

 Na ploščo poloţim pripravljeno mreţo in posamezne elemente previdno izreţem iz 

plošče. (Slika 22) 

 

Slika 22: Izrezani elementi 
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 Počakam pribliţno deset minut, da glina rahlo otrdi. Nato posamezne elemente 

sestavim v hišo. (Slika 23)  

 

Slika 23: Hiška 

 Hiši dodam še streho, izreţem večjo odprtino za čajno svečko in manjše odprtine za 

okna. Na koncu narišem še detajle. (Slika 24) 

  

Slika 24: Končni izdelek 

4.3.3 UČNI CILJI 

 Razvijajo občutek za oblikovanje z gnetljivim materialom. 

 Razvijajo likovni spomin in domišljijo. 
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 Razvijajo ročne spretnosti. 

 Razvijajo sposobnost kritičnega vrednotenja svojega dela. 

 Razvijajo veselje do dela, odnos do materiala in čistosti delovnega okolja. 

 Spoznajo pojem industrijske in umetniške keramike. 

 Zmodelirajo hišo za čajno svečko po postopku od celote k detajlom. 

 Zmodelirajo hišo za čajno svečko po postopku ročnega modeliranja, modeliranja s 

kačicami, modeliranja s trakovi ali modeliranja z valjanimi ploščami. 

 Spoznajo pojem industrijske in umetniške keramike. 

 Spoznajo postopke za izdelavo votle plastike. 

 Ostrijo čut za ravnovesje. 

 Ponovijo pojma: razgibana (dinamična) in nerazgibana (statična) kompozicija. 

 Zmodelirajo dinamično ali statično kompozicijo in jo opišejo. 

4.4 ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE IN SLIKANJE 

4.4.1 UČNA PRIPRAVA 

Za uvodno motivacijo zatemnim razred in na Powerpoint projiciram vsako barvo posebej, da 

odseva po celem razredu in učence sprašujem, kako se počutijo pri posamezni barvi. Pri kateri 

jim je bolj prijetno, pri kateri manj, pri kateri celo neprijetno. Učenci po svojem občutku 

odgovarjajo na moja vprašanja. Nato vprašam učence, kakšen je prostor, če je ves v odtenkih 

neke barve. Učenci odgovorijo, da harmoničen. Tako se spomnimo, da smo o barvni 

harmoniji ţe govorili, a ne v zvezi s prostorom. 

Razloţim jim, da harmonične barve na nas vplivajo ugodno in umirjeno, zato jih s pridom 

uporabljamo za izboljšanje počutja v stanovanju. Nato vprašam, kateri so sestavni deli 

stanovanja in po čem hodimo. Učenci odgovorijo, da po tleh in da so ta običajno ravna. Kako 

pa imenujemo pokončni del, ki običajno deli prostore v stanovanju. Odgovorijo, da stena. 

Povem, da je stena pokončni element, ki s svojo višino omejuje vodoravne poglede in da so 

stene lahko ravne, nagnjene ali valovite. Kaj pa sloni na stenah? Odgovorijo, da strop. 

Dopolnim jih, da nam strop zapira pogled navzgor. Nato jih vprašam, kaj so odprtine v stenah, 

skozi katere vidimo ven. Odgovorijo, da okna. Skozi njih vidimo zunanji svet in skoznje 

zasveti sonce. Skozi katero odprtino pa lahko vstopimo v prostor? Odgovorijo, da skozi vrata, 
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ki so najpomembnejša odprtina. Nato jih vprašam, kaj vse imajo v svoji sobi. Odgovorijo, da 

posteljo, omaro, pisalno mizo …  

Razloţim, da bodo v parih naredili maketo domišljijske sobe, in sicer v harmoničnih odtenkih 

tiste barve, ob kateri se dobro počutijo. S sabo so prinesli škatlo za čevlje, ki jim bo sluţila za 

stene njihove sobe in manjše škatlice od zdravil, ki bodo kot omare, postelja in ostalo 

pohištvo. Na voljo imajo tudi papir v različnih odtenkih in blago. Pomembno je, da čim bolj 

smiselno kombinirajo različne materiale in pri tem upoštevajo tudi harmonijo. Pri postavitvi 

elementov naj bodo karseda izvirni. 

Nato pridejo po material in se pričnejo likovno izraţati. Sama jim  svetujem predvsem v 

okviru tehnike.  

Ko končajo z maketo prinesejo izdelke na mizo in naredimo razstavo. Skupaj z učenci na 

hitro obnovimo njihovo nalogo in obnovimo merila za vrednotenje: 

- izvirnost pri motivu 

- upoštevanje barvne harmonijo 

- upoštevanje sestavnih delov prostora. 

Učence  usmerim v vrednotenje po kriterijih. Ko vrednotenje zaključimo, skupaj pospravimo 

makete na primerno mesto. 

4.4.2 MEDPODROČNA POVEZAVA IN IZVEDBA NALOGE 

Pri tej nalogi sem povezala področji arhitekturno oblikovanje in slikanje. Likovni problem pri 

arhitekturnem oblikovanju so oblike sestavnih delov prostora (stene, tla, strop), ki sem jih 

smiselno povezala s slikarsko harmonijo. Kajti harmonične barve vplivajo ugodno na človeka, 

zato jih s pridom uporabljamo za izboljšanje počutja v stanovanju. Smiselno je, da učenci 

poznajo tudi uporabnost likovnih problemov, zato sem se odločila za maketo domišljijske 

sobe, pri kateri se upošteva tudi barvna harmonija.  
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Postopek  

 Najprej sem zbrala potreben material: škatlo za čevlje, manjše škatle za zdravila, 

barvni papir, blago, škarje, lepilni trak, olfa noţ in pričela ustvarjati maketo. Izbrala 

sem harmonijo v roza barvi. (Slika 25)  

Za to nalogo bi v šoli potrebovali tri ure. 

 

Slika 25: Material za maketo 

 Na hitro sem naredila skico za laţjo predstavo, kje bodo odprtine in ostalo pohištvo. 

Nato sem izrezala odprtino za vrata. 

 Nadaljevala sem z izdelavo pohištva. Izbrala sem nekaj škatlic od zdravil, ki sem jih 

oblekla v roza in bel papir. Detajle sem narisala s svinčnikom. (Slika 26 in 27) 

 

Slika 26: Končana maketa 
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Slika 27: Pogled od zgoraj 

4.4.3 UČNI CILJI 

 Naštejejo posebnosti notranjih prostorov. 

 Razvijajo samostojnost ob oblikovanju različnih prostorov. 

 Razvijajo natančnost pri izrezovanju posameznih ploskev. 

 Pridobivajo občutek za uporabno ureditev prostora. 

 Se navajajo na samostojnost pri kombiniranju barv. 

 Bogatijo zmoţnost kombiniranja barv. 
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5 ZAKLJUČEK 

V svojem diplomskem delu sem se osredotočila na medpodročno povezovanje v sedmem 

razredu osnovne šole. Ustvarila sem štiri različne likovne naloge, ki zdruţujejo po dve likovni 

področji in za to porabila štirinajst ur. Torej mi jih ostane še enaindvajset in najprej je seveda 

potrebno, da spoznajo še ostale likovne pojme iz učnega načrta. V okviru risanja so likovni 

problemi razmerje, kader, zaporedje in odnos delov do celote v kompoziciji, kar pomeni, da bi 

lahko naredili najmanj dve risarski nalogi, za kateri bi porabili tri ure. Pri slikanju morajo 

spoznati kakovostni barvni kontrast, kjer se hkrati razloţi tudi nasičena in nenasičena barva 

ter barvne dimenzije in za to nalogo sta potrebni dve uri. Pri kiparstvu ostaneta pojma 

volumen ter predmetni  in nepredmetni kip, ki ju zdruţimo v naslednjo nalogo in porabimo tri 

ure. Pri prostorskem oblikovanju pa bi bila potrebna še ena naloga, in sicer za masivno in 

skeletno gradnjo, oblikovalne elemente arhitekturnega prostora ter nosilne in nošene 

elemente. Potrebovali bi tri ure. Torej bi za izpolnitev vseh učnih ciljev potrebovali pribliţno 

petindvajset ur. Tako nam ostane še deset ur. Najprej lahko končamo kakšno likovno nalogo, 

v kolikor nam še ni uspelo, nato se lotimo kakšne kompleksnejše in večje naloge izven 

okvirov učilnice.  

Sama se dobila idejo, da bi lahko imel vsak razred pri likovni vzgoji v šolskem letu nalogo, da 

naredi razredni likovni projekt. Seveda bi ga ustvarjali v okviru likovne vzgoje in bi bil na 

koncu razstavljen v glavni avli šole oziroma na nekem primernem razstavnem prostoru. 

Morda bi lahko učenci naredili monumentalni skupinski kip ali poslikali kakšno steno, v 

kolikor bi vodstvo šole to dopuščalo. Pomembno se mi zdi, da bi dobili neko konkretno 

izkušnjo, kako poteka delo od same ideje do razstave. Vsak bi bil zadolţen za en košček 

skupinskega dela. Ţelim predvsem, da bi ustvarjali v ţelji, da nekaj lahko predstavijo in 

pokaţejo širši mnoţici in se pri tem zabavajo.  

Pomembno pri vsem skupaj je tudi to, da likovni pedagog na koncu leta ni pod stresom, ker 

mu ne bi uspelo predelati vse snovi, ampak lahko v miru ureja ostale zadeve. Tako se to 

pogosto dogaja pri ostalih predmetih, ki imajo tudi po pet ur na teden skozi celo leto in še 

vedno se na koncu odvija prava drama, da se predela vsa učna snov.  

Prav zato upam, da bom s svojimi nalogami pomagala kakšnemu likovnemu pedagogu, ki ţe 

poučuje na osnovni šoli in mu morda ne uspe realizirati vseh učnih ciljev zaradi pomanjkanja 

ur.  
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Sara Slapar: Vesolje 3, 2013, Grafični odtis, avtorsko delo, osebni arhiv. 

 Slika 18: 

Sara Slapar: Zima, 2013, Tempera tehnika, avtorsko delo, osebni arhiv. 

 Slike: 19, 20, 21, 22, 23 in 24: 

Sara Slapar, Hiška za čajno svečko, Modeliranje iz gline, avtorsko delo, osebni arhiv. 
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Sara Slapar, Maketa v harmoniji, avtorsko delo, osebni arhiv. 

 

 


