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POVZETEK 

 

V tej diplomski nalogi bom raziskala možnosti nove grafične tehnike stirografije. Zanima me 

s katerimi sredstvi lahko oblikujemo matrico in kakšen odtis dobimo. 

Primerjala bom tehnike visokega tiska, njihove pozitivne in negativne plati, predvsem pa se 

bom osredotočila na izrazne možnosti, ki se ponujajo v primerjavi s tehniko stirografije. Ker 

je bila tehnika prvotno zasnovana za potrebe šole, kjer je pri likovnem pouku za potrebe 

ustvarjanja premalo časa, v tej nalogi ugotavljam primernost tehnike in njenih različic za 

uporabo pri pouku v osnovnih in srednjih šolah. Napisala bom tudi priporočila za varno 

izvajanje tehnike pri pouku, torej kje in kdaj jo izvajati, katera zaščita je potrebna ter v katerih 

razredih jo je priporočljivo izvajati. V didaktičnem delu te naloge je med drugim tudi nekaj 

idej za razlago likovnih pojmov v posameznem razredu (od 6. – 9. razreda)v katerih je tehniko 

primerno uporabiti. Pripravila bom tudi konkretno pripravo učne ure, ki jo lahko učitelji 

uporabijo za izvajanje stirografije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: stirografija, visoki tisk, primerjava tehnik, likovni pouk, priporočila, 

priprava učne ure 
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ABSTRACT 

 

In this thesis I will explore the possibilities of a new graphic technique called styrography, 

focusing on finding what means are necessary to creating a matrix and what different prints 

you can make. 

I will be comparing techniques of high press, their positive and negative aspects, but above all 

I am interested in what kind of expressive possibilities they offer in comparison with 

styrography. 

Since styrography was originally "invented" for schools, which art classes are limited in time 

when it comes to creating, I will explore the suitability of the technique and its variants for 

teaching in primary and secondary schools. 

I will also write recommendations for safely carrying out the technique in the classroom, 

when and where, or rather in which classes, it is advisable to do so and what protection is 

necessary during implementation. 

In the didactic part of this task there will be, among other things, a few ideas for using this 

technique in interpretation of art concepts in each class (from 6th to 9th grade). 

I will also prepare a concrete example of teaching lesson preparation that teachers can use to 

implement styrography. 
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1. UVOD 

 

Danes nas grafike obdajajo vsepovsod, vendar se tega mnogi niti ne zavedajo. Industrijska 

grafika je danes razširjena in lahko dostopna vrsta grafike. Vendar še vedno obstajamo ljudje, 

ki nam je ljubša umetniška grafika, s katero se prav tako lahko naredi neverjetne umetnine, ki 

so veliko bolj dragocene od industrijskih grafik. Še posebno jih cenimo tisti, ki se zavedamo, 

koliko dela in razmišljanja je vloženega v tovrstno grafiko in kakšno zadovoljstvo za 

umetnika je držati enega izmed redkih grafičnih listov.  

Zaradi specifičnega procesa, ki je potreben za izdelavo vsake matrice v različnih tehnikah, 

mislim, da je zelo pomembno, da se grafično področje bolje spozna tudi v šolah. S tem učenci 

in dijaki lahko pridobijo veščine tako na področju motorike, načrtovanja, abstraktnega 

razmišljanja, delavnih navad, itd. 

Danes poznamo mnoge grafične tehnike, vendar je še vedno dovolj prostora za nova odkritja, 

nove tehnike in načine, kako izdelati izvirno umetniško delo. Ker se tega zaveda tudi profesor 

mag. Črtomir Frelih, je prišel do nove tehnike imenovane STIROGRAFIJA. 
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2. LIKOVNO-TEORETIČNI DEL 

2.1 Osnovni grafični pojmi 

 

Naj za začetek in v izogib kasnejšim morebitnim nejasnostim, pojasnim nekaj osnovnih 

pojmov, ki jih je dobro razumeti, preden se lotimo katerekoli izmed grafičnih tehnik. 

 

Ročna stiskalnica ali grafična preša = pripomoček, s katerim matrico odtisnemo na grafični 

papir.  

Grafični list = drugače ga imenujemo tudi grafika, to je odtis matrice na papirju. 

Visoki tisk = vrsta tiska, pri katerem se barva oprime višjih delov matrice in se odtisnejo le-ti, 

visoki deli. Vdolbine, zareze idr. pa ostanejo bele. 

Globoki tis k= vrsta tiska pri katerem barvo vtremo v zareze in vdolbine, pri čemer se na 

vlažen papir odtisnejo le globoki deli matrice. 

Originalna grafika = avtoriziran, podpisan grafični list 

2.2 Grafične tehnike 

 

Pri grafiki tehnike ločimo glede na vrsto tiska in sicer na globoki in visoki tisk, ploski tisk in 

tisk skozi propustne materiale. 

Med tehnike globokega tiska uvrščamo: jedkanico, bakrorez, suho iglo, akvatinto, mezzotinto, 

tehniko mehke prevleke (vernismou), izkrušenko (reservage), gravuro v plastično maso, 

punktirano tehniko in kolagrafijo. 

Med tehnike visokega tiska uvrščamo: lesorez, linorez, kolažni tisk, tisk s premično šablono, 

tisk s pritrjeno šablono, gravura v plastične mase, tisk s pečatniki, kolagrafijo, stirografijo.  

Ker tehnika, ki jo raziskujem v tej diplomski nalogi, spada med tehnike visokega tiska, bom 

bolje predstavila še ostale tehnike visokega tiska. 

 

Linorez je s tehničnega vidika precej enostavna grafična tehnika, zaradi česar jo učitelji v 

šolah radi predstavijo svojim učencem in dijakom. Matrica pri tej tehniki je plošča iz linoleja. 

Danes se ne uporablja le linolej, temveč tudi njemu podobni materiali, ki imajo podobne 

lastnosti. Za izdelavo matrice potrebujemo posebna rezila, ki so različno oblikovana (v 

različnih V in U oblikah). Linorez je lahko monokromen ali večbarvni. Poznamo tudi različne 
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vrste linoreza in sicer beli rez, obrezni linorez, moderni (kombinirani) linorezin inverzni 

linorez.  

Priprava na tisk in tiskanje: 

Za tiskanje potrebujemo barvo za visoki tisk, gumijast valjček, ročno stiskalnico (lahko tudi 

žlico ali leseni kuhinjski valj) ter tiskarski papir. Z nožki izrežemo tisto, kar želimo, da na 

odtisu ostane belo; ko je matrica končana, z valjčkom nanjo nanesemo barvo ter jo položimo 

na pripravljeno površino. Potrebujemo šablono, ki je enake debeline kot matrica ter vanjo 

izrežemo okence, ki je malce večje od naše matrice, zato da valj po vsej površini pritiska 

enako in se papir ob tiskanju ne zmečka. Čezenj pazljivo položimo papir ter pokrijemo 

celotno šablono s kartonom in s primernim pritiskom valja odtisnemo. 

(Martin, 2006; Jesih, 2000) 

 

Lesorez je zelo podoben tehniki linoreza, tako v tehniki kot v procesu izdelave. Razlikuje se le 

v stilu in različni površini matrice. Pri tej tehniki se namreč dobro vidi naravna sestava lesa, le 

ta se prepleta z vzorci, ki jih naredimo v matrico. (Martin, 2006) 

 

Kolažni tisk je zelo zanimiva tehnika, kjer lahko dobimo različne zanimive vzorce in oblike. 

Skupaj s kolagrafijo spada med najmlajše grafične tehnike. Pri tej tehniki lepimo različne 

materiale na tanjši karton, ki ga prej premažemo z lepilom za les (v nadaljnjem besedilu 

uporabljeno tudi ime mekol), zato da je trši, se manj upogiba ter predvsem, da kasneje pri 

tiskanju ne vpija barve. Pri izbiri materiala, ki ga bomo prilepili na matrico je pomembno, da 

je najvišja točka reliefa pribl. 3mm, saj se nam drugače pri tisku papir lahko zmečka. Pri izbiri 

materiala je pomembno, da le-ta ob tiskanju ne vpija barve. Pri raznih tkaninah idr., si lahko 

pomagamo tako, da jih namočimo v lepilo za les in jih položimo na matrico; tako jih 

prilepimo na matrico, hkrati pa naredimo sloj, ki ne prepušča barve. Za to tiskanje je 

primernejši papir z visoko gramaturo, ker se manj mečka. Ko tiskamo v grafični stiskalnici 

uporabljamo trši karton. 

(Martin, 2006; Jesih, 2000) 

 

Kolagrafija je vrsta tiska, kjer je glavno sredstvo za izdelavo matrice lepilo za les. Obstajata 

dve vrsti te tehnike, in sicer risanje v lepilo ali risanje z lepilom. Pri prvi na trd karton 

nanesemo debelejšo plast lepila, malo počakamo, da se lepilo rahlo posuši, da se sledi, ki jih 

rišemo sproti ne zabrišejo. Pri drugi pa lahko nanesemo tanjšo plast lepila na trd karton, 
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počakamo, da se posuši in nato z lepilom rišemo debelejše sledi ter počakamo, da se tudi ta 

posuši. Ko je matrica povsem suha, jo lahko odtisnemo. Tako kot velja za kolažni tisk, je 

tukaj enako, najvišja točka naj bo visoka največ 3mm sicer se lahko papir pri tiskanju trga in 

mečka. Barvo nanesemo z valjem in tiskamo tako kot visoki tisk, z uporabo kartona, lahko pa 

tudi brez njega ter matrico prekrijemo le s papirjem in tiskamo pod primernim pritiskom valja. 

(Jesih, 2000) 

 

Tisk s premično šablono je ena najpreprostejših grafičnih tehnik in je zato primerna za 

izvajanje v osnovnih šolah. »Pri tisku s premično šablono lahko spoznavamo osnovne 

grafične veščine, znanja in grafične prvine: barve, nanos barve, vrste papirja, spoznavamo 

orodje in delovanje tiskarskega stroja itn.« (Jesih, 2000, str. 67) 

Pri tej tehniki iz tanjšega kartona izrežemo želene oblike, ki jih nato vsakega posebej 

namažemo z barvo, položimo na podlago, ki s svojo obliko in formatom določa slikovno 

površino, seveda mora biti tudi podlaga namazana z barvo. Tako pripravljeno matrico 

položimo na ploščo preše, prekrijemo s papirjem, nato še s filcem in odtisnemo. 

Pri izbiri kartona moramo paziti, da ta ni predebel, saj bi se list lahko pri tiskanju zmečkal ali 

strgal. Izbrati moramo karton, ki ne bo vpijal preveč barve, lahko pa ga potem ko že izrežemo 

oblike, impregniramo z lepilom mekol. Namesto kartona lahko izberemo tudi debelejši papir 

(ofsetni papir 250g/m2). Za podlago je najbolj primerna kompaktna folija PVC, ki jo lahko 

uporabimo tudi za šablone, ki jih izrežemo. Pomembno je, da je material, ki ga izberemo za 

izdelavo matrice oz. šablon, dovolj kompakten, da se nam pri nanašanju barve ne navija na 

valj. (Jesih, 2000)Tisk s premično šablono je monotipne narave,saj ne omogoča ponovitve več 

enakih odtisov, zato ga uvrščamo med pomožne grafične tehnike. 

 

Tisk s pritrjeno šablono je precej podoben zgoraj opisanemu tisku s premično šablono. 

Razlikuje se le v tem, da so šablone pritrjene na podlago. Ker karton ne dopušča izrezovanja 

zapletenih oblik, je ta tehnika smiselna predvsem za raziskovanje črnih in belih površin, 

razporeditve, kompozicije, razmerij, simetrije in podobno. Postopek tiskanja in izbira 

materiala pa je enaka kot sem jo opisala že zgoraj pri tehniki tiska s premično šablono. (Jesih, 

2000) 

 

Gravura v plastične mase je sicer navadno uporabljena kot tehnika globokega tiska, vendar jo 

je možno uporabiti tudi kot tehniko visokega tiska. Pri tej tehniki se matrico izdela s 
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praskanjem, graviranjem ali vrezovanjem v plastične mase (plastične folije in plošče). Ploščo 

nato površinsko namažemo z barvo za visoki tisk in jo odtisnemo. Praske in brazde morajo 

biti dovolj globoke, da jih barva med nanašanjem ne zalije. Barvo na matrico nanašamo z 

valjem, v tankih slojih. Tudi pri tej tehniki, tako kot pri linorezu, naredimo primerno 

kartonsko šablono, ki je enako debela kot matrica. (Jesih, 2000) 

 

Tisk s pečatniki je najstarejša in najenostavnejša oblika odtiskovanja. Kot pečatnik lahko 

uporabimo vse na kar je možno barvo nanesti in jo odtisniti. Gotovo vsi poznamo pečatnike 

narejene iz krompirja. Pečatniki so lahko tudi deli našega telesa, npr. roka, kar so uporabljali 

že praljudje v jamah. Na pečatnik nanesemo barvo in odtisnemo na papir, tekstil, steno ali 

kako drugo površino. Koliko odtisov lahko naredimo, je odvisno od materiala iz katerega je 

pečatnik narejen. (Jesih, 2000) 

 

Visoka jedkanica se ne razlikuje dosti od običajne jedkanice. Razlika je v nanosu barve, ki jo 

pri visoki jedkanici nanesemo na višje dele, pri običajni jedkanici, ki spada med globoke vrste 

tiska pa se barvo vtira v zareze. Ker je kovinska plošča tanka, površin ne moremo kaj dosti 

poglobiti. Zato so izrazne možnosti nekoliko omejene na izražanje linije. (Jesih, 2000) 

3. LIKOVNO-PRAKTIČNI DEL 

3.3 Stirografija 

 

3.3.1 Splošen opis tehnike 

 

Stirografija je nova grafična tehnika, katere avtor je mag. Črtomir Frelih. Pri tej tehniki je 

matrica narejena iz polistirenske plošče, ali pri nas bolje poznana kot stiropor. Stiropor v 

različnih državah imenujejo drugače. Tako ga v Nemčiji poznajo pod imenom Styropor, 

Styrodur, v sosednji Avstriji Austrotherm , na Madžarskem Hungarocell, v Švici mu pravijo 

Sagex, v ZDA Floormate, Jackodur, Lustoron, Roofmate, Styrofoam , v špansko govorečih 

državah ga poznajo kot Poliexpan, idr. Stirografija je tehnika visokega tiska. V osnovi se 

matrico obdela s kemičnim postopkom in sicer z risanjem s čopičem in nitro razredčilom, ki 

povzroči, da se stiropor v hipu, ko pride v stik z razredčilom stopi in nastane vdolbina. Ko 
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končamo z izdelavo matrice, lahko pričnemo s tiskanjem. S pomočjo valjčka iz penaste 

gumena matrico nanesemo grafično barvo za visoki tisk na vodni osnovi. Pri tej tehniki ne 

uporabljamo grafične preše, saj bi le-ta preveč poškodovala matrico. Za tiskanje lahko 

uporabimo težji gumijasti valj, roko ali leseni kuhinjski valj. 

Tehnika da podoben rezultat kot pri belem rezu tehnike lesoreza ali linoreza, le da so oblike 

zaradi skoraj ničnega upora materiala mehkejše. Tehnika je primernejša za izražanje z 

velikimi potezami, linijami in ploskvami in ni primerna za risanje detajlov (Frelih, 2015a). 

 

 

Slika 1: Stirografija - risanje s čopičem in razredčilom, Valentina Nagode, 2015, 29x38 cm 
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Slika 2: Stirografija -  uporaba zobne ščetke, Valentina Nagode, 2015, 29x38cm 

 

Opozorilo za delo pri pouku: 

Pri delu je potrebno nositi zaščitne rokavice, zaščitno masko za obraz in zaščitna očala, saj je 

razredčilo škodljivo za dihala, oči in sluznico ter draži kožo. Učence je potrebno opozoriti, da 

morajo ravnati previdno, paziti, da se razredčilo ne polije, saj to lahko poškoduje pohištvo. Če 

je možno, je to tehniko najbolje izvajati zunaj na svežem zraku ali pa naj bo omogočeno 

dobro prezračevanje med samim delom ter po končanem pouku. Zato je priporočljivo tehniko 

izvajati v toplejših mesecih. Ni pa priporočljivo delati na zelo močnem soncu, saj je razredčilo 

hitro vnetljivo in ne sme biti izpostavljeno visokim temperaturam. 

 

Na začetku tega poglavja sem omenila, da je stirografija nova grafična tehnika. To sem 

ugotovila s pregledom literature, ki vsebuje različne grafične tehnike (razstave in bienali). 

Pregledala sem sledečo literaturo: 
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- Cherix, C., GoodrichNoble, M., Vidmar, L. (2003).25th 

InternationalBiennialofGraphicArts, Ljubljana. Ljubljana: Mednarodni grafični 

likovni center. 

- Škrjanec, B. (1997). 22. mednarodni grafični bienale. Ljubljana: Mednarodni grafični 

likovni center. 

- Demšar, D., Kralj, A.Š., Petek, P., Grafični bienale. (2013). Spremljevalne razstave 

30. grafičnega bienala. Ljubljana: mednarodni grafični likovni center. 

- Prevodnik, M. (1997). 1. mednarodni bienale otroške in mladinske grafike. Ljubljana: 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

- Žerovc, B., Kisin, P., Grau, R., Grabnar, K. (2011). Dogodek. Ljubljana: Mednarodni 

grafični likovni center 

3.3.2 Druge variante tehnike stirografija 

 

Stirografija – Reservage 

Na stiropor z akrilno barvo narišemo oblike, ki predstavljajo pozitivno risbo. Akril naj bo 

dobro nanesen, sicer ne bo dobro »rezerviralo« stiroporja. Okrog risbe stiropor poglobimo z 

jedkanjem z nitro razredčilom. To lahko naredimo s čopičem, krpico, gobico in podobnimi 

pripomočki. Pri tem pazimo, da ne nanesemo preveč razredčila, sicer bo razjedlo stiropor in 

nastala bo luknja. Za to tehniko je bolje uporabiti debelejši stiropor, saj je veliko površine 

razjedkane in se pri tanki plasti matrica lahko hitreje zlomi ali pa se upogne. Tam kjer je bil 

nanesen akril je plošča ostala dvignjena, nanjo nanesemo barvo in odtisnemo enako kot pri 

navadni tehniki stirografije. 

Poleg akrila lahko uporabimo tudi lepilni trak in plastično folijo. 

(Frelih, 2015a) 

 

Opozorilo za delo pri pouku: 

Veljajo enaka opozorila kot pri osnovni tehniki stirografije (glej zgoraj v podpoglavju Splošen 

opis tehnike). 
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Slika 3: Stirografija-reservage, uporaba akrilne barve in lepilnega 

 traku, Valentina Nagode, 2015, 38x57,5 cm 
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Slika 4: Matrica po jedkanju                                                      

 

Slika 5: Matrica po tiskanju. 
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Kautografija je risanje z vročim risalom, spajkalnikom. S tem se izognemo strupenim hlapom 

razredčila, ki so zdravju škodljiva. Res je, da pri tehniki kautografije nastaja neprijeten vonj, 

vendar je manj škodljivo kot razredčilo. Spajkalnike si lahko sposodimo pri predmetu 

Tehnična vzgoja, kjer jih navadno imajo. (Frelih, 2015b) 

 

 

Slika 6: Izdelava matrice, Črtomir Frelih 

 

Slika 7: Tiskanje - Črtomir Frelih 
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Slika 8: Kautografija - Črtomir Frelih, 2015 

 

Opozorilo za delo pri pouku: 

Pri tem je potrebno paziti, da se učenci ne spečejo, saj je konica zelo vroča. Potrebno je nositi 

zaščitno obleko, zaščitna očala ter kapo ali pa naj bodo lasje speti. Potrebno je opozoriti, da 

spajkalnika ne odlagajo na površine, ki so lahko vnetljive. (Bajde, 2009) 
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Slika 9: Kautografija, Valentina Nagode, 2015, 29x38 cm 

 

Risanje z voskom ali lepilom (Stirografija-Kolagrafija) 

 

Po površini lahko rišemo s toplotno pištolo, ki topi voščene palice. Pri tem dobimo podoben 

učinek, kot pri tehniki kolagrafije z risanjem z lepilom za les (lepilo mekol).Razlika med 

stirografijo in kolagrafijo je karakter matrice na grafičnem odtisu. Poleg voska lahko 

uporabimo tudi lepilo mekol s koničasto odprtino za lažje izražanje. 
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Slika 10: Stirografija-kolagrafija, Valentina Nagode, 2015, 29x38 cm 

 

Uporaba drugih sredstev 

Da dobimo poglobljene površine v stiropornih ploščah, lahko uporabimo različna sredstva. 

Lahko pričnemo pri svojih dlaneh, saj s pritiskanjem, praskanjem itd. povzročimo, da se 

stiropor stisne ali da nastanejo zareze. Zareze lahko naredimo tudi z ostrim rezilom, vendar jih 

moramo malce razširiti, da so bolje vidne na odtisu. Uporabimo lahko tudi vžigalnik ali 

vžigalice ter tako stiropor stopimo, da nastanejo poglobljene ploskve. Pri taki toplotni 

obdelavi matrice težje rišemo linije, zato je bolj uporabno za manj nadzorovano izražanje s 

ploskvami. 

. 

Opozorilo za delo pri pouku: 

Pri uporabi rezil je potrebno učence podučiti kako se rezilo pravilno drži. Pri uporabi 

vžigalnika je dobro uporabiti vžigalnik z daljšim »vratom«, ker se tako izognemo morebitnim 

opeklinam. 
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Slika 11: Stirografija - uporaba ostrega rezila, Valentina Nagode, 2015, 29x38 cm 

 

Slika 12: Stirografija - uporaba različnih sredstev, Valentina Nagode, 2015, 29x38 cm 
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Tiskanje na agrokopreno (Frelih, 2015c) 

 

Ker je papir za tiskanje grafik cenovno manj ugoden, je tehniko možno tiskati tudi na tanko 

tkanino - agrokopreno, ki se sicer uporablja za pokrivanje rastlin na vrtu. Za uporabo v šoli je 

bolj priročno, tako iz finančnega vidika kot iz vidika ustvarjalnosti, saj lahko otroci zaradi 

nižjih stroškov materiala naredijo več odtisov. Agrokoprena se zaradi svojega mehkega 

karakterja ne zmečka tako hitro. Ker je tanka, grafike zavzamejo manj prostora na policah z 

izdelki. Ker je manj mečkljiv, lahko grafike tudi zvijemo. Za primer razstav tako ne bomo 

imeli dodatnega dela z ravnanjem grafik. Bolje je uporabiti zimsko agrokopreno, ker je 

debelejša in so odtisi lepše vidni. 

 

Slika 13: Stirografija–tiskanje na zimsko agrokopreno, Črtomir Frelih, 2015 



 17  

 

 

Slika 14: Stirografija - tiskanje na tanko agrokopreno, Valentina Nagode, 2015, 29x38 cm 

 

 

3.3.3 Primerjava tehnik visokega tiska 

 

 Pozitivna stran Negativna stran 

Linorez in lesorez Natančnost linij in oblik Za izdelavo matrice porabimo 

zelo veliko časa, ureznine 

zaradi upora materiala, veliki 

formati za delo pri pouku 

niso priporočljivi 

Visoka jedkanica Natančnost linij in oblik Za izdelavo matrice porabimo 

več časa, materiali in sredstva 

za izdelavo matric cenovno 

niso ugodna 
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Kolažni tisk Zelo zanimive teksture, 

učenci raziskujejo učinke 

različnih materialov 

enostavna grafična tehnika, 

hitra izdelava matrice, 

cenovno dostopni materiali 

Ni možno oblikovati detajlov 

Kolagrafija Enostavna grafična tehnika, 

hitra izdelava matrice, 

cenovno dostopni materiali 

Ni možno oblikovati detajlov, 

omejenost izražanja na linije 

Tisk s premično in pritrjeno 

šablono 

Enostavna grafična tehnika, 

cenovno dostopni materiali 

Možne ureznine, omejeno 

izražanje na ploskve 

Gravura v plastične mase Natančnost linij in oblik, 

materiali cenovno dostopni, 

izdelava matrice ni preveč 

zahtevna, jedkanje ni 

potrebno 

Možne manjše poškodbe pri 

izdelavi matrice 

Stirografija (-reservage) Hitra in enostavna grafična 

tehnika, cenovno dostopni 

materiali,  

Zdravstveno manj primerna 

Stirografija – kolagrafija in 

kautografija (in druge 

tehnike) 

Hitra in enostavna grafična 

tehnika, ni zdravju škodljiva, 

cenovno dostopni materiali 

Pri kautografiji in pri uporabi 

vžigalnika možne opekline 

 

4. DIDAKTIČNO-PEDAGOŠKI DEL 

4.1 Ideja in izvedbeni načrt 

 

Vsi smo veseli, ko se pojavi nekaj novega in komaj čakamo, da to preizkusimo. Včasih v nas 

odraslih ta radovednost malce zbledi ali pa jo potlačimo iz različnih razlogov. Učenci pa so 

vedoželjni in navadno komaj čakajo kaj jim bo prinesel dan, ki ga imajo pred seboj. 

Mlinaričeva (2009) v svoji raziskavi ugotavlja, da so učenci sicer za različne grafične tehnike 

različno motivirani, vendar so za vse tehnike kazali zanimanje. Po odzivu učencev v osnovni 

in srednji šoli ter po pripovedovanju učiteljic na praktičnih vajah sem prišla do spoznanja, da 
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ima večina učencev/dijakov rada grafiko, pravijo da je zanimiva in drugačna od tistega, kar 

običajno počnejo pri urah likovne vzgoje. Podobno ugotavlja tudi Mlinaričeva (2009) v svoji 

raziskavi, ko je analizirala razlike v učenčevem odnosu do grafičnih tehnik na začetku in 

koncu raziskave. Ugotovila je, da so med potekom učenci povečali zanimanje za različne 

grafične tehnike in prišli do spoznanja, da lahko različne grafične tehnike pri svojem delu med 

seboj kombinirajo. Res je, pri grafiki ni nikoli dolgčas, tvoji možgani so vedno zaposleni, saj 

je potrebno skoraj pri vsaki tehniki razmišljati za kak korak ali dva naprej. Če pa dodamo še 

to, da učenci tega običajno ne morejo početi doma, ker nimajo potrebnega materiala in/ali 

prostora, lahko razumemo zakaj jih grafika navdušuje in so vedno polni pričakovanj, ko se jo 

pri urah izvaja.  

Kako so učenci navdušeni nad grafiko je odvisno tudi kakšen odnos do tega likovnega 

področja ima učitelj. Ravno to je ugotavljala Peganova (2014) pri svoji diplomski nalogi. 

Rezultati so pokazali, da imajo učitelji razrednega pouka ne glede na starost v večini pozitiven 

odnos do grafike. 

Glede na grafično tehniko, ki jo opisujem v tej diplomski nalogi, se mi je ob pregledu učnega 

načrta za likovno vzgojo v osnovni šoli (2011) porodila zamisel o povezovanju med čutnim in 

vidnim. Glede na to, da so matrice sestavljene iz dobro zaznavnih razlik med višjimi in 

poglobljenimi deli, bom pripravo učne ure zasnovala na tem kako teksturo, ki jo čutimo, v 

mislih vizualiziramo, glede na izkušnje iz preteklega povezovanja vidnega in čutnega. Učenci 

bodo imeli na razpolago več možnosti za izdelavo matrice v stirogafiji, tako da si bodo lahko 

izbrali s čim bi najbolje upodobili določeno teksturo. 

4.2 Opozorila za varno delo 

 

SPAJKALNIK  

Preden učenci uporabijo spajkalnik je potrebno preveriti, da priključni kabel ni poškodovan 

ali pregorel. Pri delu s spajkalnikom potrebujemo stojalo, kamor spajkalnik lahko varno 

odložimo. Na stojalu imamo tudi vlažno gobico, da lahko spajkalnik očistimo. Učence je 

potrebno opozoriti, da konice spajkalnika ne pilimo, brusimo ali drugače poškodujemo, saj s 

tem odstranimo zaščitno plast na konici in s tem pokvarimo konico spajkalnika. Pri delu s tem 

pripomočkom moramo učence opozoriti naj se ne dotikajo konice, saj se lahko močno opečejo 

(temperature se lahko gibljejo tudi do 450°C). Da pri delu ne poškodujejo mize, naj 

uporabljajo podlago iz vezane plošče, katere debelina naj bo minimalno 4mm. Pri delu se ne 
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sme vdihovati dima, ki nastaja, zato je potrebno prostor med delom dobro zračiti. Pred delom 

naj si učenci nadenejo zaščitne obleke (npr. halja, predpasnik), zaščitna očala ter spnejo lase. 

Po končanem delu si je potrebno umiti roke. 

Orodje hranimo tako, da poleg ni ničesar, kar bi lahko poškodovalo kabel ali konico 

spajkalnika. (Bajde, 2009) 

 

NITRO RAZREDČILO 

Pri delu z razredčilom je potrebno učencem pojasniti, kakšne so nevarnosti in jim predstaviti 

kaj pomenijo oznake na razredčilu.  

 

     

Lahko vnetljivo Okolju nevarno Zdravju škodljivo 

(ob zaužitju lahko 

povzroči 

poškodbe pljuč) 

Zdravju škodljivo Dražilno  

 

Paziti je potrebno, da se ne pride v stik z razredčilom ali vdihavanja, zato je potrebno nositi 

zaščitne rokavice ter prostor dobro zračiti oz. delo opravljati na odprtem. Razredčilo naj ne bo 

izpostavljeno neposrednemu izvoru svetlobe in ostalim virom vžiga, prepovedano je tudi delo 

z iskrečim orodjem, saj je tako večja možnost eksplozije in vžiga. Ker je sredstvo dražilno in 

hlapi, je potrebno nositi zaščitna očala, da se izognemo draženju oči. Potrebno je nositi tudi 

zaščitna oblačila, da sredstvo ne pride v stik s kožo.  

Razredčilo je hranimo v dobro zaprti embalaži, v suhem in učencem nedostopnem prostoru. 

(Varnostni list: nitro razredčilo, 2008, Figueras Ferrer, Crespo, 2013) V ateljeju je 

priporočljivo imeti posebno skladišče za nevarne snovi; če na voljo nimamo veliko prostora, 

lahko uporabimo vsaj posebno polico. Embalaža mora biti vedno postavljena pokonci, da ne 

bi prišlo do iztekanja tekočine. (Figueras Ferrer, Crespo, 2013) 



 21  

 

4.3 Druge teme primerne za stirografijo 

 

Primeri pojmov po razredih, pri katerih lahko uporabimo tehniko stirografije (Učni načrt za 

likovno vzgojo, 2011): 

 

6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

- Likovne 

spremenljivke 

- Simetrično 

ravnovesje 

- Asimetrično 

ravnovesje 

- Proces 

abstrahiranja 

- Visoki tisk 

- Likovni motiv v 

risbi, sliki in 

grafiki 

 

- Kompozicija 

- Odnos delov do 

celote v 

kompoziciji 

- Vrste 

kompozicije 

- Zaporedje 

 

- Iluzija 

prostora 

- Prostorski 

ključi 

- Prostorski 

plani 

 

 

- Horizont 

- Bežišče 

- Bežiščnice 
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4.4 Učna priprava 

Mentor: Robert Potočnik 

Učitelj likovne vzgoje:  Valentina Nagode 

Predmet: Likovna umetnost 

Okvirni čas obravnavanega 

področja: 

2 

Razred: 6 

Likovno področje: grafika 

Likovna naloga: oblikovanje teksture po domišljiji  

Likovna tehnika: Stirografija (kautografija, stirografija – kolagrafija) 

Likovni materiali in pripomočki: Stiroporne plošče, spajkalnik, agrokoprena ali 

tiskarski papir (250g/m2), lepilo mekol, lepilo neostik 

Likovni motiv: Naravni materiali 

Učne metode: Razlaga, demonstracija, diskusija 

Oblike dela: Individualno, frontalno 

Učni mediji in pripomočki: Slikovni material različnih tekstur, Mošnjiček, ki 

vsebuje vzorec neke teksture 

Medpredmetne povezave: Naravoslovje (Biologija) , tehnična vzgoja Tehnika in 

tehnologija  

Učni pripomočki: LCD projektor, računalnik, predstavitev v Preziju 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Literatura in drugi viri: 

 Wenham, M. (2003), Understandingart: A guideforteachers, London: Paul 

ChampmanPublishing 

 Hume, D. H. (2008), TheArtTeacher´ssurvivalguideforElementaryandMiddleSchool, 

San Francisco: Jossey-Bass 

 Šuštaršič, N., Butina, M., de Gleria, B., Skubin, I.& Zornik, K.(2011) Likovna teorija: 

učbenik za umetniške gimnazije likovne smeri od prvega do četrtega letnika, 

Ljubljana: Debora 

 

Cilji:  

- Ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme povezane z oblikovanjem na 
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ploskvi ter negujejo individualni likovni izraz. 

- Razvijajo občutek za bogatenje oblik z likovnimi spremenljivkami 

- Razumejo proces izdelave grafičnih odtisov listov ali grafike 

- Razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki  

- Razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del.  

- Izoblikujejo grafiko.  

 

 

Učitelj Učenci  Učne metode, 

sredstva, 

pripomočki 

Uvodni del  

Učence usmeri v opazovanje prikazanih fotografij 

in opisovanje njihovih posebnosti. 

 

 

Opazujejo fotografije in 

v pogovoru opisujejo 

njene značilnosti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna oblika, 

pogovor, 

demonstracija 

fotografij: 

 

Slika 1: juta 

 

Slika 2: svila  

 

Slika 3: pesek 

 

Slika 4: kamen 
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Osrednji del 

Posredovanje vsebine o likovnih pojmih 

Učencem predstavi pojem tekstura – vidna in 

otipna lastnost neke snovi (predmeta, materiala), 

ki je lahko gladka, hrapava, bleščeča (sijajna) ali 

motna (mat). Lahko pa je tudi mokra, suha, 

mehka, trda, topla, hladna idr.  

 

Učence v pogovoru usmeri v ponovitev pojma 

tekstura in naštevanje različnih snovi po spominu 

(predmetov, materialov) ali glede na otip. 

 

 

Učencem pokaže sliko Trije muzikantje, avtorja 

Pabla Picassa, in jih usmeri v opisovanje, kako je 

umetnik upodobil njeno teksturo.  

 

 

V nadaljevanju učencem predstavi sliko istega 

avtorja –Tihožitje s pletenim sedežem. Vpraša 

učence ali menijo, da je slika naslikana ali morda 

sestavljena iz različnih materialov, ki se 

razlikujejo na otip oziroma so različne teksture. 

Za lažje razumevanje našteje različne materiale 

(papir, tekstil, kamen, pesek idr. ). 

Učencem pojasni, da je slika naslikana v tehniki 

kolaža – kakor imenujemo slikarsko tehniko, kjer 

avtor upodobi motiv z barvami (v tem primeru 

oljnimi) ter prilepljenim potiskanim papirjem ali 

platnom. Učence usmeri v opisovanje teksture 

oljne barve in papirja oziroma platna na otip. 

Ponovi najpomembnejše razlike med prvim in 

Poslušajo predstavitev 

pojma.   

 

 

 

 

Opisujejo različne snovi 

(predmete, materiale), 

kako so si na otip 

različni.  

 

Iščejo in naštevajo 

materiale za katere 

menijo, da so na sliki 

opazni.  

 

 

 

 

Ugotavljajo, ali je 

tekstura naslikana ali so 

na sliki dejanski 

predmeti. Ugotavljajo, 

kateri premeti so na sliki 

oz. kateri material je 

umetnik simuliral. 

 

Učenci opisujejo, da 

opazijo pleten stol, vrv 

idr. Ter opisujejo 

Razlaga, zapis 

teksture na tablo  

 

 

 

 

Pogovor 

 

 

 

 

Razlaga, pogovor, 

demonstracija 

slik;  

 

Slika 5: Pablo 

Picasso, Trije 

muzikantje, 1921 

 

 

Slika 6: Pablo 

Picasso, Tihožitje 

s pletenim stolom, 

1912  
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drugim predstavljenim slikarskim delom Pabla 

Picassa. Učenci ugotovijo, da je lahko tekstura 

upodobljena tudi z barvami, točkami, črtami itd. 

ter da lahko na sliko lepimo dejanske predmete. 

 

Za poglobljeno doživljanje teksture različnih 

materialov učitelj učencem razdeli vrečke. 

Učence motivira, da sežejo v vrečko in z otipom 

ugotovijo, kaj se v vrečki nahaja.  

 

V nadaljevanju z učenci ponovi pojem grafika– 

tehnični postopek razmnoževanja risbe ali slike; 

matrica – plošča iz različnih materialov, na kateri 

ustvarimo risbo ali sliko in preko katere motiv 

odtisnemo, papir z odtisom pa imenujemo tudi 

grafični list. Učitelj ponovi signaturo grafičnega 

lista: številka odtisa in število vseh skupnih 

odtisov (npr. 4/12), tehnika, naslov, podpis in 

datum. 

 

Učitelj učencem predstavi novo grafično tehniko 

- stirografijo, ki spada med visoki tisk, kar 

pomeni, da se odtisnejo deli matrice, ki so višji, 

tisti ki so poglobljeni pa ostanejo beli. Za matrico 

uporabimo stiropor oz. polistirensko peno.  

Povabi učence, da se razporedijo okrog mize ter 

predstavi različne načine obdelave matrice iz 

stiropora:s spajkalnikom, kjer poleg posebnosti 

nastalih oblik predstavi tudi njegovo uporabo – 

zaradi nevarnosti opeklin je pomembno, da 

učenci odlagajo spajkalnik tako, da se ne dotika 

papirja, mize in drugih materialov, ki so vnetljivi 

material na otip.  

 

 

Pomagajo razdeliti 

vrečke, ter sodelujejo pri 

odkrivanju skritih 

materialov.  

 

 

 

 

Učenci v pogovoru 

ponovijo pojem grafika, 

matrica in grafični list.  

 

 

 

 

 

 

Učenec sodeluje pri 

demonstraciji likovne 

tehnike.  

 

Opazujejo in otipavajo 

matrice ustvarjene s 

spajkalnikom, lepilom, 

vžigalnikom, 

modelarskim nožem, s 

svinčnikom in prsti.  

 

 

 

Pogovor, 

demonstracija 

različnega 

naravnega 

materiala.  

 

Razlaga, pogovor, 

demonstracija 

pravilno 

izpolnjenega 

grafičnega lista.    

 

 

 

 

 

 

Razlaga, pogovor, 

demonstracija 

likovne tehnike  
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ter da so pozorni pri ravnanju z njim, da ne 

opečejo sebe ali sošolca.  

Učitelj predstavi tudi način obdelave matrice 

stiropora z lepilom (lepilo neostik na osnovi 

sintetičnega kavčuka), ki na matrici ustvari 

podobne vdolbine in zareze kot spajkalnik.  

Pri uporabi z vžigalnikom z daljšim grlom, 

dobimo ploskve, ki so pogreznjene, težje pa 

rišemo linije in kontrolirane oblike. Lahko 

uporabimo tudi modelarski nož (»olfanož«) in z 

njim izrežemo tanjše linije. Lahko pa preprosto 

uporabimo tudi svinčnik ali prste in tako 

posežemo v matrico. 

Učitelj tudi  demonstrira postopek tiskanja - kako 

se nanaša barvo na matrico, kako se dodaja barvo 

na valjček, kako se na matrico položi papir in 

odtisne z drugim valjem. 

Napoved likovne naloge  

Danes bomo v tehniki stirografije upodobili 

material (njegovo teksturo), ki ste ga otipali v 

vrečki. Zamislimo si otipan material in ga 

narišemo na matrico. Uporabimo največ dve 

različni sredstvi za obdelavo matrice. Za lažje 

oblikovanje motiva po spominu lahko ponovno 

otipamo material v  vrečki.  

 

Učitelj na tablo zapiše obnovitev likovne naloge : 

 Primerna izbira pripomočka za obdelavo 

matrice (največ dva različna) 

 Zaznavanje povezav med skritim 

predmetom in likovnim izdelkom 

 

Opazujejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razlaga 
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Likovno izražanje  

Učitelj učence usmeri v pripravo likovnih 

materialov ter reševanje likovne naloge. Pri delu 

spodbuja in jim pomaga pri reševanju likovnih 

problemov ter problemov povezanih z novo 

grafično tehniko in odtisom.  

 

Učenci pripravijo 

likovni material in 

pripomočke ter pričnejo 

z izdelavo izdelka.  

Tiskajo. 

Individualno delo  

 

 

 

 

Sklepni del 

Učence usmeri v obnovitev likovne naloge in 

oblikovanje meril za vrednotenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učence usmeri v urejanje razreda, zapiše ocene in 

uredi razstavo izdelkov.  

 

Učenci oblikujejo merila 

za vrednotenje izdelkov:  

 Izbira 

najprimernejšega 

pripomočka (največ 

dva različna) 

 Zaznavanje 

povezav med skritim 

predmetom in 

likovnim izdelkom 

 

Pospravijo razred.  

 

Pogovor 
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5. SKLEP 
 

Stirografija je torej zelo zanimiva, enostavna in hitra tehnika, s katero lahko učenci in dijaki 

spoznajo osnove grafike, od izdelave matrice do enostavnega tiskanja. Edina pomanjkljivost 

te tehnike je to, da ni zdravstveno najbolj primerna. Za izvedbo osnovne tehnike z uporabo 

razredčila je potreben primeren prostor in ustrezna zaščita. Zato je bolj primerna za učence 

višjih razredov. Pri učencih v nižjih razredih pa lahko uporabimo ostale variante tehnike, ki 

niso tako zdravju škodljive. Brez večjih problemov jo gotovo lahko uporabimo pri pouku na 

srednjih šolah. 

Pri primerjanju tehnik visokega tiska sem ugotovila, da pri stirografiji za razliko od linoreza, 

lesoreza, gravure v plastične mase ter visoke jedkanice, ne moremo potegniti natančnih potez 

in detajlov. Tehnika stirografije je boljša za izražanje z velikimi potezami in ploskvami. 

Pri tiskanju stirografije sem kljub navodilom avtorja tehnike poskusila z uporabo gumijastega 

valja pri nanašanju barve na matrico, kar se je izkazalo, da ni najbolj primerno, saj na matrici 

pusti premalo barve, zato je zelo pomembno, da uporabimo valj iz penaste gume (pleskarski 

valj).  

Pri jedkanju matrice sem naletela še na en manjši problem, in sicer debelino stiroporja. Če v 

stiropor rišemo le linije, točke in podobno, je stiropor lahko tanek tudi en centimeter (1cm), če 

pa imamo namen jedkati večje površine stiroporja pa je boljše, da je le-ta debelejši, kar je 

pomembno predvsem pri tehniki strigrafija-reservage. 

Glede na to, da je tehnika primerna za grafike velikih dimenzij, bi mi bilo v veselje videti, 

kako bi učenci izdelali skupinsko grafiko in koliko različnih sredstev bi preizkusili, če bi jim 

dali na voljo več možnosti. Poseben izziv pa bi mi predstavljala izvedba šolske ure, za katero 

pripravo sem napisala v prejšnjem poglavju. Zdi se mi zanimivo raziskati in preizkusiti kako 

povezujemo in reproduciramo teksturo, ki jo vidimo in to kar občutimo. 

Raziskava te tehnike bi lahko učiteljem pomagala, da se je naučijo ter uporabijo pri pouku, saj 

bi z njo šoli prihranili nekaj denarja predvsem pa bi sebi prihranili dragoceni čas. 
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