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Razumevanje podobnosti zgradbe likovnega in besednega (slovenskega) jezika učencev 9. 

razreda 

 

Povzetek 

 

Medpredmetno povezovanje likovne umetnosti in slovenščine ponavadi poteka na ravni 

književnosti, ne pa tudi na ravni slovničnega dela. V magistrskem delu sem zato raziskovala 

povezavo likovne umetnosti s slovničnim delom pri slovenščini. V teoretičnem delu sem 

predmeta povezala na področju strukture obeh jezikov. Pri obeh predmetih velja, da jezik (tako 

slovenski kot likovni) delimo na jezikovne ravnine – pri likovnem so to fotološka, morfološka, 

sintaktična in semantična, pri slovenščini pa fonološka, oblikoslovna, skladenjska in pomenska. 

V magistrskem delu sem natančneje opredelila zgoraj omenjene pojme ter jih povezala z učnim 

načrtom predmetov likovna umetnost in slovenščina, in sicer za 9. razred osnovne šole. 

Izpostavila sem cilje, ki jih oba učna načrta določata, in poskušala poiskati skupni imenovalec 

obeh. Kot raziskovalni pristop sem uporabila teoretično raziskavo z metodo študija literature. 

V empiričnem delu raziskave je bil moj cilj ugotoviti, kako učenci 9. razreda razumejo 

podobnosti med gradnjo k vedno bolj kompleksnim strukturam v likovnem jeziku in gradnjo k 

vedno bolj kompleksnim strukturam v slovenskem jeziku. Povezavo sem izpeljala z 

medpredmetno učno uro na konkretni nalogi: iz enot brez pomena artikuliramo enote s 

pomenom – temeljne likovne prvine artikulirajo oblike in likovne spremenljivke/iz črk tvorimo 

besede (omejila sem se na polnopomenske besede); pomenske enote kombiniramo v »izrazne« 

strukture: iz oblik in likovnih spremenljivk artikuliramo likovni prostor in kompozicijo/iz besed 

sestavimo stavek in poved (S-sestava); strukturam, ki jih dobimo, dodamo semantični element: 

doživljanje likovnega dela (= likovna umetnost)/iz slovnice vstopimo v besedno umetnost. 

Zanimalo me je, kako učenci povezavo razumejo in jo znajo razložiti. Z raziskavo želim 

osvetliti jezikovni vidik medpredmetne povezave med likovno umetnostjo in slovenščino. 

Menim, da bo podrobna analiza v pomoč učiteljem in avtorjem učnih načrtov, saj do sedaj 

nisem zasledila sistematičnega pogleda in podajanja smernic za izvedbo medpredmetne učne 

ure likovne umetnosti in slovničnega dela slovenščine. 

 

 

Ključne besede 

Jezikovne ravnine, likovni jezik, slovenščina, medpredmetna povezava, učni načrt 



II 
 

Comprehension of structure similarities between art and verbal (Slovene) language at 

ninth graders 

 

Summary 

 

Cross-curricular approach to visual arts and Slovene classes usually takes place at a literature 

level and not at a grammar level. My research therefore addressed the linking of both subjects, 

visual arts and Slovene, more precisely Slovene grammar. The theoretical part of this master’s 

thesis presents the structural link of both languages. It applies to both subjects that languages 

(Slovene as well as art language) are divided in language fields – regarding art language these 

are photology, morphology, syntax, and semantics. Regarding verbal (Slovene) these are 

phonology, morphology, syntax, and semantics. The master’s thesis defines the above listed 

concepts into detail and links them with the visual arts and Slovene curriculum for ninth grade 

of elementary school (age 14 years). Goals that are defined by both curriculums were brought 

into focus and a common denominator was looked for. The research approach was a theoretical 

study with the method of reviewing literature. The aim of the empirical part of the thesis was 

to find out how ninth grade students comprehend the similarities between increasingly complex 

structures in art language and increasingly complex structures in Slovene. This 

cross-curriculum approach was carried out in class undertaking a specific task: units with no 

meaning are articulated into units with meaning – basic art elements articulate forms and art 

variables/letters are formed into words (only full words were considered); units with meaning 

are combined into “expressive” structures: forms and art variables are articulated into art space 

and composition/words are formed into sentences and clauses (S-structure). The structures 

obtained are given a semantic element: experiencing the work of art (=visual arts)/moving from 

grammar to word art. My interest was in how students comprehend the connection and if they 

can explain it. The research aims to highlight the linguistic aspect of the cross-curriculum 

approach to visual arts and Slovene classes. In my opinion, teachers and curriculum authors 

will benefit from this detailed analysis since, so far, I have not come across any systematic 

approach and set of guidelines for carrying out visual arts and Slovene grammar 

cross-curriculum classes. 

 

Keywords 

 

Language fields, art language, Slovene, cross-curricular approach, curriculum.  
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1 UVOD 
 

Pričujoče delo temelji na raziskovanju možnosti medpredmetnih povezav. Moji področji 

sta slovenščina in likovna umetnost. Ker se ti področji v neskončno možnostih povezujeta prek 

književnega dela pri slovenščini, sem vzela za izziv, ali lahko likovno umetnost povežem tudi 

s slovničnim delom slovenščine. Izkazalo se je, da je tudi tu izbira kar pestra. Ko sem se pri 

študiju likovne teorije srečala z likovnimi ravninami, so na dan privrele teorije, s katerimi sem 

se srečevala v času študija splošnega jezikoslovja. Takoj je nastala povezava likovne ravnine – 

jezikovne ravnine. A kako to prenesti v pouk osnovnošolcev? Pri slovenščini program učnega 

načrta za osnovno šolo ne vpeljuje pojmov, kot so glasoslovna, oblikoslovna, skladenjska, 

pomenska ravnina, program učnega načrta za likovno umetnost pa ravno tako ne operira s 

pojmi, kot so fotološka, morfološka, sintaktična, semantična ravnina. So osnovnošolci to sploh 

sposobni razumeti? Odgovor podaja empirični del pričujočega dela.  

V teoretičnem delu sem natančneje opredelila zgoraj omenjene pojme, jih podala skozi 

prizmo lingvistov, ki so jih formulirali, dodala svoja opažanja in sklepanja ter jih povezala z 

učnima načrtoma predmetov likovna umetnost in slovenščina, in sicer za 9. razred devetletne 

osnovne šole. Izpostavila sem cilje, ki jih oba učna načrta določata, in poskušala poiskati skupni 

imenovalec obeh. Nakazala sem tudi smernice, po katerih bi se lahko ravnali učitelji, ko 

povezujejo ta dva predmeta. 

V empiričnem delu sem opisala izvedbo učnih enot, izpeljanih na podlagi učnih priprav, 

katerih avtorica sem sama. Z metodo opazovanja sem podala izsledke v procesu poučevanja v 

teh učnih enotah ter analizo izdelkov štirih učencev, ki sem jih opazovala. 

     Z raziskavo želim osvetliti jezikovni vidik medpredmetne povezave med likovno 

umetnostjo in slovenščino. Podrobna analiza bo lahko v pomoč učiteljem in avtorjem učnih 

načrtov, saj do sedaj nisem zasledila sistematičnega pogleda in podajanja smernic za izvedbo 

medpredmetne učne ure likovne umetnosti in slovničnega dela slovenščine.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 

V teoretičnem delu najprej poskušam poiskati razlago besede jezik ter glavne razlike 

med besednim in likovnim jezikom (2.1 in 2.2), v nadaljevanju pa odgovarjam na tri 

raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšna so slovnična in likovnoteoretska izhodišča za medpredmetno povezavo 

likovne umetnosti in slovenščine z jezikovnega vidika? Na to vprašanje odgovarjata 

podpoglavji o besednem in likovnem jeziku (2.3 in 2.4).  

2. Kateri pojmi in izrazi iz učnega načrta za likovno umetnost in učnega načrta za 

slovenščino so za te namene še posebej ustrezni/primerni oziroma v katerih točkah in postavkah 

sta obravnavana učna načrta kompatibilna? Na to vprašanje odgovarjata podpoglavji o učnih 

načrtih (2.5 in 2.6).  

3. Kakšne so smernice za medpredmetno povezavo na podlagi likovnoteoretskih in 

slovničnih kriterijev? Na to vprašanje odgovarja sklepno podpoglavje, ki je sinteza celotnega 

teoretičnega dela raziskave (2.7). 

 

 

2.1 Kaj je jezik 
 

 Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo jezik razlaga s petimi različnimi pomeni. 

Za pričujočo raziskavo je relevantna razlaga pod številko tri, ki navaja: »sistem izraznih 

sredstev za govorno in pisno sporazumevanje: jezik se razvija, spreminja; bogatiti jezik z 

novimi izrazi; govoriti, naučiti se, obvladati, opisati, razumeti, znati kak jezik; prevajati iz 

slovanskih jezikov; […] jezik lastne jezikovne skupnosti; kulturni jezik ki ima izrazne možnosti 

tako razvite, da se v njem lahko izrazijo tudi najbolj zapletena doživetja, zaznave, spoznanja; 

materni jezik ki se ga otrok nauči od svojega okolja, zlasti od matere; mednarodni jezik ki ga 

za medsebojno sporazumevanje uporablja več narodov; narodni jezik; svetovni jezik ki je zelo 

razširjen // navadno s prilastkom uporaba tega sistema na določenem področju človekovega 

udejstvovanja: pisatelj ima barvit, bogat, čist, gladek, jasen, lep, slikovit jezik; knjiga, pisana v 

težkem jeziku / časopisni, govorniški, odrski, pesniški, tehniški, umetniški, znanstveni jezik; 

jezik ekspresionistov; jezik protestantskih piscev / otroški jezik; jezik izobražencev/ kmetov / 

sodobni jezik / preštudirati jezik in vsebino romana; Cankarjev jezik« (Slovar slovenskega 

knjižnega jezika, 1997: 365–366). Jezik je torej po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega 

jezika sistem izraznih sredstev za govorno in pisno sporazumevanje, ki ima izrazne možnosti 
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tako razvite, da se v njem lahko izrazijo tudi najbolj zapletena doživetja, zaznave, spoznanja. 

Je to res? Res lahko z govorom in zapisanimi besedami izrazimo prav vse, kar doživimo in 

čutimo? Je to res edini jezik, ki ga uporabljamo pri izražanju sebe, sveta okoli nas …? Imamo 

res zmožnost izražati se le v besednem jeziku? Kaj pa plesni jezik giba? Glasbeni jezik? Jezik 

kretenj? Matematični jezik? Likovni jezik? 

Kako je z razlagami pojma jezik v slovarjih drugih jezikov? Za primer bom vzela 

angleščino in poljščino. Angleški slovar navaja tri pomene slovarskega gesla jezik (language), 

a za pričujočo raziskavo je relevantna razlaga pod številko ena, ki navaja, da je jezik: »sistem 

zvokov in znakov zanje za izražanje idej, čustev in želja« (Oxford Advanced Learner's 

Dictionary, 2015: elektronski vir). Razlaga je podobna razlagi slovenskega slovarja. Poljski 

slovar ima pod geslom jezik (język) sedem pomenov. Relevantne razlage so druga, četrta in 

peta, ki – če povzamem – razlagajo, da je jezik sistem zvočnih znakov, ki služijo za 

sporazumevanje pripadnikov določenega naroda. Nadalje slovar navaja, da je jezik sposobnost 

formuliranja izrazov v govoru ali pisavi, značilni za posameznega človeka, delo, obdobje ali 

stil. Pod peto razlago pomena pa je zapisano, da je jezik »družbeno ustaljen nabor znakov, 

povezanih s človekovim delovanjem in izražanjem njegovih čustev,« oziroma da je jezik 

»sestav kakršnih koli elementov resničnosti, ki jim je človek pridal neko vsebino« (Słownik 

języka polskiego, 2015: elektronski vir). Drugi in četrti pomen gesla jezik sta razložena 

podobno kot v slovenskem in angleškem slovarju. Kot zanimiva pa se pokaže peta razlaga 

pomena, saj pomen besede jezik razširi na sestav kakršnih koli znakov/elementov, ki jim je 

človek pridal neko vsebino. Ta razlaga bi torej lahko veljala tudi za nebesedne jezike – plesni, 

glasbeni, matematični, likovni jezik ...  

Za razlago besede jezik sem posegla še po Toporišičevi Enciklopediji slovenskega 

jezika, kjer je zapisano (navajam le razlago drugega pomena, ker se prva navezuje na jezik kot 

organ v ustih): »Sestav sestavov znamenj za besedno sporočanje. Ta sestav tvorita pomensko-

razločevalna in pomenonosna stran. Prva se uresničuje slušno (fonemi, prozodija, stavčna 

fonetika) ali vidno/tipno (pisna znamenja raznih vrst), drugo pa tvorijo besedje s frazeologijo 

(slovar), njegove slovnične lastnosti (slovnica: besedne vrste, njihove oblike, povezovanje 

besed med seboj vključno s stavčno obliko) in besedilnost (povedi, zveze povedi). V središču 

stoji beseda, sestoječa iz fonemov in prozodemov1 ter v svoji pomensko-oblikovni zgradbenosti 

(morfemskosti), besednovrstnosti in funkcijski obliki, s sposobnostjo za vezanje in skladenjsko 

družljivost. […]« (Toporišič, 1992: 73). Toporišič jezik razume kot besedni jezik. Zanj je 

                                                 
1Prozodem je enota prozodije, torej tega, kar zvočni del besede dodatno nosi (na primer naglas). 
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beseda tista, ki je v središču jezika. V središču dveh delov: pomenskega in funkcijskega. De 

Saussure je v svojih predavanjih jezik razdelil na dva dela: na langue (jezik) in na parole 

(govor)2. Pod langue razume jezikovno sposobnost, to je sposobnost obvladovanja znakov, 

sposobnost, da človek vzpostavi sistem razločevalnih znakov, ki ustrezajo posameznim idejam. 

Pod parole pa razume govor, to je fizikalno-psihološki del jezika, s katerim udejanjamo znanje 

(De Saussure, 1966). Marija Golden v svoji knjigi O jeziku in jezikoslovju to teorijo povzame 

in dodatno utemelji: »Predmet jezikoslovja je jezik (langue), ne govor (parole). Jezik je 

struktura, ki jo je preučevati samo zase, ne da bi v opis vnašali podatke zgodovinskega razvoja; 

ne da bi hkrati opisovali družbeno skupnost, ki jezik rabi; ne da bi upoštevali spoznavne in 

zaznavne pojave, ki omogočajo, da jezik pridobimo in rabimo. […] Govor je sekundaren, 

trenuten in heterogen, saj gre za pojave, ki jih opisujejo biologija, fizika in psihologija. […] Z 

govorom govorec udejanja svoje znanje jezika, da bi izrazil svoje misli – iz česar sledi 

sklepanje, da pripada izražanje misli v stavkih, torej skladnja, pravzaprav psihologiji govora. 

Nasprotno je jezik (la langue) primaren, neskončen in homogen. Je zgolj psihološka entiteta, 

ker je kot znanje norme in sistem znakov shranjeno v glavah govorcev. Vendar pripada tudi 

skupnosti, saj norme posameznik ne more samovoljno spreminjati. V govoru je vloga 

posameznika aktivna: odloča, kaj bo povedal in kako. V razmerju do jezikovnega sistema je 

vloga govorca pasivna: vsak se mora jezika naučiti; da bi novosti prešle v jezik, jih mora potrditi 

skupnost. Jezik je tako za F. de Saussurea troje hkrati. 

(i)  Je družben pojav, ker je vezan na obstoj govorne skupnosti. […] 

(ii)  Jezik je hkrati tudi psihološka entiteta, vezana na človekov um. […] 

(iii)       Jezik je nazadnje tudi sredstvo sporazumevanja in v tej vlogi ga je treba videti kot  

koherenten sistem znakov. Jezik v sporazumevalni vlogi je kod in govor raba tega koda. 

Kot kod ga preučuje semiologija, ta je del socialne psihologije. […] 

Jezik je pojmovan kot avtonomen tudi v nekaterih današnjih mentalističnih, še zlasti 

čomskijanskih3 teorijah jezika, toda tam se vprašanje avtonomnosti nanaša v prvi vrsti na 

avtonomnost jezikovnega znanja. […] Jezik, kot ga opisuje čomskijanska tvorbena slovnica, ni 

le spisek razlikovalnih prvin in razmerij, temveč z univerzalnimi jezikovnimi načeli omejeno 

znanje stavkotvornih pravil, naloženo v posameznih jezikovnih možganskih centrih. Jezik je za 

čomskijance avtonomen v tem smislu, da je pomemben del našega jezikovnega znanja 

                                                 
2Besedi langue in parole sta francoski besedi, ki ju je kot termina v lingvistiko vpeljal De Saussure in ju 
jezikoslovci uporabljajo v originalni obliki. 
3Gre za ameriškega jezikoslovca Noama Chomskega, ki je s svojo teorijo generativne slovnice vpeljal nov 
pogled na jezik v lingvistiki. O tem podrobneje pišem v nadaljevanju raziskave. 
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opredeljen kot avtonomen del možganskih potekov, da te poteke uravnavajo jezikovna načela, 

torej so neodvisna od strategij in heuristik drugih spoznavnih in zaznavnih zmožnosti človeka, 

čeprav se z njimi v usvajanju in rabi prepletajo.« (Golden, 2001: 80–81).  

Razlaga jezika kot avtonomnega v smislu, da je jezikovno znanje avtonomno, naloženo 

v posameznih jezikovnih možganskih centrih, razloži tudi obstoj nebesednih jezikov. Jezikovna 

zmožnost je univerzalna zmožnost človeka, zapisana v možganskih centrih. Je pa ta zmožnost 

pasivna in se aktivira šele, ko se posameznik znajde v določenem jezikovnem okolju. Enako 

velja za likovno zmožnost, za glasbeno zmožnost, gibalno zmožnost, matematično zmožnost 

… Okolje pa je tu seveda ali besedno, ali glasbeno, ali matematično, ali likovno … 

 

 

2.2 Podobnosti in razlike med besednim in likovnim jezikom 
 

 Ker se pričujoča raziskava ukvarja z besednim in likovnim jezikom, bom pisala le o teh 

dveh. Oba torej izhajata iz univerzalne, prirojene4 jezikovne zmožnosti razviti parole, torej 

razviti fizikalno-psihološko zmožnost. Vprašanje pa je, v kakšno okolje se rodimo oziroma smo 

mu izpostavljeni, da to zmožnost aktiviramo. Nedvomno je besedni jezik na prvem mestu. Vsi 

ljudje smo izpostavljeni besednemu jeziku. Ljudje, katerih govorni aparat je poškodovan 

(gluhonemi), torej nimajo fizične zmožnosti aktivirati svoje jezikovne zmožnosti, so 

izpostavljeni jeziku kretenj. Znani so primeri volčjih otrok,5 ki so jih našli v divjini in ki so se 

brez težav sporazumevali z živalmi v živalskem jeziku. Ameriška jezikoslovka Judy Kegl,6 ki 

proučuje gluhoneme divje, volčje otroke, je ugotovila, da ti razvijejo lasten jezik, s katerim 

okolici sporočajo svoje misli in občutke, saj če človek svoje jezikovne zmožnosti ne aktivira 

do svojega šestega leta, tega kasneje ne more več storiti.  

 Kako pa je z univerzalno, prirojeno likovno zmožnostjo?  

Če se navežem na De Saussurjevo trojno definicijo jezika (citirano v prejšnjem 

podpoglavju), kjer piše, da je jezik, jezikovna zmožnost psihološka entiteta, vezana na človekov 

um, velja torej, da je tudi likovna zmožnost avtonomen del možganskih potekov. Zanj namreč 

velja, da nosi spoznavno in ustvarjalno funkcijo. Bistvo človeškega jezika (človeških jezikov) 

                                                 
4Glede na dejstvo, da komunicirajo tudi druga živa bitja in da obstaja vrsta različnih živalskih jezikov, je ta 
univerzalna zmožnost del genskega zapisa posamezne živeče vrste. 
5Ameriški psiholog Douglas K. Candland v svoji knjigi Divji otroci in modre živali opisuje primere in psihološko 
ozadje takih otrok in živali (Candland, 1993). 
6El. vir: https://www.youtube.com/watch?v=pjtioIFuNf8,  https://www.youtube.com/watch?v=kKzBxV-E-X0, 4. 
avgust 2015. 
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je »predvsem v tem, da človeku omogoča spoznavanje sveta in ustvarjalno, to je poetično7 

preoblikovanje spoznanj v nove in še neobstoječe svetove« (Selan, 2014: 373—374).  

Likovni jezik zadosti tudi drugi definiciji, ki pravi, da je jezik družbeni pojav, vezan na 

obstoj govorne (na tem mestu: likovne) skupnosti. V tem kontekstu se z likovnim jezikom 

ukvarja umetnostna zgodovina. 

Ravno tako zadosti tretji definiciji, ki navaja, da je jezik sredstvo sporazumevanja, kjer nosi 

vlogo koherentnega sistema znakov. Po analogiji z lingvistiko, kjer jezikoslovci upoštevajo 

načelo, da nek izraz velja za jezikovni znak takrat, ko se ga da razgraditi v skladu z jezikovnimi 

ravninami, pri čemer je najpomembnejša členitev na prvine fonološke in sintaktične ravnine, 

tudi likovni jezik enako kot besedni zadosti dvojni členitvi jezika.8 Sintaktična ravnina je 

primarna, saj je tvorbena, fonološka pa je sekundarna, saj je interpretativna. Pomen nosi vsaka 

slika in ta pomen lahko razčlenimo na prvine, ki ta pomen nosijo, čeprav same nimajo pomena 

(na primer na določene materialne kontrastne enote, kot so svetlostne ali barvne razlike, ki jih 

Butina po analogiji z lingvističnimi fonemi (gr. fon – zvok) poimenuje fotemi (fos v grščini 

pomeni svetloba)). Po drugi strani pa lahko vsako sliko razčlenimo na dele, oblike, ki so nosilci 

pomena. Če so v lingvistiki nosilci pomena morfemi, besede, so to v likovnosti »likovne 

besede« (likovne spremenljivke). Te se, ko se funkcionalno povežejo po pravilih likovne 

kompozicije in likovnega prostora, sestavijo v likovne stavke (Butina, 1995: 220–224). Likovni 

jezik izpolnjuje namreč svojo generativno (artikulacija izrazov) in interpretativno (razumevanje 

izrazov) vlogo. Likovni jezik svojim »govorcem« omogoča izražanje in razumevanje. 

 

 

 

 

 

Slika 1: Členitev na dve jezikovni ravnini 

                                                 
7Z izrazom poetičen je mišljen izvorni grški pomen besede »poiesis«, ki pomeni ustvarjati. 
8Izraz dvojna členitev je vpeljal francoski jezikoslovec Andre Martinet, in sicer govori o tem, da se vsak jezik 
členi v dve artikulaciji: v tako, kjer materialnim enotam (fonemom) ne pripišemo pomena, in tako, kjer enote s 
pomenom (morfeme) artikuliramo in kombiniramo v različne kompleksnejše pomenske celote (na primer: J'ai 
mal à la tête (Boli me glava) in Il fait le mal (Dela se zlobnega)). (Martinet, 1982: 5–6). 
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Slika 2: Členitev na dve likovni jezikovni ravnini 

 

 Zaradi likovne kompetence je človek sposoben neko likovno delo transkribirati (na 

primer neko sliko prenese na vitraž). Da mu to uspe, mora znati ločiti med bistvenimi in 

nebistvenimi lastnostmi slike (bistvene bo prenesel, nebistvene bo odmislil) (Selan, 2011a).  

 Iz zgoraj navedenega velja, da sta si besedni in likovni jezik podobna, vsak s svojo 

materijo artikulirata prirojen sistem, ki ju iz roda v rod človek nosi v svojih možganih. Ne samo, 

da ga artikulirata, ampak z njim celo ustvarjata. In ravno to je, »kot poetično bistvo jezika 

imenuje filozof Paul Ricoeur, 'čudež jezika', njegovo posebno paradoksno naravo pa z 

Algirdasom Julienom Greimasom opiše takole: 'Je skrivnost jezika, toda ni skrivnosti v jeziku.' 

Za poetično bistvo jezika je torej značilen nekakšen paradoks. V jeziku namreč na eni strani 'ni 

skrivnosti'. […] Najbolj čudovita pesem govori z enakimi jezikovnimi sredstvi kot recept. Toda, 

in v tem je paradoks, pa prav zato tudi 'je skrivnost jezika', saj ostaja skrajno nedoumljivo prav 

to, da lahko in kako lahko z vselej enakimi jezikovnimi sredstvi ustvarjamo tako doživljajsko 

različne in vselej nove jezikovne svetove, to, kar ustvarimo, pa drugi ljudje, čeprav je za njih 

povsem novo, kljub temu razumejo in doživljajo. Čudež jezika je torej v tem, da lahko v njem 

človek vselej z istimi sredstvi ustvari in razume, kar še nikoli ni bilo slišano in prej izgovorjeno« 

(Selan, 2011b: 9).  

Kljub temu da se tako besedni kot likovni jezik enako členita in premoreta enako raven 

kompleksnosti, pa so med njima tudi razlike. Likovna dela poleg likovnega jezikovnega sistema 

namreč kažejo tudi čutni izraz, kar pri besednem jeziku velja le za umetnostna besedila. 

Likovnim delom in umetnostnim besedilom je skupno to, da hkrati nosijo semantično in 

estetsko informacijo. Podrobneje bom semantično in estetsko informacijo obravnavala v 

poglavju o likovnem jeziku, saj bom v nadaljevanju teoretičnega dela raziskave bolj podrobno 

opredelila in razložila besedni in likovni jezik. 
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2.3 Besedni jezik 
 

Pred leti sem v Platonovem Faidonu prebrala misel, da nepravilnost v jeziku ni le napaka 

proti jeziku, ampak škoduje tudi dušam. Dolgo sem se spraševala, kako lahko jezikovna napaka 

škodi duši. Jezik je povezan s prostorom (geografska lega), povezan je s časom (geneza jezika), 

povezan je s strukturo (če se držim tipologije Bugarskega) (Bugarski, 1984), to je razumljivo. 

Kako je povezan z dušo, pa mi je mnogo let kasneje odgovorila teorija generativne slovnice.  

Generativna slovnica je sistem pravil, ki jih uporabljamo nezavedno (Chomsky, 1972a). 

Izvor poetične narave jezikovnosti je generativna jezikovna zmožnost oz. kompetenca, ki je 

univerzalna sposobnost, da lahko človek razvije za kateri koli jezik nekakšne mehanizme 

(generativno gramatiko), ki mu omogočajo jezik »znati« tako, da se zna v njem izražati, in tako, 

da ga razume (interpretira). Jezik je povezan/izhaja iz našega nezavednega sveta – torej iz duše. 

Ljudje, ki jezik uporabljajo nepravilno (tu mislim na zgradbo jezika in ne na slovnične in 

pravopisne napake), imajo težave tudi pri dojemanju sveta. Obstajajo primeri, ko so otroci 

izpostavljeni na primer dvema ali trem različnim jezikom hkrati (starši pripadajo različnim 

jezikovnim identitetam, drug jezik okolja) in se ne naučijo »pravilno« nobenega od teh jezikov 

– v zgradbo na primer jezika 1 vstavljajo besedišče jezika 2.9 Težave takih otrok se pojavijo 

tudi pri narodni, kulturni in jezikovni identifikaciji. Po drugi strani pa se je »ob bolj eksaktnem 

pristopu pokazalo, da dvojezičnost lahko ugodno vpliva na splošni intelektualni razvoj ter na 

nekatere plasti intelektualne strukture (n. pr. divergentno mišljenje), pospešuje zmožnost 

jezikovne analize ter vpliva na metalingvistično zavedanje, razvija bolj občutljivo odzivnost na 

jezikovno in nejezikovno komunikacijo« (Nečak Lük, 2009: 138). Jezik torej je povezan z 

našim nezavednim svetom. 

Če govorec razume slovenščino zaradi poznavanja pravil njene uporabe, potem ta 

pravila ne morejo in ne smejo biti izražena v slovenščini. Če že prej ne razumete slovenščine, 

potem vam sistem pravil v slovenščini, ki vam pove, kako oblikovati stavke in kaj ti pomenijo, 

ni v nikakršno pomoč. Iz tega sledi, da si mora govorec predstavljati ta pravila v jeziku misli, 

ki ni slovenski ali kateri drug verbalni jezik. Če se torej želimo nekega jezika naučiti, moramo 

»razumeti« še nek drugi jezik. Tega pa razumemo neposredno, brez predstave njegove slovnice, 

saj se ga ne naučimo, ampak nam je prirojen. Chomsky je sledil misli, da je mogoče empirično 

                                                 
9James Cummins je o dvojezični zmožnosti, ki vpliva na spoznavni razvoj, postavil hipotezo praga, ki pravi, da je 
za »potencialne prednosti dvojezičnosti oziroma za spodbujevalni učinek dvojezičnosti na spoznavni razvoj 
potrebna poleg razvite zmožnosti v jeziku 1 še določena raven zmožnosti v jeziku 2« (Nečak Luk, 2009: 139). 
Cummins postavi dva praga dvojezične zmožnosti. Nižji je meja, ko še ne pride do zaostajanja v spoznavnem 
razvoju, višji pa pomeni možnost za pospešen spoznavni razvoj (Cummins, 1976). 
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dokazati povezavo med govorčevo psihologijo in slovnico. Zagovarjal je namreč stališče, da 

rabo človeškega jezika nadzorujejo prirojena pravila. Imamo torej prirojeno znanje univerzalne 

slovnice, ki hkrati igra odločilno vlogo tudi pri izbiri enakovrednih slovnic (Kako lahko na 

primer otrok, ki se še ni srečal z velikim številom besed, frazemov itd. v svojem maternem 

jeziku, natančno obvlada množico pravil zapletene skladnje in semantike istega jezika?) (Kante, 

1989). Prvi otrokov verbalni jezik pa je materinščina. Naj na tem mestu poudarim, da je tu 

govor o neknjižnem jeziku.10 Ta posameznika zaznamuje globoko v njegovem bistvu, 

materinščina namreč shranjuje vse izkušnje rodu, vso narodovo preteklost, kulturo. 

Posamezniku določa način mišljenja, saj se z besediščem maternega jezika v zavesti izoblikuje 

enkratna in celostna podoba sveta  (Fatur, 1993). Če se rodim v Sloveniji, mi univerzalna 

prirojena slovnica omogoča naučiti se slovenščino. Če se rodim na Japonskem, mi univerzalna 

prirojena slovnica omogoča naučiti se japonščino. Če se rodim v gozdu, mi moja univerzalna 

prirojena slovnica omogoča naučiti se živalskega jezika (primeri divjih otrok). »Tudi izkustveni 

vtisi o povsem intimni, čustveni povezanosti posameznika z materinščino dobivajo vse več 

potrditev. […] Raziskovalci ugotavljajo svojevrstno dialektično povezanost med jezikom in 

mišljenjem že v zgodnjem otroštvu, ustrezni možganski centri se razvijajo vzporedno z 

otrokovimi prvimi besedami, z individualnim razvijanjem govora – govor oblikuje misel« 

(Fatur, 1993: 133). Jezik ne izraža le potreb družbe (ni torej le v službi sporazumevanja, ampak 

je tudi inštrument, s katerim posameznik lahko vpliva na okolje, je inštrument ustvarjalnosti 

(besedna umetnost). Posameznik, ki nek jezik zna, je to gramatiko ponotranjil in temeljna 

skrivnost jezika je ravno to, da kot generativna poetična sposobnost služi kot neizčrpen medij 

ustvarjalnosti (Selan, 2013). 

»Bistveni del jezika je členitev jezikovnega izraza na jezikovne ravni. […] Slovnica 

proučuje jezik kot sistem izraznih sredstev. Nižje enote, ki besede sestavljajo, se povezujejo po 

istih temeljnih načelih kot besede, kadar se povezujejo v skupine« (De Saussure, 1997: 150, 

152). Jezikovne slovnice imajo tako več jezikovnih ravnin. Z njimi slovničarji razložijo, kako 

se uspejo verige glasov (fonemov, na primer: m, z, a, i) povezati tako, da pridobijo pomen in 

nastanejo pomenske enote (morfemi, na primer: m+i+z+a = miza). Nadalje več takih pomenskih 

                                                 
10»Jezik je po svojem nastanku in po svoji osnovni funkciji predvsem sredstvo sporazumevanja v človeški 
skupnosti. A materni jezik ni samo to, je še veliko več. Kultura naroda se meri z njegovim jezikom, […] zavoljo 
tega je za slehernega posameznika materinščina mnogo več kot le sredstvo sporazumevanja. […] Gre za 
mnogoplasten, kompleksen in mestoma skoraj iracionalen odnos, kakršen je praviloma odnos med materjo in 
otrokom ali tudi med človekom in njegovim rojstnim krajem« (Fatur, 1993: 133). Knjižnega jezika (zbornega) se 
»človek normalno skoraj nikoli ne nauči kot maternega jezika, ampak si ga v veliki meri pridobi z zavestnim 
prisvajanjem (pouk slovenskega knjižnega jezika v šolah raznih vrst in stopenj, tudi v vrtcih), v precejšnji meri pa 
si to in ono iz zbornega jezika prisvoji na podlagi pasivne ali aktivne udeleženosti v zbornem občevanju (npr. pri 
branju zbornih besedil ali pri poslušanju).« (Toporišič, 1991: 12). 
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enot povezujemo med seboj, s čimer tvorimo skladenjske zveze (na primer: miza + so = mize 

so), in sicer pri njihovi tvorbi upoštevamo skladenjska razmerja oziroma pravila (upoštevamo 

lastnosti posameznih besednih vrst, skladenjsko ujemanje, vezavo in primik11 …). Pri 

povezovanju različnih pomenskih enot v različne skladenjske zveze pa te pridobivajo tudi nove 

pomene (na primer: mize so – miza je, lepa miza – stara miza …). »Slovnica je jezikoslovčeva 

razlaga pomenonosnosti jezikovnih izrazov v opisanem jeziku. Kadar predlagane ravnine, 

predlagane prvine teh ravnin in predlagana pravila, s katerimi napovedujemo njihovo vedenje, 

merimo s tem, ali so psihološko prepričljivi tudi kot opisi znanja, usvajanja in rabe jezika, potem 

tako slovnico izdeluje teorija naravnega človeškega jezika« (Golden, 2001: 154). 

Kot po univerzalni slovnici (Chomskyjeva klasifikacija jezikovnih ravnin (Chomsky, 

1986)) velja za vse svetovne jezike, velja tudi za slovenščino, da so osnovne strukturne 

jezikovne ravnine štiri: glasoslovna (fonetična), oblikoslovna (morfološka), skladenjska 

(sintaktična) in pomenska (semantična).   

 

Glasoslovna 

ravnina 

Oblikoslovna ravnina Skladenjska 

ravnina 

Pomenska ravnina 

proučuje glasove 
(foneme) 
 

proučuje pomenske 
enote (besede 
(lekseme)) in njihovo 
zgradbo (morfeme) 
 

proučuje razmerja 
in pravila pri 
povezovanju 
pomenskih enot v 
stavke in stavčne 
zveze 

proučuje dobesedni 
besedni pomen in 
stavčni pomen 
oziroma pomen 
povedi12 

i, t, z, g, l, a, v 
s, k, o, 
z, d 

iti z glav-o skozi zid-ø Katja gre z glavo 
skozi zid. 

1. pomen:  pogledati 
na drugo stran zidu 
2. pomen: biti trmast 

Tabela 1: Jezikovne ravnine 

 

                                                 
11Ujemanje, vezava in primik so načini izražanja podrednega razmerja. Ujemanje je na primer v končnici: spol 
samostalnika vpliva tudi na spol pridevnika v besedni zvezi teh dveh (lepa miza, lep stol). Vezava je, ko jedro 
besedne zveze vpliva na sklonsko končnico (pet študentov, pisati pismo). Primik je način, kjer sta jedro in določilo 
povezana le na pomenski ravni (pot nazaj (namesto *nazajšnja pot)). 
12Stavek so besede, zbrane okrog osebne glagolske oblike, poved pa je najmanjša enota besedila, ki se začne z 
veliko začetnico in konča s končnim ločilom. V pragmatični lingvistiki velja, da je stavek abstraktna forma. Ko to 
abstrakcijo (npr. osebek – povedek – predmet) napolnimo s pomenskimi enotami (besedami), dobimo poved (npr. 
Jakob vozi kolo). 
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Glasoslovje ali fonetika je nauk o izrazni podobi jezika (razločevalna oblikovnost (fonologija) 

in njena tvarnost (akustična uresničitev, ki jo povzročijo človeški govorni organi – poki, šumi, 

toni)). Oblikoslovje ali morfologija je tisti del slovnice, ki slovarskim enotam (besedam) določa 

vrstne, oblikovne in funkcijske značilnosti, je nauk o besednih vrstah in vlogah, ki jo imajo te 

v besedni zvezi in stavku. Skladnja ali sintaksa uči, kako skladamo pravilne povedi in njihove 

dele na podlagi skladenjskih vzorcev iz besed in stalnih besednih zvez (osnovna pojma sta 

stavek in poved) (Toporišič, 1991). Semantika oziroma ravnina pomena pa je tista, ki razkriva 

pomenske osnove skladenjskih zvez (Pogorelec, 1975). 

 Če izhajamo iz tega, da je pomen besedila bistvena prvina vsakega sporočila, potem 

lahko trdimo, da je pomenska ravnina nadrejena vsem drugim ravninam. Pomenska razlaga nam 

pomaga luščiti pomenske plasti sporočila in nas uči smotrno brati. Uči nas tudi smotrno 

ustvarjati besedila – da nam predstavo o delovanju jezikovnega sestava ter o dinamiki pri izbiri 

jezikovnih sredstev in njihovih variant (Pogorelec, 1975).  

 Proces tvorjenja besednega (govorjenega ali pisanega) izraza poteka skozi vse štiri 

ravnine. Iz enot brez pomena artikuliramo enote s pomenom: iz fonemov tvorimo morfeme ter 

iz teh lekseme (besede). Pomenske enote kombiniramo v »izrazne« strukture: iz besed tvorimo 

skladenjske zveze, stavke in zveze stavkov (S-sestava13). Strukturam, ki smo jih dobili, dodamo 

semantični element: proučujemo pomene besed in stavkov oziroma povedi, iz slovnice 

prestopimo v besediloslovje in besedno umetnost. Enakim pravilom sta torej podvržena 

neumetnostno besedilo (to je tisto, ki je v družbeni službi sporazumevanja (če se navežem na 

predhodno uporabljen izraz Silva Faturja), oziroma tisto, ki prikazuje resnične, preverljive 

podatke in ima praktični namen – z njim se ukvarja besediloslovje) in umetnostno besedilo (z 

njim se ukvarja literarna teorija in je tisto besedilo, pri katerem podatkov ne moremo preveriti 

in kjer »umetnik podaja celostno resničnost človekovega bivanja (ali celostne dele te 

resničnosti). […] Za umetnostni jezik so v veliki meri značilne nenavadne zveze besed, besedne 

novotvorbe in razširjene pomenske rabe, zlasti v pesmi pa je opazno tudi razmerje med majhno 

količino besed in veličino ubesedenega« (Toporišič, 1991: 26)). Če poenostavim: z istimi 

besedami nekega jezika lahko ustvarimo običajno, vsakdanje (neumetnostno) besedilo ali pa je 

                                                 
13V dvostavčnih in večstavčnih povedih stavek zaznamujemo s črko S ter določamo število stavkov in vrsto 
razmerja med njimi (če sta enakovredna, to priredno razmerje zaznamujemo z znamenjem + (plus), če sta 
neenakovredna, podredje zaznamujemo z znamenjem / (poševnica)). Primer: Priredno zložena poved Hodim in si 

pojem bo imela sledečo S-sestavo: S+S, podredno zložena poved Ko hodim, si pojem sledečo: S\S, večstavčna 
poved Hodim in si pojem, ko sem vesel pa S+S/S. 
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»misel uprta v daljavo, / ko premišljuje. / Kar misli, z nevidno pisavo / v glavo vtiskuje« 

(Grafenauer, 1986: 10); torej ustvarimo umetnostno besedilo.  

Izhodišča za povezavo z likovno ustvarjalnostjo je treba torej iskati v prirojenem 

nezavednem, torej tam, kjer se v isti točki stikata jezikovna zmožnost in likovna zmožnost, v 

spoznavnosti. Primerjava slovenskega jezika z likovnim jezikom temelji na njuni 

enakovrednosti tudi v tem, da sta oba materna jezika. Likovni pedagog poučuje jezik, ki je 

otrokovo prvo izrazno sredstvo (Selan, 2012), slovenščina pa je jezik, ki se ga otrok nauči 

neposredno od govornega okolja, s katerim je v stiku, ko se (nagonsko) uči jezika (Toporišič, 

1992).  
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2.4 Likovni jezik 
 

Če je za lingvistiko zanimiva univerzalna jezikovna zmožnost (langue), pa je za likovno 

teorijo zanimiva univerzalna likovna zmožnost. Likovna teorija se ukvarja z likovnim jezikom. 

Podobno kot velja za lingvistiko, velja tudi za likovno teorijo, in sicer je likovna teorija veda, 

ki skuša definirati likovne sposobnosti, torej likovne kompetence človeka. Likovno teorijo 

zanima, kaj zna nekdo, ki se izraža v likovnem jeziku. Znati likovni jezik pa pomeni znati 

likovne izraze artikulirati (generativni vidik) in likovne izraze razumeti (interpretativni vidik)  

(Selan, 2013). 

Bistvo jezika je, da poleg sporazumevalne vloge omogoča tudi spoznavanje pojmov in 

s tem spoznavanje sveta. Ravno tako kot verbalni jezik se tudi likovno izražanje lahko razume 

kot oblika jezikovnega izražanja – tudi izražanje kot ustvarjanje (ko na primer slikar spoznava 

svet, ki ga slika, hkrati tudi že ustvarja nov svet). Čeprav se besednemu jeziku pripisuje bistveni 

pomen, pa obstajajo tudi oblike jezikovnega izražanja, ki niso besedne, saj aktivirajo druge 

kognitivne funkcije in nosijo drugačne značilnosti izražanja. Ker naj bi izobraževalni sistem 

težil k čimbolj celovitemu razvoju, bi morale biti tudi te druge oblike jezikovnega izražanja del 

izobraževalne poti, v katero je vključen vsak človek. Na prvem mestu teh drugih oblik 

jezikovnega izražanja je zagotovo likovni jezik (Selan, 2012). S problematiko likovnega jezika 

se ukvarjajo tudi različne semiotične teorije (Sonesson, 1989). Semiotika je veda o znakih, 

zagovarja stališče, da je znak iz dveh delov: pomena in materialne podobe. Teorijo narave 

jezikovnega znaka je postavil Ferdinand de Saussure v začetku 20. stoletja. V njegovih 

predavanjih lahko beremo: »Z izrazom znak mislimo kombinacijo pojma in slušne podobe. […] 

Zato predlagamo, da z besedo znak še naprej zaznamujemo celoto, da pa koncept nadomestimo 

z izrazom označenec in slušno podobo z označevalec. […] Vez, ki označevalec označuje z 

označenec, je arbitrarna. […] Reči hočemo, da ni motiviran, se pravi, da je arbitraren glede na 

označenec, s katerim ga v resničnosti ne spaja nič naravnega« (De Saussure, 1997: 81, 82). Na 

primer jezikovni znak miza je sestavljen iz m-i-z-a (to je njegova materialna/slušna podoba, 

označevalec) in iz koncepta/sličice mize (to je njegov pojem, označenec). Vsi si pod besedo 

miza predstavljamo sliko neke mize. To, da je ta znak arbitraren, pa dokazuje dejstvo, da si 

vsak od nas predstavlja drugačno mizo (nekateri navadno leseno, drugi masivno, tretji mizo z 

eno nogo …). O arbitrarnosti priča tudi to, da imamo za isti pojem (označenec) v različnih 

jezikih različne materialne/slušne podobe (miza, table, bord, stół, Tisch ...). Semiotika razume 

vse pojave in stvari v svetu kot znake nekih pomenov in smislov. Znakovne relacije med 

označencem in označevalcem določajo naravo znaka. Narava znakovnih relacij je odvisna od 
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funkcij različnih oblik komunikacije. Sonesson trdi, da lahko semiotika neke kulture, ki je dobro 

razvita, postane potencialni instrument za analizo vseh vrst medkulturnih odnosov (Sonesson, 

2012).  

 V verbalnem jeziku torej pojem prenašamo v zvok. S tem dobimo znake, ki pa so 

uporabni šele, ko družbeno dorečemo njihove pomene ter postavimo pravila, kako te zvoke 

sestavljamo v besede in te v stavke. Novih besed v vsakdanjem jeziku ne ustvarjamo, ravno 

tako ne izumljamo novih slovničnih pravil. Vse, kar delamo pri rabi verbalnega jezika, je, da 

besede in pravila njihovega kombiniranja poljubno izbiramo. V teh izbirah smo svobodni. 

Najbolj ustvarjalni v tem so besedni umetniki, ki izumljajo nove besede, delajo pomenske 

premike, kršijo ustaljena slovnična pravila, uporabljajo težje razumljive strukture in jih 

domiselno zlagajo v nova, izvirna besedila. Umetnik ni drugačen le v globini notranjega 

doživljanja, sposoben je tudi spoznanja, ki jih doume, prenesti (prevesti) na objektivno raven 

jezikovno-znakovnega dogajanja. Sposoben jih je prevesti v posebne izoblikovanosti barv, linij, 

zvokov … te pa so znova sposobne doživljajsko vzbujati v njih zgoščena spoznanja in 

življenjske izkušnje. Taka artikulacija je v bistvu prehod od psihičnih procesov k dogajanjem, 

ki jih posredujejo znaki. Njena naloga je, da posreduje med vsebino in (materialno) obliko, da 

lahko ta dogajanja vstopijo v naše izkustvo, oziroma da daje (psihičnim) vsebinam obliko tako, 

da vzpostavlja formalne odnose, ki odgovarjajo njihovi naravi (Muhovič, 1995a). »Misel si 

mora poiskati ustrezno izrazno sredstvo, se pravi takšno, ki ji bo dovoljevalo, da bo ohranila 

svojo notranjo strukturo, ki sicer še ni jasna, je pa že potencialno nastavljena. S tega stališča je 

poetsko (umetniško) mišljenje bolj svobodno kot navadni, vsakdanji govor, ali bolje, vzame si 

več svobode pri izbiri ustreznega materiala in ga tudi svobodneje prilagaja svojim potrebam« 

(Muhovič, 1995a: 147). 

Kako pa je s teorijo narave jezikovnega znaka v likovnosti? V likovnem jeziku znak ni 

arbitraren, poljuben, ampak univerzalen. V likovnem izražanju je torej določanje znakov bolj 

diskretno in zajema le izrazna sredstva, ne pa tudi že izraženih oblik. V likovnosti so brez 

določenih likovnih pomenov likovne izrazne prvine: točka, linija, barva in svetlo-temno. Ti 

elementi so v svoji naravi univerzalni, so izhodišča, iz katerih se lahko rodi nešteto artikulacij, 

ki s svobodno rabo dajo nešteto oblik in povezav (Muhovič, 1995a). »Oblike, ki jih je s temi 

formalnimi elementi v umetnosti mogoče proizvajati, torej niso kodificirane. Kodificirani, ali 

bolje konceptualizirani, so samo elementi in pogoji operiranja z njimi« (Muhovič, 1995a: 150). 

Ali z besedami Butine: »Jezik je oblika, ne snov. To velja tudi za likovni jezik v tem smislu, da 

ni snov, likovni material, v katerem se uresniči likovni izraz, že likovni jezik, marveč samo tisti, 

v možganih bivajoči sistem likovnih oblik, ki so osnova likovnega govornega dejanja, npr. 



15 
 

slikanja. [...] Likovni jezik zato lahko uresničimo v raznih snoveh, v raznih likovnih materialih, 

ne da bi zaradi tega izgubil svoje bistvo kot sistem odnosov likovnih izraznih prvin« (Butina, 

1997a: 71). Pa še, da »je bistvo vsakdanjega govora v uporabi koda, bistvo umetnosti pa v 

njegovem izumu. [...] Umetnost ni v popolnem obvladovanju koda, ampak v njegovem 

odkritju« (Muhovič, 1995a: 150). 

Pojem likovnega jezika je pri nas prvi vpeljal Milan Butina v devetdesetih letih 20. 

stoletja. Izhajal je iz zgoraj napisanega, torej da v verbalnem jeziku iz enot brez pomena tvorimo 

enote s pomenom (iz fonemov dobimo morfeme) in da enote s pomenom (morfeme) 

sestavljamo v kompleksnejše pomenske zveze (stavke). »Vsako sliko je – podobno kot stavek 

– moč sistematično razčleniti na posamične oblike, ki nosijo nek pomen. To so likovne besede, 

ki so v celoto likovnega stavka (likovne kompozicije in likovnega prostora) funkcionalno 

povezane prek načel likovne kompozicije in likovnega prostora. To pa pomeni, da imamo 

pravzaprav opraviti s sintaktično ravnjo likovnega fenomena. Prav tako pa je vsako sliko 

mogoče razčleniti tudi na materialne kontrastne enote brez pomena. Če so to v primeru 

verbalnosti zvočne razlike ali fonemi (gr. fon – zvok), pa so to v primeru likovnosti svetlobne 

razlike (svetlostne in barvne) ali fotemi (gr. fos – svetloba)« (Selan, 2014: 377). Butina je 

pokazal, da so temeljne likovne prvine ter njihovi oblikotvorni potenciali in povezave osnova 

za generativno likovno jezikovno sposobnost ter s tem tudi osnova za generativno gramatiko 

likovnega jezika. 
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Slika 3: Generativna shema temeljnih likovnih prvin po Butini (Butina, 1995: 191) 

 

 Vsaka od teh temeljnih likovnih prvin zadosti dvojni členitvi jezika, torej generativni, 

primarni (artikulacijski), saj likovniku omogoča, da ustvari neskončno del, ter interpretativni, 

sekundarni (razlagalni), ki narekuje semantično interpretacijo likovnega dela. 

Poleg delitve jezika na generativno in interpretativno raven Chomsky loči tudi globinsko 

in površinsko strukturo jezika (Chomsky, 1972b). S tem misli na razliko med abstraktno 

slovnico (globinska struktura), torej na slovnična pravila, in vidno materializacijo izraza 

(površinska struktura). Ker je človekov um sposoben neskončnih možnosti kombinacije, s 

čimer lahko producira neskončno število izrazov, mora zato imeti tvorbena slovnica sistem 

tvorbenih pravil za teh neskončno globinskih kombinacij in neskončno površinskih izrazov. 

Odnos med ravnema je fleksibilen in relativen, saj ima več različnih jezikovnih izrazov ene 

globinske strukture več različnih površinskih struktur. Tako obstajajo pravila formacije, ki 

določajo način generiranja globinske strukture, in pravila transformacije, ki določajo načine 
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pretvarjanja globinske strukture v površinsko. Sistem generativnih pravil torej zajema pravila 

formacije in pravila transformacije (Selan, 2011b). 

 

 

 

Slika 4: Generativna gramatika po Selanu (Selan, 2011b: 15) 

 

 Tej klasifikaciji tako kot verbalni jezik zadosti tudi likovni jezik.  

 

 

 

Slika 5: Globinska in površinska struktura na primeru svetlo-temnega in linije po Selanu (Selan, 

2011b: 18) 
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Na konkretnem primeru to pomeni, da če želi slikar na primer s prvino svetlo-temnega 

naslikati iluzijo prostora, se mora držati dveh pravil (formacija). Prvo pravilo je, da iluzijo 

prostora dosežemo z modelacijo, drugo pravilo pa je, da iluzijo prostora dosežemo s svetlo-

temnimi ekrani. Ta pravila pa se lahko realizirajo (transformirajo) neštetokrat. Z enako pravilno 

globinsko strukturo in ob uporabi enakih pravil formacije si niti dve sliki nista enaki tudi na 

površinski strukturi. 

 

 

Slika 6: Vincent van Gogh: Jedci krompirja, 1885 

 

 

Slika 7: Francisco Goya: Tretji maj 1808, 1814 

 

 

Slika 8: Anton Ažbe: Pevska vaja, 1900 
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Naj ponazorim sliko 7 še na primeru linije. Iluzijo prostora na temelju linije torej 

dosežemo z urejenim stopnjevanjem, prekrivanjem, zvračanjem linij, urejamo jih v prostorski 

ključ perspektivične konvergence, ki je osnova za linearno perspektivo (formacija), 

transformacije teh na površinski strukturi pa so na nešteto načinov različne. 

 

Slika 9: Ivan Vavpotič: Kranj, 1920  

 

 

Slika 10: Giorgio de Chirico: Skrivnost in melanholija ulice, 1914 
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Slika 11: Eduard Munch: Tri dekleta na Jettyju, 1903 

 

Vsaka slika ima svoj »prstni odtis«. Dve likovni deli imata globinsko strukturo enako, 

v površinski pa se razlikujeta. (Selan, 2011b). 

Po zgledu jezikovnih ravnin verbalnega jezika tako v likovnem jeziku dobimo ravno 

tako štiri ravnine: to so fotološka, morfološka, sintaktična in semantična ravnina (Butina, 1997; 

Muhovič, 1995b; Selan, 2013).  

 

Fotološka raven Morfološka raven Sintaktična raven Semantična 

raven 

temeljne 

likovne 

prvine 

(orisne) 

temeljne 

likovne 

prvine 

(orisane) 

likovne 

spremenljivke 

sintaksa 

likovnega 

prostora 

sintaksa 

likovne 

kompozicije 

likovna 

semantika, 

hermenevtika, 

semiotika 

svetlo-temno 

barva 

točka  

linija 

oblika 

ploskev 

prostor 

velikost 

položaj 

smer 

število 

gostota 

tekstura 

teža 

prostorski 

ključi na 

temelju 

prekrivanja, 

zvračanja in 

stopnjevanja; 

svetlostne in 

barvne 

gramatike 

principi 

likovnega 

komponiranja 

formalna 

likovna 

analiza 

 

Tabela 2: Likovne ravnine  
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Če tabelo ponazorim s primeri:   

 

 

Slika 12: Fotološka ravnina 

 

 Slika 12 prikazuje najmanjše enote likovnega jezika brez pomena, ki orisujejo enote s 

pomenom. 

 

 

Slika 13: Morfološka ravnina 

 

 Slika 13 prikazuje pravila, ki povedo, kako se orisujejo oblike (likovne besede) z 

različnimi lastnostmi oziroma likovnimi spremenljivkami. 
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Slika 14: Sintaktična ravnina 

 

 Slika 14 prikazuje pravila, ki povedo, kako se likovne besede (oblike) kombinirajo v 

likovne stavke. Prva možnost je likovna kompozicija, ki jo urejajo principi likovnega 

komponiranja (na primer zlati rez), druga pa je likovni prostor, ki ga urejajo principi prostorskih 

ključev (na primer linearna perspektiva). 

 

 

Slika 15: Semantična ravnina 
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 Slika 15 prikazuje smisle likovnih besed in stavkov. Semantična ravnina je tudi tista, 

kjer se besedni in likovni jezik ključno razlikujeta, saj likovna semantika zajema tudi 

doživljanje likovnih izraznih sredstev. Ista vsebina, ki je izražena na več različnih načinov, 

prinese več likovnih vsebin. 

 Na fotološki ravnini so torej najmanjše likovne enote brez pomena, ki pa orisujejo enote 

s pomenom (temeljne orisne likovne prvine), morfološka ravnina so pravila, ki narekujejo, kako 

enote s pomenom (temeljne orisane likovne prvine) graditi z določenimi lastnostmi (likovne 

spremenljivke). Sintaktična ravnina zajema pravila, ki narekujejo, kako enote s pomenom 

kombinirati v likovno kompozicijo (ploskovno) in likovni prostor (iluzija tridimenzionalnega 

prostora). Ta pravila so principi likovnega komponiranja in prostorski ključi. Semantična 

ravnina pa je tista, ki razkriva pomene orisanih likovnih prvin ter likovnega prostora in 

kompozicije (Selan, 2012). 

Pri obeh jezikih velja analogija, torej iz enot brez pomena artikuliramo enote s 

pomenom: temeljne likovne prvine artikulirajo oblike in likovne spremenljivke (tako kot iz 

fonemov tvorimo morfeme ter iz teh besede (lekseme)). Pomenske enote kombiniramo v 

»izrazne« strukture: iz oblik in likovnih spremenljivk artikuliramo likovni prostor in 

kompozicijo (tako kot iz besed tvorimo skladenjske zveze, stavke in zveze stavkov (S-sestava)). 

Strukturam, ki smo jih dobili, dodamo semantični element: doživljanje likovnega dela (= 

likovna umetnost) (pri verbalnem jeziku besedna umetnost). 

Kljub temu da se tako besedni kot likovni jezik enako členita in premoreta enako raven 

kompleksnosti, pa so med njima tudi razlike. Likovna dela poleg likovnega jezikovnega sistema 

namreč kažejo tudi čutni izraz, kar pri besednem jeziku velja le za umetnostna besedila. 

Razlika je torej v tem, da vsa likovna dela za razliko od besedil nosijo med seboj 

prepleteno semantično in estetsko informacijo.14 Pri besedilih to velja le za umetnostna 

besedila. Tam tako kot pri likovnih delih med vsebino, ki jo izrazimo, in načinom, kako to 

izrazimo, ni mogoče strogo ločevati, ker sta med seboj prepletena (npr. razlika med pesmijo in 

receptom: v pesmi ni mogoče vsebine ločiti od načina izraza, v receptu pa lahko isti recept brez 

problema poveš na različne načine; ta razlika se še posebej kaže v prevajanju. Prevajanje 

vsakdanjih jezikovnih izrazov, npr. receptov, navodil ipd., je relativno nezahtevno, v primerjavi 

                                                 
14Termina semantična in estetska informacija je v semiotično teorijo vpeljal Abraham Moles. Sporočila v 
neumetnostnih besedilih prenašajo le dobesedno informacijo, zato ta osnovni, denotiran (po Goodman, 1988) 
pomen Moles imenuje semantična informacija (npr. novice po radiu ne bomo poslušali še enkrat, saj smo jo 
razumeli že prvič), so pa besedila, ki nam posredujejo tudi neko informacijo, ki aktivira še druge vidike našega 
doživljanja. Taka informacija pa se lahko uresniči le v neposrednem stiku z umetniškim delom (besednim ali 
likovnim). Tak stik je vedno znova nov in ga ne moremo predvideti, informacija je vezana na posebno organizacijo 
dražljaja, ki jo Moles imenuje estetska informacija (npr. pesem) (Moles, 1966). 
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s prevajanjem umetnostnih besedil, kjer je potrebno prevesti tudi estetski izraz in ne le 

semantične informacije). Jezika se pomembno razlikujeta v odnosu med semantično in estetsko 

informacijo izrazov. Pri besednem jeziku so vsakdanji izrazi strukturirani tako, »da sta ti dve 

vrsti informacije povsem ločeni in zgolj arbitrarno povezani, zato lahko semantično informacijo 

v njih jasno abstrahiramo od estetske, slednjo pa reduciramo in odpišemo kot nekakšen šum. 

[…] Na drugi strani pa v poetičnem izrazu nikakor ne moremo filtrirati semantične informacije. 

Ko namreč reduciramo semantično informacijo, takoj ugotovimo, da s tem izgubimo tudi 

estetsko« (Selan, 2011b: 23). V besednem jeziku so jezikovni znaki arbitrarni (na primer beseda 

miza, kjer je pojem/sličica mize (označenec) neodvisen, nemotiviran s svojo materialno/slušno 

podobo (m+i+z+a, označevalec)). V resničnosti označevalca m+i+z+a nič naravnega ne spaja 

z označencem (isti označenec ima v drugem besednem jeziku drugačnega označevalca (v 

angleščini: table, v poljščini: stὀł …). Ravno v tej arbitrarnosti pa se besedni in likovni jezik 

razlikujeta, saj v poetičnem izrazuni arbitrarnosti, ampak je ta naravna povezava med 

pojmom/semantično informacijo in njeno materialno podobo/estetsko informacijo (ki je ne 

moremo predvideti in ki je vezana na posebno organizacijo dražljaja) neločljivo povezana. 

Estetska informacija je tesno povezana z doživljanjem likovnega medija. Če na primer van 

Goghovi sliki Sončnice odstranimo njeno semantično informacijo (torej sončnice), s tem izgubi 

tudi estetsko informacijo. V ustvarjalnem, poetičnem izrazu torej ne moremo strogo ločevati 

semantičnih in estetskih prvin izraza, kot to lahko naredimo v vsakdanjem besednem jeziku. 

Pri likovnem jeziku sta informaciji prepleteni med seboj, težko je odmisliti estetsko 

informacijo. 

 

 
 
Slika 16: Vincent van Gogh: Vaza s petnajstimi sončnicami, 1888 
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Slika 17:Vincent van Gogh: Sončnice, 1888 
 
 

Tako Slika 16 kot Slika 17 prikazujeta osnovno informacijo sončnic, vendar pa se med  

seboj bistveno razlikujeta, ker slikar osnovno semantično informacijo prevede v estetsko 

informacijo na različen način. V osnovi enaka semantična informacija tako postane, ker pridobi 

drugačen estetski izraz, v vsaki sliki različna likovna informacija. Semantična informacija je 

osnova, je enostavna. Estetska informacija je kompleksna. Izraz vpliva na to, kakšna bo 

informacija (motiv sončnic: vedno ista semantična vsebina, a drugačen izraz). 

Bistvena razlika med besednim in likovnim jezikom je torej ta, da je v likovnem jeziku 

prisotna naravna povezava z naravno in likovno podobo. Ne potrebujemo slovarja, raba jezika 

se dogaja spontano. Bistvo likovnega jezika je invencija (izumljanje) in ne konvencija kot pri 

verbalnem jeziku. Bistvo je izum nove oblike. Pri verbalnem jeziku je natančno določeno, kaj 

se sme in česa se ne sme. Pri likovnem jeziku ni tako jasnih eksplicitnih pravil, ampak so samo 

zaznavna načela, ki nas usmerjajo, če želimo nekaj narediti. So le naravne usmeritve. Črke same 

po sebi nič ne pomenijo, temeljne likovne prvine pa imajo pomenske potenciale. 

Butina in Muhovič likovno teorijo opredeljujeta kot gramatikalno osnovo likovnega 

izražanja in komunikacije, kar likovno teorijo osredotoča na formalna izrazna sredstva oziroma 

na gramatiko likovnosti (Butina, 1997; Muhovič, 1995a). Ob tem pa Butina poudarja, da se ne 

sme pozabiti na razliko med znanstvenim, filozofskim mišljenjem in likovnim. Likovno 

mišljenje je (enako kot znanstveno) miselno spoznanje, a hkrati tudi čustveno izkustvo (Butina, 

1994).  
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Koncept pismenosti in jezikovnosti je torej potrebno razširiti z besednega jezika na 

druge načine izražanja, torej tudi na likovno izražanje (Eisner, 2002). Te druge oblike 

jezikovnega izražanja imajo drugačne značilnosti in razvijajo druge kognitivne funkcije. Prav 

zato pa so tudi te za celovit otrokov razvoj odločilnega pomena in morajo biti v osnovnošolski 

izobraževalni sistem ustrezno vključene (Selan, 2013). »Likovna vsebina je likovna forma in 

likovna forma je likovna vsebina. Seveda likovna forma lahko nosi tudi druge, nelikovne 

vsebine, toda do razumevanja likovne umetnosti je mogoče samo skozi razumevanje likovne 

forme. Vsaka likovna forma je rezultat medsebojnih likovnih odnosov v določenem likovnem 

izraznem sistemu sodelujočih likovnih kategorij. Zato likovna misel in likovna emocija živita 

samo v odnosih likovne forme. [...] Ko govorim, da je treba pri likovni vzgoji15 voditi učenca 

skozi likovno prakso, pri tem ne mislim, da mora on sam likovno ustvarjati. Mislim na to, da 

ga je treba zelo nazorno seznanjati s specifičnostjo likovnega mišljenja in izražanja in ta 

nazornost je tista notranja pot s pomočjo likovne teorije« (Butina, 1994: 43). 

Butina je prepričan, da je likovna teorija16 notranje ogrodje likovne metodike, se pravi 

tisto, kar teoriji likovne vzgoje daje moč in je steber v njeni praksi (Butina, 1994). »Prepričan 

pa sem tudi, da, na primer, pri pouku likovne vzgoje brez pomoči teorije obstaja nevarnost, da 

ostanejo glavni smotri likovne vzgoje nedoseženi, namreč razumevanje likovne umetnosti« 

(Butina, 1997b: 86). 

Likovnoteoretična izhodišča za povezavo likovne umetnosti s slovenščino gre iskati v 

podobnosti njunih procesov izražanja pojmov in doživljanja spoznavnega sveta. Govorimo 

lahko o sistemu dveh jezikov – na videz različnih, a v resnici v svojih mehanizmih zelo 

podobnih. 

  

                                                 
15Po preimenovanju s šolskim letom 2014/2015 je nov naziv predmeta likovna umetnost. 
16Butina je razmejil likovno teorijo v ožjem smislu, in sicer kot teorijo likovnega jezika, ter likovno teorijo v 
širšem smislu, in sicer kot teorijo likovne umetnosti (Butina, 1994). 
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2.5 Učni načrt za slovenščino o jezikovnih ravninah in njihovih pojmih 
 

Učni načrt za slovenščino (v nadaljevanju tega podpoglavja: učni načrt) opredeljuje 

cilje, ki se uresničujejo z jezikovnim in književnim poukom. Poleg ostalih ciljev učenci 

razvijajo tudi tako imenovane sestavine sporazumevalne zmožnosti, torej 

stvarno/enciklopedično znanje, jezikovno zmožnost (poimenovalno, skladenjsko, pravorečno 

in pravopisno), slogovno zmožnost, zmožnost nebesednega sporazumevanja in metajezikovno 

zmožnost. Temeljni cilj pouka slovenščine je razvijanje sporazumevalne zmožnosti kot 

zmožnosti sprejemanja in tvorjenja besedil različnih vrst. Pri govorjenju, pisanju se učenci 

navajajo na to, da je tvorjenje besedila načrtovano dejanje, pri katerem je treba upoštevati 

naslovnika in obvladati temo, o kateri se govori, piše, ter poimenovalne zmožnosti in 

zakonitosti jezika. Besedno sporazumevanje, na slušni ali vidni ravni, ves čas povezujemo tudi 

z nebesednim (likovnim, gibalnim, glasbenim, pozneje tudi z računalniškim) opismenjevanjem 

(Učni načrt: Program osnovna šola. Slovenščina, 2011).  

Operativni cilji, ki jih s področja jezika (pričujoča raziskava se osredotoča na področje 

jezika, zato bom področje književnosti izpustila) določa učni načrt, so oblikovanje in razvijanje 

zavesti o jeziku, narodu in državi, razvijanje zmožnosti pogovarjanja, razvijanje zmožnosti 

dopisovanja, razvijanje zmožnosti kritičnega sprejemanja in tvorjenja enogovornih in 

neumetnostnih besedil, razvijanje zmožnosti selektivnega branja, razvijanje zmožnosti 

izpolnjevanja obrazcev, razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti ter zmožnosti nebesednega 

sporazumevanja, razvijanje metajezikovne zmožnosti. Za področje raziskave je pomemben 

zadnji operativni cilj, torej razvijanje metajezikovne zmožnosti. Tu je podrobneje navedeno 

(navedla bom le razdelke, ki so za raziskavo ključni), da učenci usvajajo strategije sprejemanja 

in tvorjenja neumetnostnih besedil, značilnosti tistih besedilnih vrst, ki jih nato sami tvorijo 

(pismo, vabilo, prošnja, potopis, življenjepis, opis, oznaka osebe, ocena besedila …), 

sistematično opazujejo lastnosti besede, sestavo stavka, povedi ter dejavno, problemsko in 

procesno spoznajo strokovne izraze zanje, spoznavajo razločevalne značilnosti različnih vrst 

besedil (objektivnih, subjektivnih, umetnostnega, neumetnostnega, uradovalnega, 

opisovalnega, strokovnega …). Od jezikoslovnih izrazov učni načrt navaja (pregledala sem 

pojme za vsa tri vzgojno-izobraževalna obdobja, torej od 1. do 9. razreda) s področja 

glasoslovja samoglasnik, soglasnik. S področja oblikoslovja navaja izraze: koren besede, 

osnova, končnica, tvorjenka, besedne vrste in njihove značilnosti (samostalnik: spol, število, 

sklon; pridevnik: vrsta, spol, število, sklon, stopnjevanje; glagol: nedoločnik, namenilnik, 

spreganje (oseba, število), časovna oblika, naklon, vid; vrste zaimkov (osebni, svojilni, povratni 
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svojilni, kazalni, oziralni, vprašalni), prislov (krajevni, časovni, načinovni), števnik (glavni, 

vrstilni), predlog, veznik, členek, medmet). S področja skladnje navaja: stavek, stavčne člene 

(povedek, osebek, predmet, prislovna določila), tvorni, trpni stavek, enostavčno poved, 

zloženo/dvostavčno poved (priredno zložena in podredno zložena: osebkov, predmetni, 

časovni, krajevni, vzročni, načinovni, namerni, dopustni, pogojni, prilastkov odvisnik). S 

področja pomenoslovja v učnem načrtu beremo: odnosi med besedami (enopomenka, 

večpomenka, sopomenka, protipomenka …), besedna družina, stalna besedna zveza, knjižni, 

neknjižni jezik, javno, zasebno, uradno, neuradno, objektivno, subjektivno, 

praktičnosporazumevalno, uradovalno, strokovno, publicistično, neumetnostno in umetnostno 

besedilo17. Izraze sem namenoma naštevala po jezikovnih ravninah, da so bolj pregledni. 

Besedne zveze jezikovna ravnina v učnem načrtu ni, ravno tako ni pojmov glasoslovje, 

oblikoslovje in skladnja. Beseda pomen se nahaja le v kontekstu besedni pomen (enopomenka, 

večpomenka, sopomenka, protipomenka, nadpomenka in podpomenka) (Učni načrt: Program 

osnovna šola. Slovenščina, 2011).   

Pri didaktičnih priporočilih je pod razdelkom za jezikovni pouk v tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju navedeno, da se učenci v teh razredih »navajajo na to, da je tvorjenje 

besedila načrtovano dejanje, pri katerem je treba upoštevati naslovnika ter obvladati temo, o 

kateri se piše, govori, in poimenovalne možnosti ter zakonitosti jezika, s katerim se naslovniku 

kaj sporoča. […] Zapisano besedilo razčlenjujejo ne le pomensko, pragmatično in 

vrednotenjsko, temveč tudi besedno-slovnično – besedilom (povedim) določajo skladenjsko 

zgradbo, besedam pa vlogo, pomen, stilsko vrednost in obliko ter jih uvrščajo v ustrezne 

skupine, ki jih poimenujejo z jezikoslovnimi izrazi in jim določajo temeljne slovnične 

značilnosti« (Učni načrt: Program osnovna šola. Slovenščina, 2011: 104–105).  

Če združim dejstva, zapisana v učnem načrtu, ki sem jih izpostavila zgoraj, učni načrt 

torej predpostavlja, da so učenci devetega razreda (in tudi že sedmega in osmega, saj zgoraj 

napisano velja za celotno tretje vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole) sposobni 

razumeti metajezikovne pojme, jih povezati ter se jih zavedati, ko tvorijo besedilo. Iz lastne 

izkušnje poučevanja slovenščine lahko dodam, da se to potrjuje tudi v praksi, a velja le pri 

učencih osmega in devetega razreda. Sklepam, da je to povezano s prehodom na skladenjsko 

ravnino. Kljub temu da učenci v sedmem razredu spoznajo pojme stavek in stavčni členi, pri 

                                                 
17Z umetnostnimi besedili se ukvarja področje književnosti. Tu je za raziskavo pomembna snov o slogovnih 
sredstvih. Učni načrt navaja naslednje pojme: rima, zvočno slikanje, ponavljanje, poosebitev, ritem, onomatopeja, 
ogovor, pretiravanje, inverzija, refren, primera, okrasni pridevek, stopnjevanje. Poleg slogovnih sredstev pa tudi 
določene pesniške oblike, kot je za 9. razred navedeni pojem likovna pesem. 
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tvorjenju besedila tega ne znajo uporabiti. Težko tudi prepoznajo stavčne člene v večstavčnih 

povedih. Ko v osmem razredu usvojijo dvostavčne povedi z razmerjem glavni – odvisni stavek, 

in še bolj ob rabi vejice v omenjenih primerih, dobijo vpogled v skladenjsko strukturo, ki jo pri 

tvorjenju daljših besedil (pisna naloga) brez težav upoštevajo. Zapisano besedilo s tega vidika 

tudi brez težav razčlenijo. Enako in še bolj prepričljivo v devetem razredu razumejo zgradbo 

povedi, saj usvojijo tudi pojem enakovrednih stavkov in vrste njihovih razmerij (vezalno, ločno, 

protivno, stopnjevalno, posledično, sklepalno in pojasnjevalno priredje). Kljub temu da učni 

načrt ne »zahteva« poznavanja izrazov za vrste razmerij med enakovrednimi stavki v 

večstavčnih povedih, pa so ti pojmi zajeti v poglavja učbenikov in delovnih zvezkov. Enako 

velja za S-sestavo. Učni načrt tega izraza nima, se pa ta snov pojavi v nekaterih učbenikih in 

delovnih zvezkih (na primer Slovenščina za vsak dan in vsakdan 9, samostojni delovni zvezek). 

Učencem usvajanje teh pojmov ne povzroča težav in jim hkrati pomaga, da se zavedajo načina 

in pravil, ko tvorijo daljša besedila. Hkrati z razumevanjem zgradbe povedi usvojijo tudi rabo 

vejice (kar jih nepričakovano seveda tudi nadvse navduši) ter uzavestijo logiko jezika in svojo 

metajezikovno zmožnost (Učni načrt: Program osnovna šola. Slovenščina, 2011).  

Učni načrt v razdelku Medpredmetne povezave glede povezovanja jezikovnega dela 

pouka slovenščine navaja, da skozi vsa vzgojno-izobraževalna obdobja besedno 

sporazumevanje povezujemo z nebesednim (likovnim, gibalnim, glasbenim …) 

opismenjevanjem. Za drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje naj bi se pri obravnavi 

neumetnostnih besedil predmet povezoval z naravoslovnimi in družboslovnimi predmeti ter s 

poukom tujih jezikov in medijsko vzgojo. V učnem načrtu ni eksplicitno napisano, da se 

poglavja iz jezika lahko povežejo z umetnostmi (likovno, glasbeno …). Piše pa, da se besedno 

sporazumevanje lahko poveže z nebesednim opismenjevanjem. Ker k besednemu 

sporazumevanju vsekakor sodi tudi tvorjenje in razumevanje besedila, lahko iz teh dveh točk 

potegnem vzporednice z opismenjevanjem oziroma sporazumevanjem v drugih, nebesednih 

načinih (kot je na primer likovni način) (Učni načrt: Program osnovna šola. Slovenščina, 2011). 

Iz učnega načrta za slovenščino bi s področja jezika za medpredmetno povezavo z 

likovno umetnostjo lahko izpostavila kot primerne pojme: tvorjenje in jezikovna analiza besed, 

besednih zvez, stavkov, povedi in neumetnostnih besedil, za dojemanje pomenskih razsežnosti 

besednega jezika pa jezikovno razčlembo (skladenjska zgradba povedi) umetnostnih besedil 

(vsekakor šele po bralnem doživetju književnega besedila, ko tega že začutijo in doživijo 
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njegovo izrazno moč), sploh pri slogovnih sredstvih ter pri koherenci in koheziji18, saj ti dve 

besedilo iz »matematike« jezika preneseta na semantično ravnino, katere del pa je že tudi svet 

besedne umetnosti.  

 

 

2.6 Učni načrt za likovno umetnost o likovnih ravninah in njihovih pojmih 
 

Učni načrt za likovno umetnost (v nadaljevanju tega podpoglavja: učni načrt) v splošnih 

ciljih navaja, da se učenci skladno s svojimi zmožnostmi seznanjajo z osnovnimi 

likovnoteoretskimi znanji in usposabljajo za izvedbo likovnih nalog. »V starosti od enajst do 

petnajst let se učenci praviloma likovno izražajo na temelju trdnejših, jasno premišljenih meril, 

ki so si jih pridobili z vizualno zaznavo in z abstraktnim mišljenjem. To je čas upodobitev. 

Spontano likovno izražanje usiha, učenci preidejo k zavestnejšemu reševanju likovnih 

problemov z materialnim perceptivnim pristopom. Pri likovnem izražanju razumsko obvladajo 

čustveno doživetje in vodijo svojo ustvarjalnost« (Učni načrt: Program osnovna šola. Likovna 

vzgoja19, 2011: 24). 

 Operativni cilji, ki jih učni načrt navaja, so (navedla bom le tiste, ki so relevantni za 

temo pričujoče raziskave) razvijanje občutka za uporabo različnih vrst linij, risanje oblik z 

linijami in točkami, mešanje primarnih barv in pridobivanje sekundarnih barv, razvijanje 

občutka za svetlenje in temnenje barv, slikanje barvnih ploskev, razvijanje občutka za gradnjo 

slike od celote k delom, oblikovanje barvne kompozicije, razvijanje prostorskih predstav, 

razvijanje občutka za bogatenje oblik z likovnimi spremenljivkami, za odnose med različnimi 

barvami (barvni kontrasti), za razporejanje oblik na ploskvi in v tridimenzionalnem prostoru, 

za ravnovesje na ploskvi, za gradnjo iluzije prostora, razvijanje sposobnosti za analiziranje in 

vrednotenje likovnih del, razvijanje izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in pri 

oblikovanju prostora ter s tem ohranjanje individualnega likovnega izraza (Učni načrt: Program 

osnovna šola. Likovna vzgoja, 2011). Od likovnih izrazov, ki so relevantni za pričujočo 

                                                 
18Koherenca in kohezija sta dva od sedmih kriterijev besedilnosti v teoriji, ki besedilo definira kot komunikacijsko 
sredstvo (leta 1981 je v Angliji izšla Introduction to Text Linguistics, prenovljena različica Roberta Alaina de 
Beaugranda nemške verzije Uvoda v besediloslovje Wolfanga Ulricha Dresslerja iz leta 1975). Avtorja kohezijo 
definirata kot »način, kako so sestavine površinskega besedila, se pravi besede, kot jih dejansko slišimo ali vidimo, 
znotraj niza med seboj povezane. Površinske sestavine so odvisne druga od druge v skladu s slovničnimi oblikami, 
tako da torej kohezija temelji na slovničnih odvisnostih« (Beaugrande in Dressler, 1992: 12). Kohezija je del 
besedilne skladnje. Koherenca pa so »načini, na katere so komponente besedilnega sveta – tj. konstelacija pojmov 
in relacij (odnosov), na katerih temelji površinsko besedilo – medsebojno dostopne in relevantne« (Beaugrande in 
Dressler, 1992: 13). Koherenca je del besedilne semantike. 
19Po preimenovanju s šolskim letom 2014/2015 ima predmet nov naziv likovna umetnost. 
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raziskavo, učni načrt navaja (pregledala sem pojme za vsa tri vzgojno-izobraževalna obdobja, 

torej od 1. do 9. razreda) naslednje: s področja fotološke ravnine: temeljne orisne prvine (barva 

(primarne, sekundarne, terciarne barve, barvni krog), točka, linija, svetlo-temno, vrste linij 

(ravna, ukrivljena, lomljena, kratka, dolga, vodoravna, navpična, poševna)), temeljne orisane 

prvine (ki so na prehodu v morfološko ravnino) (oblika, prostor, ploskev). S področja 

morfološke ravnine v učnem načrtu pod pojmi najdemo: likovne spremenljivke (velikost, 

položaj, smer, teža, število, gostota, tekstura), barvne dimenzije (svetlost, barvnost, nasičenost); 

s področja sintaktične ravnine so omenjeni pojmi likovni prostor in likovna kompozicija (odnos 

delov do celote v kompoziciji, razmerje, vrste kompozicij, perspektiva, zračna perspektiva, 

barvna perspektiva, prostorski ključi (nizanje figur, delno prekrivanje, plani, velikost in 

intenzivnost linij, svetloba in senca, prekrivanje oblik, stopnjevanje, zvračanje), simetrija, 

asimetrija, iluzija prostora, količinsko barvno nasprotje, tonsko slikanje, koloristično slikanje, 

kompozicija v kiparstvu, pozitiven, negativen prostor, arhitekturni prostor, kompozicija v 

arhitekturi, komponiranje z dodajanjem in odvzemanjem, urbanistični prostor). S področja 

semantične ravnine pojmov nisem našla, vendar pa je v didaktičnih priporočilih napisano, da 

naj učitelj »veliko pozornosti namenja tudi poglobljenemu načinu spoznavanja umetniških 

stvaritev, njihovih ustvarjalcev in kulturnih ustanov […]« (Učni načrt: Program osnovna šola. 

Likovna vzgoja, 2011: 24). 

  Če združim dejstva, navedena iz učnega načrta, lahko sklenem, da so učenci 9. razreda 

(in tudi že nižjih razredov, saj zgoraj napisano velja za vsa tri vzgojno-izobraževalna obdobja 

osnovne šole) sposobni razumeti metalikovne20 pojme, jih povezati ter se jih zavedati, ko tvorijo 

likovno delo. Učenci s pojmi likovne teorije znajo operirati inrazumejo njihov pomen. V 

standardih znanja učni načrt določa, da učenec zna pojasniti likovne pojme, povezane z 

izvajanjem konkretne likovne naloge, ter da ob primerih likovnih del prepozna in pojasni 

obravnavane likovne pojme. Čeprav v razdelku Preverjanje in ocenjevanje znanja učni načrt ne 

»zapoveduje« ocenjevanja s področja likovne teorije, pa naj bi se vseeno ocenjevalo »doseganje 

ciljev pri usvajanju likovnih pojmov« (Učni načrt: Program osnovna šola. Likovna vzgoja, 

2011: 27).  

 Pri medpredmetnih povezavah učni načrt izpostavlja, da je povezovanje z drugimi 

predmeti »eden od ključnih konceptov sodobnega likovnega izobraževanja. Učenci razvijajo 

                                                 
20Slovar slovenskega knjižnega jezika vsebuje geslo »meta...  ali méta... predpona v sestavljenkah (e ̣̑ ) 1. za 

izražanje […] b) teoretičnega, logičnega proučevanja načel, pojmov tega, kar je pomen osnovne besede: 
metajezik, metateorija […]« – po tej analogiji sem tvorila besedo metalikovnost, s katero opisujem teoretično 
proučevanje pojmov likovnosti, likovno teorijo. 
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kompleksno likovno mišljenje ob povezovanju vsebin vseh predmetnih področij, saj ob tem 

razvijajo ključne kompetence vseživljenjskega učenja. […] A povezanost ostaja v smiselnem 

okviru, tako da so likovne vsebine vedno logične in jasne. Pomembna so temeljna izhodišča 

povezovanja, kar pomeni, da je vir povezovanja pojmovna povezava v okviru predmeta – med 

posameznimi likovnimi področji ali med predmeti v okviru določene vsebine. Zaradi 

posebnosti predmeta likovna vzgoja obstajata dva načina povezovanja: 1. Povezovanje likovnih 

pojmov s pojmi drugih predmetnih področij, ki temeljijo na besedni interpretaciji (ustni, pisni). 

V tem primeru znani pojem z drugega predmetnega področja pripomore k doumevanju in 

globljemu razumevanju likovnega pojma in obratno. 2. Povezovanje likovnih pojmov s pojmi 

drugih predmetnih področij, ki temeljijo na besedni in likovni interpretaciji (izražanju). V tem 

primeru pojmi učnih vsebin drugih predmetov spodbudijo intenzivnejše doživljanje likovnih 

pojmov in likovno interpretacijo. Načrtovane naloge se izvedejo likovno, zasnovane pa so glede 

na izhodišče za zasnovo likovnega vprašanja. Medpredmetno povezovanje kot le povzemanje 

motiva iz vsebin, spoznanih pri drugem predmetnem področju in obravnava tega motiva v 

izbrani likovni tehniki z likovnega vidika ni sprejemljivo. Ker je izhodišče medpredmetnega 

povezovanja pri likovni vzgoji le pojmovno in povezano z individualnimi in skupinskimi 

potrebami učencev, učitelj načrtno prilagaja in išče vertikalne (nadgradnja in poglabljanje 

znanja), horizontalne, delne in celovite (medpredmetne) povezave v vseh vsebinah drugih 

predmetnih področij in dejavnosti v šoli in tudi zunaj nje – kulturni dnevi, projektni dnevi, 

interesne dejavnosti (vsebinska in procesna znanja, kompetence)« (Učni načrt: Program 

osnovna šola. Likovna vzgoja, 2011: 26). Naj iz zgoraj navedenega izpostavim, da je izhodišče 

za povezovanje z drugimi predmeti pojmovno, torej preko pojmov. V tej točki se kot na dlani 

ponuja povezava med likovnoteoretičnimi pojmi in slovničnimi pojmi. Čeprav se metalikovnih 

pojmov pri pouku likovne umetnosti ne sme ocenjevati, pa se lahko preverja, koliko in katere 

pojme je učenec usvojil pri doseganju operativnih ciljev. Sklepam, da se s tem preverja tudi, 

kako učenec te iste pojme razume. 

 Iz učnega načrta za likovno umetnost bi za medpredmetno povezavo z jezikovnim 

delom slovenščine lahko izpostavila kot primerne vse pojme, povezane z likovno teorijo 

(metalikovne izraze), in sicer z vseh likovnih področij: risanja, grafike, slikanja, kiparstva in 

prostorskega oblikovanja. Menim, da bi bilo smiselno razmisliti o ocenjevanju znanja iz likovne 

teorije in o pregledni sistematizaciji pojmov skozi prizmo likovnih ravnin. Zavedam se, da je 

primarni cilj likovne umetnosti razvoj učenčeve likovne kompetence, torej razumevanje 

vizualnega prostora (naravnega, kulturnega in osebnega), ter da predmet spodbuja ustvarjalnost, 

inovativnost, likovno občutljivost in presojo, vendar se je hkrati treba zavedati, da vse našteto 
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ne pomeni nič, če ni postavljeno v nek kontekst: osebni, družbeni, kulturni … Ko določena dela 

(ali pa tudi ljudi, prostore, odnose …) med seboj primerjamo, vrednotimo, presojamo, to delamo 

na podlagi nekih kriterijev. Kako pa določimo kriterije? Brez poznavanja pojmov in izrazov z 

določenega področja težko ovrednotimo in presodimo ustvarjalnost, inovativnost in zmožnosti. 

 

 

2.7 Sklep k teoretičnim raziskovalnim vprašanjem 
 

V teoretičnem delu sem razložila pojem jezik ter poiskala vzporednice med besednim 

in likovnim jezikom. Utemeljila sem, zakaj je likovni jezik enakovreden besednemu jeziku. Iz 

tega dejstva sem sam od sebe ponuja tudi sklep, da je učenje likovnega jezika zelo pomembno, 

saj aktivira likovno kompetenco, razvija torej generativno gramatiko, s pomočjo katere je 

človek sposoben izražati, ustvarjati in razumeti likovni jezik. Likovni jezik bistveno prispeva k 

razvoju analitičnega in sintetičnega mišljenja, saj je univerzalen (v smislu, da ne obstajajo na 

primer slovenski likovni jezik, angleški likovni jezik …). 

Do sedaj sem v raziskavi podala odgovor na prvi zastavljeni raziskovalni vprašanji, in 

sicer kakšna so likovnoteoretska in slovnična izhodišča za medpredmetno povezavo likovne 

umetnosti in slovenščine z jezikovnega vidika ter kateri pojmi in izrazi iz učnega načrta za 

slovenščino in učnega načrta za likovno umetnost so za te namene še posebej ustrezni/primerni 

oziroma v katerih točkah in postavkah sta obravnavana učna načrta kompatibilna. Podala sem 

tudi skupni imenovalec napotkov za medpredmetne povezave, ki jih odpirata oba učna načrta. 

Ostaja torej še zadnje vprašanje: Kakšne so smernice za medpredmetno povezavo na 

podlagi likovnoteoretskih in slovničnih kriterijev?  

V učnem načrtu za slovenščino piše, da se besedno sporazumevanje lahko poveže z 

nebesednim opismenjevanjem. Ker k besednemu sporazumevanju vsekakor sodi tudi tvorjenje 

in razumevanje besedila, lahko iz teh dveh točk potegnem vzporednice z opismenjevanjem 

oziroma sporazumevanjem v drugih, nebesednih načinih (kot je na primer likovni način). 

Ker je del predmeta likovna umetnost tudi likovna teorija, kjer skozi prizmo 

generativnega jezikoslovja analogno verbalnemu jeziku z njegovimi ravninami obstaja likovni 

jezik s svojimi ravninami, je v tej točki možnih tem in enot oziroma likovnih nalog za 

medpredmetno povezavo kar nekaj. Če navedem le nekatere: 1. glasovi slovenskega knjižnega 

jezika, iz katerih sestavimo besede, in likovne prvine, iz katerih artikuliramorisbo, 6. razred (na 

primer: učitelj poda izbrane črke, učenci morajo iz njih sestaviti čim več besed, nato poskušajo 
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nekatere pojme, ki so jih sestavili iz črk, narisati (likovno področje: risanje, grafika), učitelj jih 

pripelje do ugotovitve, da so za to morali uporabiti linije in točke svetlo-temnega kontrasta 

(likovne prvine)); 2. stalne besedne zveze in keramika, 7. razred (na primer: učenci v besedilu 

izbrane besedilne vrste (pismo, pripoved o življenju znane osebe, opis poti …) poiščejo stalne 

besedne zveze in razložijo njihov pomen, nato poskušajo isto besedilo napisati tako, da stalne 

besedne zveze nadomestijo z nestalnimi in ugotavljajo, ali je razlika v doživljanju obeh besedil 

(uporaba nestalnih besednih zvez naredi besedilo subjektivno, raznolikost slogov pisanja), nato 

učitelj učencem pokaže slike različnih svečnikov (likovno področje: kiparstvo) in učenci nato 

iz gline oblikujejo svoj svečnik (raznolikost osebnih slogov)); 3. besedne vrste in likovne 

spremenljivke, 8. razred (na primer: učitelj prinese krajše besedilo, ki ga učenci razstavijo na 

posamezne besede ter nato te besede razporedijo v ustrezne skupine glede na posamezne 

besedne vrste, nato učitelj učencem pokaže poljubno sliko (likovno področje: slikarstvo) in 

učenci ugotovijo, katere likovne spremenljivke je slikar uporabil)) …  

V empiričnem delu pričujoče raziskave pa dokazujem, da predmeta lahko povežemo na 

področju jezikovnih in likovnih ravnin, in sicer gradnje od enostavnih do organiziranih enot v 

kompoziciji ustvarjalnega dela v 9. razredu, saj tu učenci že usvojijo vse potrebne pojme obeh 

predmetov. 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

 

3.1 Problem in cilji raziskave 
 

3.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 

V teoretičnem delu sem raziskala inklasificirala likovnoteoretska in slovnična izhodišča 

za medpredmetno povezavo likovne umetnosti in slovenščine z jezikovnega vidika ter 

opredelila in podala smernice za medpredmetno povezavo na podlagi likovnoteoretskih in 

slovničnih kriterijev.  

Učenci se pri pouku likovne umetnosti učijo o temeljnih likovnih prvinah, likovnih 

spremenljivkah, likovni kompoziciji in semantiki, pri pouku slovenščine pa se učijo o glasovih, 

besedah, stavkih, povedih in besedilih. Postavlja se vprašanje, kako so učenci sposobni združiti 

ti dve področji. Ker je pričujoča medpredmetna povezava za uveljavljeno šolsko prakso 

nenavadna inzato nekoliko zahtevnejša, se sama po sebi ponuja raziskava problema pri starejših 

učencih. 

Namen empiričnega dela raziskave je bil ugotoviti, kako in ali sploh učenci dojemajo to 

povezavo.  

 

3.1.2 Cilj raziskave 

 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako učenci 9. razreda povezujejo področji 

likovnoteoretskih in slovničnih ravnin. 

 

 

3.2 Raziskovalno vprašanje 
 

Na kakšen način štirje učenci 9. razreda razumejo medpredmetno povezavo na področju 

likovne teorije in slovenske slovnice? 
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3.3 Metodologija 
 

Kot raziskovalni pristop sem uporabila kvalitativno raziskovalno paradigmo.  

 

3.3.1 Vzorec 

 

Vzorec je bil namenski. Sodelovali so 4 učenci (3 učenke, 1 učenec) 9. razreda in 2 

predmetna učitelja (učitelj, ki poučuje likovno umetnost, je bil hkrati tudi respondent, sama sem 

sodelovala kot učiteljica slovenščine). Učence sem izbrala po sledečih kriterijih: imajo odlično 

oceno iz likovne umetnosti (odlična ocena iz ustnega spraševanja) in slovenščine (odlična ocena 

iz prvega preizkusa znanja in iz ustnega spraševanja) ter so v isti skupini pri diferenciranem 

pouku slovenščine. 

 

3.3.2 Postopki zbiranja podatkov 
 

V razredu sem izvedla tri samostojne, a vsebinsko povezane učne enote, ki so izhajale 

iz teoretične raziskave podobnosti zgradbe likovnega in besednega (slovenskega) jezika ter so 

bile aplicirane na tri praktične pedagoške naloge, katerih avtorica sem sama.  

S ciljem proučiti razumevanje medpredmetne povezave na področju likovne teorije in 

slovenske slovnice je prva učna enota zajemala slikanje motiva po opazovanju (motiv je bil 

avtoportret znanega umetnika), in sicer iz podanih sestavnih delov (oblik), katere cilj je bil 

bogatenje oblik z likovnimi spremenljivkami in razvijanje občutka za razporejanje oblik na 

ploskvi. Druga učna enota je zajemala opis/oznako osebe, in sicer iz podanih besed in besednih 

zvez sestaviti stavke, te stavke povezati v zložene povedi, iz teh pa sestaviti besedilno vrsto 

opis osebe ob upoštevanju njenih značilnosti. V tretji učni enoti pa je bila narejena sinteza prvih 

dveh terizdelana razpredelnica, cilj katere je bil utrditi sintezo prve in druge naloge ter proučiti 

razumevanje podobnosti zgradbe likovnega in besednega jezika. Tehnika zbiranja podatkov je 

bila v vseh treh učnih enotah opazovanje z udeležbo.  

Tri učne enote so se smiselno povezovale v spoznanjih, ki so se gradile od enostavnih 

do organiziranih enot v kompoziciji ustvarjalnega dela. Vse izvedene naloge sem fotografirala. 

Izdelke, ki so nastali kot sinteza vseh treh enot, sem dokumentirala v odprem načinu kodiranja.  
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3.3.3 Postopki obdelave podatkov 

 

Uporabila sem kvalitativno in deskriptivno metodo. S formalno likovno analizo sem 

analizirala likovna dela. S kriteriji besedilne vrste opis/oznaka osebe sem opisno analizirala 

besedila. Pri pouku sem izvedla kvalitativno raziskavo in odprti način kodiranja, s katerim sem 

analizirala končne izdelke, ki so nastali kot sinteza učnega procesa. Na osnovi učnega načrta 

sem izdelala učne priprave in izvedla pouk. Pri pouku sem uporabila gradivo, ki sem ga 

pripravila sama. Pri pouku sem izvajala sprotne individualne konzultacije in nestrukturirano 

metodo opazovanja. Šolske naloge, nastale pri pouku, sem fotografirala. O vseh fazah izvajanja 

učnega procesa sem napisala kvalitativno poročilo. Ugotovitve veljajo za proučevani primer. 

Dajejo informacije, s katerimije možno načrtovati nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo. 

 

3.3.3.1 Prva učna enota 
 

Prva učna enota je potekala po spodnji učni pripravi: 

Učna priprava  

 

Datum: 13. 3. 2015 Šolsko leto: 2014/2015 

Šola:  osnovna šola 

Učitelj likovne umetnosti:  Petra Shrestha 

Predmet: likovna umetnost 

Okvirni čas obravnavanega 

področja: 

2 šolski uri 

Razred: 9. r 

Likovno področje: slikarstvo 

Likovna naloga: odnos delov do celote v kompoziciji 

Likovna tehnika: tempera 

Likovni materiali in 

pripomočki: 

tempera barve, čopiči, lonček za vodo, časopisni papir, 

paleta, risalni list A3 format, reprodukcije likovnih del – 

digitalne prosojnice 

Likovni motiv: avtoportret slikarja 
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Učne metode: razlaga in pogovor, praktično likovno izražanje, 

demonstracija 

Oblike dela: individualna (samostojna), frontalna 

Učni mediji in pripomočki: fotografije reprodukcij slik 

Medpredmetne povezave slovenščina 

Znotrajpredmetne povezave: umetnostna zgodovina, likovno snovanje 

Učni pripomočki: LCD projektor, računalnik, programska prezentacija 

reprodukcij slik (portreti Pabla Picassa, Amedea 

Modiglianija, Vincenta van Gogha in Božidarja Jakca) 

Vrsta učne ure: praktična, teoretična, kombinirana 

Literatura in drugi viri: 

 

internetni viri (navedeni na zadnji prosojnici programske 

prezentacije, ki je v prilogi) 

Cilji/učenci:  Dovršni glagol 

(dogajanje omejeno v trajanju, 

označujejo dejanje, ki je bilo 

ali bo narejeno) 

 

- Samostojno in dosledno ustvarijo slikarsko 

kompozicijo, naslikajo portret. Razvijajo izrazne 

zmožnosti, s čimer negujejo individualni izraz.  

- Pojasnijo uravnoteženost kompozicije na primerih 

umetniških del. 

- Razvijajo občutek za bogatenje oblik z likovnimi 

spremenljivkami. 

- Razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi 

in za ravnovesje na ploskvi. Razvijajo občutek za 

gradnjo iluzije prostora. 

- Spoznavajo značilnosti abstrahiranja. 

- Ostrijo občutek za postopno spreminjanje moči 

posameznih barv. Razvijajo senzibilnost za barvne 

kvalitete. Razvijajo občutek za doseganje 

ploskovitosti in ekspresivnosti. Krepijo občutljivost 

uporabe barv in oblik. 

- Razvijajo opazovanje, predstavljivost, likovno 

mišljenje in domišljijo. Ob likovno dejavnem delu 

bogatijo čustvene, socialne in estetske osebnostne 

kvalitete. 

- Vrednotijo in analizirajo nastala dela – razvijajo 

sposobnost analiziranja in vrednotenja likovnih del.  
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Učitelj Učenci Učne metode(razlaga, 

pogovor, 

demonstracija …), 

oblike dela, sredstva, 

pripomočki 

 

Uvodni del  

Uvodna motivacija: 

https://www.youtube.com/watch?v=fjoWCdzhuFI 

PowerPoint predstavitev z reprodukcijami izbranih 

portretov Pabla Picassa, Amedea Modiglianija, 

Vincenta van Gogha in Božidarja Jakca. 

Poslušajo in 

opazujejo. 

Demonstracija 

slikovnega materiala; 

LCD projektor, 

računalnik. 

 

Osrednji del 

Posredovanje vsebine o likovnih pojmih  

Pove, da bo moral biti portret naslikan čim bolj 

podobno kot portret, ki ga opazujejo.  

Opazujejo 

in 

poslušajo. 

Demonstracija 

slikovnega materiala. 

Frontalna oblika. 

Prosojnice. 

Pove, da je pomembno opazovati, kako je avtor 

uporabil osnovne likovne prvine: linijo, točko, 

barvo in svetlo-temno prvino.  

Opazovati morajo, kako je slikar slikal: oblike, 

ploskve in ustvarjal prostor. 

Pozorni morajo biti na velikost, položaj, smer, 

število, gostoto, teksturo in težo. 

Opazovati morajo perspektivo. 

Poslušajo in 

si 

zapisujejo. 

 

Razlaga. 

Pogovor. 

Frontalna oblika. 

Prosojnice. 

Katere sestavine potrebujemo, da spečemo torto? 

Poleg sestavin slaščičar potrebuje tudi recept. 

Iz česa sestavimo besedilo? Poleg besed 

potrebujemo tudi slovnična pravila, da besede 

sestavimo v stavke in te v povedi, besedilo. 

 

 

Preko 

pogovora o 

slovničnih 

pravilih 

Frontalna oblika. 

Pogovor. 

Prosojnice.  

 

 

 



40 
 

Katere sestavine pa potrebuje slikar, da naslika na 

primer portret?  

Ugotovimo, da potrebuje različne linije, nekaj točk, 

svetlo-temen kontrast in barve. 

Kaj pa je recept za slikarja? Kaj so za slikarja 

pravila, po katerih osnovne enote sestavi v oblike, 

iluzijo prostora? 

 

Ugotovimo, da so to likovne spremenljivke, 

perspektiva, kompozicija … 

Pozorni smo na upoštevanje soodvisnosti 

obravnavanih likovnih pojmov. 

 

Pove, da je pomembno opazovati, kako iz osnovnih 

enot nastajajo kompleksnejše predstavne oblike (kot 

je prikazano na prosojnici). 

 

naredijo 

transfer na 

značilnosti 

likovnega 

ustvarjanja. 

 

 

Ob likovnih 

delih 

ugotavljajo, 

kako 

posamezne  

likovne 

značilnosti 

vplivajo 

druga na 

drugo. 

 

 

 

 

Razlaga. 

Opazovanje in 

pogovor. 

 

Napoved likovne naloge 

Pove, naj naslikajo portret, kot ga vidijo na 

prosojnici, pri čemer naj upoštevajo odnose med 

posameznimi likovnimi pojmi, o katerih smo se 

pogovarjali (likovne prvine, spremenljivke …).  

Poslušajo.  Frontalna oblika. 

Prosojnice. 

Skupaj z učenci oblikuje merila za vrednotenje 

(osredotočijo se na gradnjo prvin v končno sliko, 

na upoštevanje odnosov med likovnimi pojmi, o 

katerih smo se pogovarjali (likovne prvine, 

spremenljivke …)).  

Poslušajo. Frontalna oblika. 

Zapis na tablo. 

Likovno izražanje 

Učence pri delu spodbuja in jim pomaga pri 

reševanju likovnih problemov.  

Individualno pomaga ob porajajočih se vprašanjih. 

Slikajo. Individualna oblika. 

Likovni material, 

portret na prosojnici 

(Pablo Picasso: 

Avtoportret s knjigo). 
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Sklepni del 

Učitelj učence spodbudi, da zaključijo ustvarjanje.   

 

Pospravijo 

in pripravijo 

slike, ki so 

jih slikali. 

 

Frontalna oblika. 

Slike učencev in 

merila za vrednotenje. 

Vrednotenje izdelkov – ali je učenec upošteval iste 

likovne zakonitosti kot slikar (upoštevanje meril za 

vrednotenje)? 

Ovrednotijo 

izdelke. 

 

Skupinska in 

individualna oblika. 

Merila za vrednotenje. 

Pogovor, opazovanje 

in opisovanje nastalih 

likovnih del. 

 

 

Na uri so bili prisotni vsi štirje učenci, ki so predmet te raziskave. Kljub temu da je bila 

učna ura izvedena s celim razredom, nisem imela težav z opazovanjem samo omenjenih štirih 

učencev. Pri pouku je bil prisoten tudi učitelj likovnik, s katerim je bil po uri načrtovan 

nestrukturiran intervju. Tudi on je po mojih navodilih opazoval iste štiri učence. Pri učni uri 

sem uporabila digitalne prosojnice, pripravljene z računalniškim programom PowerPoint, ki so 

k raziskavi priložene kot priloga. 

Uvodni motivaciji so vsi učenci sledili. Zanimalo jih je predvsem, kako je možno 

povezati likovni pouk s slovničnim delom slovenščine. Rekli so, da še nikoli niso slišali za kaj 

takega, da so do sedaj poznali le upodobitve književnih besedil. Učenka 1 je pripomnila, da 

slovnica ni umetnost, in vprašala, ali ni bolj smiselno, da povežemo likovno umetnost z besedno 

ali pa glasbeno umetnostjo. 

Nadalje so učenci sledili frontalni razlagi po predlogi prosojnic. Sodelovali so z 

odgovori na podvprašanja. Ponovili so likovne prvine in likovne spremenljivke ter likovni 

prostor in kompozicijo. Na primerih slik s prosojnic so prepoznavali prej omenjene pojme.  
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Slika 18: Likovni pojmi 
 
 

Nato je sledila spodnja prosojnica: 

 

Slika 19: Iz osnovnih prvin v končno podobo 

Rekli so, da razumejo, kaj predstavlja. Razumeli so, da tvorimo z enostavnimi elementi 

bolj kompleksne. Vprašala sem jih, ali bi znali navesti še kakšen primer, kjer se to dogaja. 

Učenec je odgovoril, da je verjetno podobno kot pri glasbi, kjer iz glasov dobimo napev in iz 

napeva glasbeno delo, Učenka 1 se je spomnila, da se ji to zdi podobo kot pri naravi: atomi 

sestavljajo celice, celice tkiva, tkiva organe, organi organske sisteme in organski sistemi 

organizme. Vprašala sem jih, ali bi to znali povezati s slovenščino. Oglasila se je Učenka 3 z 

idejo o povezavi besed v stavke. Na to iztočnico sta tudi Učenka 1 in Učenka 2 takoj pripomnili, 
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da iz stavkov delamo podredja in priredja. Vprašala sem jih, kaj je končni izdelek tega (tako 

kot v slikarstvu  slika in v naravi organizem). Učenka 2 je vedela, da so to besedila.  

Nato sem jim pokazala fotografije portretov (navajam le nekatere21), ki so jih naslikali 

znani slikarji: Vincent van Gogh, Amedeo Modigliani, Božidar Jakac in Pablo Picasso.  

 

 
 
Slika 20: Vincent van Gogh: Portret slikarjeve matere, 1888 
 
 
 

 
 
Slika 21: Amedeo Modigliani: Jeanne Hebuterne s klobukom in ogrlico, 1917 
 

                                                 
21 Celotna predstavitev digitalnih prosojnic se nahaja med prilogami k magistrskemu delu.  
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 Slika 22: Božidar Jakac: Portret dr. Franceta Prešerna, 1948 
 
 
 

 Slika 23: Pablo Picasso: Avtoportret, 1907 
 
 

Pri vsaki digitalni prosojnici smo se pogovorili o prvinah, o katerih smo govorili. Učenci 

so prepoznali vse likovne elemente, ki smo jih omenjali pri razlagi. Brez težav so prepoznali 

število, smer, velikost, gostoto, težo – videli so, kam vleče pozornost. Ravno tako niso imeli 

težav pri prepoznavanju kompozicije. Težko pa jim je bilo izluščiti, s katero prvino oziroma 

spremenljivko je slikar uspel ustvariti iluzijo prostora. 

Preden so učenci začeli s praktičnim delom, smo oblikovali merila za vrednotenje 

(osredotočimo se na gradnjo prvin v končno sliko, na upoštevanje odnosov med likovnimi 

pojmi, o katerih smo se pogovarjali (likovne prvine, spremenljivke …)). Vrednotili smo način, 

kako učenec uporabi likovne prvine, spremenljivke, na kakšen način z njimi tvori prostor in 

kompozicijo, ter katere od teh sploh uporabi in kako upošteva/se zaveda gradnje prvin v končno 

sliko. 
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Učenci so začeli s praktičnim delom – s slikanjem portreta, kot so ga videli na prosojnici. 

 

Slika 24: Pablo Picasso: Avtoportret s paleto, 1906 

 

Učenka 1: Portret je začela tako, da je poiskala linije in jih naslikala, nato je dodala temnejše 

dele obraza in obleke – zavedala se je, da je z linijo ujela prostor in kompozicijo. Rekla je, da 

se ji zdi najpomembnejša linija, ki jo vidi na sliki. Nato se je lotila svetlo-temnega (ozadje je 

slikala temnejše od obleke, razločila je tudi senčne in svetle dele majice …). Poudarila je 

karakter, obliko. Zaobjela je ploskev. Posebej je poudarila točko in linijo, svetlo-temno ploskev, 

volumen je dosegla le pri ušesu, sicer ne, na sliki je prisotna barva. 

  Slika 25: Portret Učenke 1 
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Učenka 2: Slikati je začela pri obrazu in glavi – najprej je naslikala ta del, prostor obraza. 

Kompozicijo je gradila s posameznimi izslikanimi deli. Portret je naslikala manjši, kot je 

izhodiščen – težo je namenoma (kot je povedala) dala na predmet, ki ga portretiranec drži v 

rokah (paleto), in na čevlje (ki so podaljšana oblika izhodiščnega portreta). Čeprav je na 

izhodiščni sliki videla vlogo svetlo-temnega pri gradnji volumna, ga ni naslikala, močno pa se 

je zavedala linije – zdela se ji je najmočnejša. Imela je izrazite svetlo-temne ploskve in linijo 

ter prisotne so barve. 

 Slika 26: Portret Učenke 2 

 

Učenka 3: Slikati je začela pri obrazu in glavi – najprej je naslikala ta del, prostor obraza. 

Kompozicijo je gradila s posameznimi izslikanimi deli. Zavedala se je svetlo-temnih oblik (ima 

volumen). Uporabljala je točke, linije, s katerimi je tvorila kompozicijo, prostor.  

 Slika 27: Portret Učenke 3 



47 
 

Učenec: Z linijo je obslikal portret in ga pobarval – delal je ploskovito. Ko sem ga vprašala, kaj 

vidi na izhodiščnem portretu, je videl svetline in temine. Na vprašanje, kako bi s točkami 

»označil/ujel« portret, ni znal odgovoriti. Zavedal se je linije, volumna, uporabil je barvo in s 

svetlo-temnimi ploskvami tvoril kompozicijo. Tega se je zavedal. 

 Slika 28: Portret Učenca 

 

V zaključnem delu učne ure so učenci drug drugemu analizirali slike – pri analizi nisem 

bila pozorna na to, ali so jo analizirali likovno »pravilno«, niti ni bilo pomembno, kdo je 

analiziral čigavo sliko, ampak to, kako so opazovali gradnjo prvin v končno sliko (taka so imeli 

tudi merila za vrednotenje). Vrednotimo način, kako je učenec uporabil likovne prvine, 

spremenljivke, na kakšen način je z njimi tvoril prostor in kompozicijo ter katere od njih je 

sploh uporabil, kako se je pri slikanju zavedal gradnje prvin v končno sliko: 

Učenka 1 (analizirala je sliko Učenca): Prepoznala je gradnjo – takoj je opazila, da je linija 

premočna in prevlada, da ni uporabil svetlo-temne prvine, da točke ne pritegnejo pozornosti. 

Prepoznala je prostor, ne pa kompozicije. 

Učenka 2 (analizirala je sliko Učenke 1): Opazila je prvino svetlo-temnega in z njo gradnjo 

iluzije prostora spredaj – zadaj. Opazila je teksturo. 

Učenka 3 (analizirala je sliko Učenke 2): Prepoznala je gradnjo – znala je analizirati sliko z 

likovnimi prvinami in spremenljivkami, takoj je opazila, da ni kompozicije in da točke ne 
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pritegnejo pozornosti, opazila je tudi, da ni iluzije prostora spredaj – zadaj ter da ni prostorske 

predstave.  

Učenec (analiziral je sliko Učenke 3): Opazil je rabo prvine svetlo-temnega, a ni vedel, da s 

tem dobimo iluzijo prostora spredaj – zadaj. Opazil je, da kompozicija ni v redu, saj je omenil 

manjkajoče dele. 

 

Učitelj likovnik je bil prisoten celo prvo učno enoto. Učitelj je bil pred učno enoto 

seznanjen s cilji in raziskovalnim vprašanjem raziskave in je vedel, na kaj mora biti pri 

opazovanju pozoren. Opazoval je vse štiri učence, ki so predmet te raziskave. Z njim sem po 

koncu učne enote imela namen opraviti nestrukturiran intervju, vendar se je med učno enoto 

izkazalo, da imava enaka opažanja ter da se v izsledkih popolnoma strinjava, s čimer se je 

pokazalo, da intervju ni potreben. 

 Povzetek oziroma sklep prve učne enote je, da vsi štirje učenci razumejo gradnjo 

elementov od osnovnih likovnih prvin do končne slike. Likovne prvine prepoznavajo in 

razumejo njihovo vlogo. Težko pa ugotovijo, s katero prvino oziroma spremenljivko je slikar 

uspel ustvariti iluzijo prostora, kar je razumljivo, saj je to ena zahtevnejših likovnih praks. 

Učenci so med lastnim ustvarjanjem pokazali, da se zavedajo, katere likovne prvine 

uporabljajo, da dobijo želene oblike, perspektive … Učna enota je pokazala, da učenci 9. 

razreda razmišljajo dovolj strukturalistično za razumevanje kompleksnejših znanj ter za njihovo 

povezovanje. Glede na to, da je bila pričujoča učna enota za učence novost v povezovanju učne 

snovi ter jim je pokazala nov pogled na likovno ustvarjanje, lahko sklenem, da bi več takih in 

podobnih učnih enot njihovo razumevanje in znanje le še poglobilo in utrdilo, v pouku likovne 

umetnosti pa bi odprlo nove vidike tako poučevanja, pedagoškega pristopa kot dojemanja 

povezave med likovno teorijo in likovnim snovanjem. 
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3.3.3.2 Druga učna enota 

 

Druga učna enota je potekala po spodnji učni pripravi: 

 

UČNA PRIPRAVA 

Osnovna šola Božidarja Jakca 

Učiteljica: Petra Shrestha                                                                                              

Predmet: SLJ 

Skupina: 

9. r./1. 

9. r./2. 

Datum: 

15. 5. 2015 

18. 5. 2015 

Teden: 37. 

Ura: 133. 

Ura: 135. 

Tema: Opis in oznaka osebe  

Enota: Od povedi k besedilom 

 

 

 

Cilji:  

• Učenci poznajo značilnosti besedilne vrste opis in oznaka osebe. 

• Učenci razumejo (tj. prepoznajo) temo in bistvene podatke. 

• Učenci prepoznajo značilno zgradbo opisa in oznake osebe ter znajo povzeti njune 

značilnosti. 

• Učenci prepoznajo značilne jezikovne prvine v obeh besedilnih vrstah. 

• Učenci znajo napisati opis in oznako osebe. 

• Učenci ločijo dve vrsti opisa: objektivnega in subjektivnega. 

• Učenci ločijo dve vrsti besedil: neumetnostna in umetnostna. 

 

Metode:  

• razlaga 

• branje in tvorjenje besedila 

 

Oblike dela: 

• individualna 

• frontalna 
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Učna sredstva in literatura: 

Slovenščina za vsak dan in vsakdan 9, samostojni delovni zvezek za slovenski 

jezik v devetem razredu osnovne šole (2005) [Kapko, D. … et al.]. Ljubljana: 

Rokus, 32, 35. Slovenščina za vsak dan in vsakdan 9, priročnik za učitelje (2006) 

[Kapko, D. … et al.]. Ljubljana: Rokus, 43–47. 

• Frida Kahlo: Portret Done Rosite Morillo, olje na platnu, 1944, fotokopija 

(internetni vir: http://www.wikiart.org/en/frida-kahlo/portrait-of-do%C3%B1a-

rosita-morillo-1944). 

• Delovni listi: Opis in oznaka osebe. 

Potek učne ure 

 

I. Uvodna motivacija 

• Kako nekoga opišemo? V kakšne vrste besedilu navajamo značilnosti neke osebe? 

 

II. Osrednji del 

• Na tablo obesim portret Done Rosite Morillo, ki ga je narisala mehiška slikarka Frida 

Kahlo, in jim povem, da se bomo to uro naučili dve različni besedilni vrsti, s katerima 

opisujemo neko osebo. Eno besedilo bo objektivno, drugo pa subjektivno. Učenci 

razliko med objektivnim in subjektivnim besedilom že poznajo, zato to le ponovimo. 

Učence vprašam, kako bi objektivno, torej brez mnenja ali čustev opisali gospo s 

slike. 

• Ugotovimo, da bi opisovali le tisto, kar lahko vidimo vsi pri vseh ljudeh – kakšne 

ima oči, barvo las, kako je oblečena … Opis osebe je besedilo, v katerem 

sporočevalec predstavlja zunanjost osebe in njen način življenja. Prevladujejo 

samostalniki in pridevniki, pogost je tudi glagol biti. Glagoli so v sedanjiku, ki 

pomeni brezčasnost. 

• Učence vprašam, kakšno je njihovo mnenje o osebi, ki jo vidijo, kakšna se jim zdi. 

Kakšno je njihovo subjektivno mnenje? 

• Ugotovimo, da je oznaka osebe besedilo, v katerem sporočevalec presoja ravnanje 

osebe, ki jo dobro pozna (jo dlje časa in zelo natančno opazuje). Prevladuje veliko 

pridevnikov in glagoli v sedanjiku. Prvo besedilo je objektivno, drugo pa 

subjektivno. 
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• Učenci v zvezke opišejo osebo s slike (njene zunanje značilnosti), k zunanjim 

značilnostim dodamo (si izmisli vsak zase) tudi način življenja te osebe – kaj rada 

je, kje živi, s čim se ukvarja, kaj rada počne v prostem času, njeno zdravstveno stanje. 

Opozorim jih, naj bodo pozorni na vrsto besed, ki jih uporabljajo pri opisovanju (So 

to pretežno samostalniki, pridevniki, glagoli?). Opozorim jih tudi, naj pri pisanju ne 

pozabijo, da je prvo besedilo objektivno, drugo pa subjektivno. 

• Preberemo nekatere zapise učencev in se o njih pogovorimo. Ovrednotimo, ali so 

napisali dve različni besedili (opis in oznako) ter ali so upoštevali objektivnost 

oziroma subjektivnost. 

• Učencem razdelim delovne liste. Preberemo opis osebe z imenom Samo. 

Pogovorimo se o prebranem in nato preberemo še oznako te osebe. Pogovorimo se o 

besedilu. Pozorni so na glagole in ostale besedne vrste. Ugotovimo, da prevladujejo 

pridevniki in samostalniki.  

• Pogovorimo se o postopku tvorjenja besedila. Učence vprašam, kateri so osnovni 

gradniki, s katerimi besedilo tvorimo – ugotovimo, da so to besede. Iz česa pa so 

sestavljene besede? 

• Ugotovimo, da so besede sestavljene iz črk/glasov. Ponovimo znanje o glasovih 

slovenskega knjižnega jezika. 

• Pogovorimo se, v kaj se »zlagajo« besede, da na koncu dobimo besedilo. 

• Ugotovimo, da se posamezne besede povezujejo v besedne zveze (pridevnik in 

samostalnik, samostalnik in glagol, glagol in prislov …), ob besedah se pojavijo 

vezniki in predlogi. 

• Ponovimo znanje o stavku in povedi. Ponovimo, da mora stavek vsebovati osebno 

glagolsko obliko, ki ji pravimo povedek, ter lahko vsebuje tudi osebek, predmet in 

prislovna določila. Ponovimo, da je poved osnovna enota besedila, prepoznamo pa 

jo po veliki začetnici na začetku in končnem ločilu na koncu. Ponovimo tudi, da je 

poved lahko iz enega stavka (ima en povedek) ali iz dveh oziroma več stavkov (ima 

dva oziroma več povedkov). 

• Ugotovimo, da se posamezne besede in besedne zveze med seboj povežejo ob 

upoštevanju določenih slovničnih pravil. S tem ko se smiselno slovnično povežejo, 

nastanejo stavki. Ko pa ti dobijo pomen in sporočilo (ter jih zapišemo kot enoto z 

veliko začetnico in končnim ločilom), dobimo povedi. Iz povedi nadalje tvorimo 

besedilo.   
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III. Zaključni del 

• Sklenemo, da so besede iz črk/glasov, besede pa povezujemo v besedne zveze in te 

v stavke. V oznaki osebe Samo poiščemo besedne zveze in stavke – ponovimo 

stavčne člene. Nadalje učenci v besedilu ugotavljajo, kaj nastaja, ko povezujemo 

stavke med seboj – ponovimo odnose podredja in priredja. Pogovorimo se o povedi 

kot o enoti besedila. 

 
 

Na uri so bili prisotni vsi štirje učenci, ki so predmet te raziskave. Kljub temu da je bila 

učna ura izvedena s celoheterogeno skupino, nisem imela težav z opazovanjem samo omenjenih 

štirih učencev.  

V prvem delu učne ure so vsi štirje učenci sodelovali pri pogovoru o razliki med 

objektivnim in subjektivnim besedilom. Učenka 2 se je takoj spomnila, da so objektivna 

besedila tista, ki ne vsebujejo mnenja avtorja, Učenka 3 pa je pripomnila, da so subjektivna 

besedila tista, ki vsebujejo čustva in mnenje avtorja. Učenec se je spomnil, da smo rekli, da so 

umetnostna besedila subjektivna. Na moje vprašanje, ali je slika na tabli umetniška, so vsi 

odgovorili pritrdilno, na vprašanje, ali imamo na sliki objektivno podobo te osebe, pa so vsi 

odgovorili negativno. Učenci vedo, da je gospa s slike naslikana tako, kot jo je videla slikarka. 

Učenka 1 je pripomnila, da bi pri zunanjem opisu gospe s slike lahko objektivno pisala o njenih 

očeh, laseh, obleki, rokah, njeno subjektivno mnenje pa je, da jo vidi kot žalostno in zgarano.  

Učenci so napisali opis in oznako osebe, katere sliko so imeli obešeno na tabli: 

 

Slika 29: Frida Kahlo: Portret Done Rosite Morillo 
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Učenka 1 je napisala naslednje besedilo: 

 

Slika 30: Zapis učenke 1 

 

 Prepis zapisa Učenke 1: 

Opis osebe 

Oseba je ženskega spola, starejših let. Ima bele lase, spete na sprednjem delu glave. Oblečena 

je v črno obleko z dolgimi rokavi brez izreza. Njen vidni del vrata je naguban, prav tako tudi 

dlani in obraz. Njena polt je temna. 

Njen obraz izraža prestrašenost, negotovost, zaskrbljenost, zamišljenost … Glede na njene 

zdelane roke predvidevam, da je bila v preteklosti zelo delavna. 

 

Iz zapisanega je razvidno, da je učenka razumela razliko med opisom osebe, torej 

opisom njenih zunanjih lastnosti (opisovala je lase, obleko, kožo, roke …), in med oznako 

osebe, torej njenega značaja (Po učenkinem opazovanju/mnenju je oseba prestrašena, 

zaskrbljena in zamišljena ter je imela težko življenje). Kljub temu, da drugi del besedila nima 

naslova oznaka osebe (kot je učenka to zapisala pri prvem delu), je iz zapisanega jasno, da 

razliko razume. 
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Učenka 2 je napisala naslednje besedilo: 

 

 

Slika 31: Zapis učenke 2 

 

Prepis zapisa Učenke 2: 

Opis in oznaka oseba 

1) Oseba je ženskega spola. Je stara. Njen obraz je zguban. Ima bele lase, ki so speti. Njena 

koža je oranžkaste barve. Ima temne oči (in brezizrazen obraz). Oblečena je v črno. Ima velike 

dlani, s katerimi štrika in ima kratek vrat. 

2) Oseba je žalostna. Rada štrika in rada ima naravo, saj se nahaja v gozdu. Verjetno je zelo 

utrujena in žalostna, saj ima takšen izraz na obrazu. 

 

Iz zapisanega je razvidno, da je učenka razumela razliko med opisom in oznako osebe. 

V prvem delu je jasno pisala o zunanjem izgledu osebe, v drugem pa o njenem značaju. Napisala 

je, da ima rada pletenje (saj je opazila pletilke v gospejinih rokah) in da ima rada naravo 

(Učenka 2 je opazila, da oseba sedi med cvetjem, torej svojo najljubšo dejavnost očitno najraje 

počne v naravi). Po učenkinem mnenju je gospa utrujena in zaskrbljena. 
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Učenka 3 je napisala naslednje besedilo: 

 

 

Slika 32: Zapis učenke 3 

 

 Prepis zapisa Učenke 3: 

Opis in oznaka osebe 

OPIS: Babica ima črno obleko, bele lase, ki so speti, zgubane dlani in tudi obraz, temne oči. Je 

že v starejši življenski dobi, ima kratek vrat in ni zelo velika. 

OZNAKA: Babica je po značaju mirna, delavna, zamišljena, otožna, rada plete, veliko dela, je 

precej žalostna. 

 

Iz zapisanega je razvidno, da je učenka razumela razliko med opisom in oznako osebe.  

Učenka je osebo poimenovala babica, kar pove, da je zaznala njeno starost, kar je zapisala tudi 

še z besedami, da je v starejši življenjski dobi. Opazila je tudi zgubano kožo in črno obleko. 

Označila jo je kot mirno, delavno, zamišljeno, otožno in tako, ki rada plete. 
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Učenec je napisal naslednje besedilo: 

 

 

 

Slika 33: Zapis učenca 

 

 Prepis zapisa Učenca: 

Opis in oznaka osebe 

Gospa je stara in žalostna. Ima bele lase in zguban obraz. Oblečena je v črno obleko in plete. 

Dlani ima zgubane od dela. 

Zgleda zamišljena in kot, da čaka na nekaj. Zdi se, da je žalostna in njene oči so prazne. Zgleda 

skrušena 

 

Iz zapisanega je razvidno, da je učenec razumel razliko med opisom in oznako osebe. 

Nepravilno je v opisu osebe napisal, da je gospa na sliki žalostna. Opazil pa je, da ima bele lase 

in zguban obraz in dlani ter da nosi črno obleko in plete. Oseba se mu zdi zamišljena in v 

pričakovanju nečesa, ima prazen in žalosten pogled. 

 

 Vsi štirje učenci poznajo značilnosti besedilnih vrst opis in oznaka osebe, ločijo med 

njima ter ju znajo napisati. V nadaljevanju učne ure smo se pogovarjali o zgradbi obeh besedil. 

Vsi štirje učenci so vedeli, da se besedilo najprej deli na odstavke, oziroma če je besedilo krajše, 

lahko vsebuje le en odstavek. Nadalje so vedeli, da so nižje enote povedi. Vsi učenci poved 
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prepoznajo po veliki začetnici in končnem ločilu. Ko sem jih vprašala, iz česa pa so povedi, je 

Učenka 3 takoj odgovorila, da iz stavkov, saj poznamo enostavčne in večstavčne povedi.  

Ogledali smo si besedili o osebi Samo na delovnem listu: 

 

  

Slika 34: Delovni list 
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Izbrali smo drugo besedilo, torej oznako. Učenka 2 je prvo poved prepoznala kot 

trostavčno, drugo kot dvostavčno (kar je razložila s tem, da sta le dva povedka), tretjo spet kot 

trostavčno, četrto in peto pa iz dveh stavkov. Učenec je k tej analizi dodal, da gre v vseh povedih 

za priredje. Nadalje smo ugotavljali, kaj gradi stavke, in nihče od učencev ni imel težav pri 

prepoznavanju stavčnih členov. Brez moje nadaljnje pomoči so samostojno ugotovili, da 

stavčne člene sestavljajo posamezne besede, te pa so iz posameznih črk. Učenka 3 se je 

spomnila tudi, da smo besede tvorili tudi tako, da smo korenom posameznih besed dodajali 

pripone in predpone ter tako tvorili besedne družine. Ker sem opazila, da Učenka 1 še ni 

sodelovala pri pogovoru, sem jo vprašala: Kaj vse potrebujemo, da nastane besedilo? 

Odgovorila je, da potrebujemo le črke in poznati moramo pravila, kako iz njih dobimo besede, 

ter pravila, kako iz besed pridemo do povedi. Učenka 3 je pripomnila, da potrebujemo tudi 

pravila za tvorjenje stavkov. Učenec je rekel, da je pomembno tudi, da vemo, kako glede na 

vsebino povedi razporedimo v besedilo. 

 

 Sklep druge učne enote je, da so vsi štirje učenci razumeli razliko med objektivnim 

opisom in subjektivno oznako osebe. Vsi učenci so razumeli gradnjo elementov od osnovnih 

gradnikov (črk) do končnega besedila. To ni presenetljivo, saj smo snov o besedah, besednih 

vrstah, stavčnih členih, stavku, priredjih in podredjih ter o povedi utrjevali že celo leto, nekatera 

poglavja pa se nadgrajujejo skozi 2. in 3. vzgojno-izobraževalno obdobje. 
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3.3.3.3 Tretja učna enota 

 

Tretja učna enota je potekala po spodnji učni pripravi: 

 

UČNA PRIPRAVA 

Osnovna šola Božidarja Jakca 

Učiteljica: Petra Shrestha                                                                                              

Predmet: SLJ, LUM 

Skupina: 

9. r./1. 

9. r./2. 

9. a 

Datum: 

18. 5. 2015 

19. 5. 2015 

Teden: 38. 

Ura: 134. 

Ura: 136. 

Tema: Opis in oznaka osebe  

Enota: Od povedi k besedilom 

Likovno področje: Slikarstvo  

Likovna naloga: Odnos delov do celote v 

kompoziciji 

Likovna tehnika: Suha barvica 

Likovni motiv: Portret 

 

Cilji:  

• Učenci poznajo značilnosti besedilne vrste opis in oznaka osebe. 

• Učenci razumejo (tj. prepoznajo) temo in bistvene podatke. 

• Učenci prepoznajo značilno zgradbo opisa in oznake osebe ter znajo povzeti njune 

značilnosti. 

• Učenci prepoznajo značilne jezikovne prvine v obeh besedilnih vrstah. 

• Učenci znajo napisati opis in oznako osebe. 

• Učenci ločijo dve vrsti opisa: objektivnega in subjektivnega. 

• Učenci ločijo dve vrsti besedil: neumetnostna in umetnostna. 

• Samostojno in dosledno ustvarijo slikarsko kompozicijo, naslikajo portret.  

• Razvijajo izrazne zmožnosti in s tem negujejo individualni likovni izraz.  

• Razvijajo občutek za bogatenje oblik z likovnimi spremenljivkami. 

• Razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi in za ravnovesje na ploskvi. 

•  Razvijajo občutek za gradnjo iluzije prostora. 

• Ostrijo občutek za postopno spreminjanje moči posameznih barv.  

• Razvijajo senzibilnost za barvne kvalitete.  



60 
 

• Razvijajo občutek za doseganje ploskovitosti in ekspresivnosti. Krepijo občutljivost 

uporabe barv in oblik. 

• Vrednotijo in analizirajo nastala dela – razvijajo sposobnost analiziranja in 

vrednotenja likovnih del. 

 

Metode:  

• razlaga 

• branje in tvorjenje besedila 

• likovno izražanje 

Oblike dela: 

• individualna 

• frontalna 

• delo v paru 

Likovni materiali in pripomočki: 

• suhe barvice  

• papir 

Učna sredstva in literatura: 

• Slovenščina za vsak dan in vsakdan 9, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 

devetem razredu osnovne šole (2005) [Kapko, D. … et al.]. Ljubljana: Rokus, 32, 

35. Slovenščina za vsak dan in vsakdan 9, priročnik za učitelje (2006) [Kapko, D. 

… et al.]. Ljubljana: Rokus, 43–47. 

• Pavček, T. (1998). Kaj vse je tata. V: Deček gre za soncem, pesmi o mladoletju 

[izbral, uredil in spremno besedo napisal Igor Saksida]. Ljubljana: Mladinska 

knjiga, 73. 

• Štampe Žmavc, B. Teta Dana z Dunaja. V: Primi pesmico za rep, mali cvetnik 

slovenske mladinske poezije [zbral in uredil Igor Saksida]. Ljubljana: Založba 

Obzorja Maribor, 238. 

• Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Slovenščina (Elektronski vir) / člani 

predmetne komisije, avtorji posodobljenega učnega načrta Mojca Poznanovič 

Jezeršek … [et al.]. El. knjiga. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS 

za šolstvo. 
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• Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Likovna vzgoja (Elektronski vir) / predmetna 

komisija Natalija Kocjančič … [et al.]. El. knjiga. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport: Zavod RS za šolstvo. 

Potek učne ure 

 

I. Uvodna motivacija 

• Ponovimo, kaj smo prejšnjo uro ugotovili o postopku tvorjenja besedila. Besede, ki 

so iz črk/glasov, povezujemo v besedne zveze in te v stavke. Ko povezujemo stavke 

med seboj, dobimo stavčne odnose podredja in priredja. Poved pa je enota besedila. 

Če želimo dobiti smiselno besedilo, moramo upoštevati slovnična pravila. 

• Ponovimo, da potrebuje slikar, da naslika na primer portret, različne linije, nekaj točk, 

svetlo-temen kontrast in barve ter da iz teh osnovnih enot sestavi oblike, iluzijo 

prostora, pri čemer upošteva zakonitosti likovnih spremenljivk, perspektive, 

kompozicije … 

• Utrdili bomo znanje, kako iz osnovnih enot nastajajo kompleksnejše – na primer 

besedilo, slika. 

 

II. Osrednji del 

• Učence razdelim v pare – dobim 6 parov:  

� Prva dva para dobita razrezano besedilo na besede in morata iz teh 

besed sestaviti besedilo. Ko ga učenci sestavijo, ugotovijo, da je 

besedilo oznaka osebe.  

� Druga dva para dobita razrezani besedili (dva para–dve besedili) na 

besedne zveze ter stavke in morata iz teh enot sestaviti besedilo.  

� Tretja dva para imata na voljo osnovne likovne prvine (orisne in 

orisane) in morata z njimi naslikati poljuben portret. 

• Pogovorimo se o nastalih izdelkih. Vprašam jih, kaj so dobili. 

• Ugotovimo, da sta prva dva para dobila oznako osebe, druga dva para ravno tako 

oznako osebe, vendar je besedilo pesem (torej umetnostno besedilo).  Besedili obeh 

parov sta sestavljeni iz enakih besed, a pri pesmi je ista vsebina z istimi besedami 

napisana na izviren način. Učenci začutijo razliko med neumetnostnim in 

umetnostnim besedilom. Tretja dva para pa ugotovimo, da sta naslikala umetniško 
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delo – portret. Učenci uvidijo podobnosti in razlike med obema izraznima oblikama 

(besedno in likovno). 

• Na tablo narišem razpredelnico, ki jo učenci izpolnijo: 

 

 Osnovne 

prvine 

1. raven  2. raven   3. raven   4. raven   

Besedni jezik črke besede stavki povedi besedilo 

Likovni jezik linija, 

točka, 

barva 

likovne 

spremenljivke 

oblika, 

ploskev, 

prostor 

perspektiva kompozicija 

 

III. Zaključni del 

• Učenci si razpredelnico napišejo v zvezek. 

• Domača naloga: Napišite, kako razumete povezavo med besednim in likovnim 

jezikom. 

 

 

Priloge: 

• besedilo 1: Bina Štampe Žmavc: Teta Dana z Dunaja 

 

Teta Dana z Dunaja 

je fina okrogla gospa. 

Ima klobuk z nojevim perjem 

in dva bevskajoča kodrasta psa. 

 

Teta Dana se zmeraj z vsemi pozna, 

vsakega ponoslja in vse pobrklja, 

zmore vse čvekulje preklepetati 

in – to vsak ve – sploh ne vohuni za vrati! 

 

Teta Dana je kot majhna ptička: 

pri mizi tri ure nenehno čeblja 

in se obriše v najmanj sto dva prtička. 

Seveda odlično obvlada bonton! 

Če ji kaj ne ugaja, 

nikoli ne vpije in ne razgraja, 

ampak jezno pregrizne čokoladni bonbon! 

 

Teta Dana z Dunaja 

je fina okrogla gospa 

in Dunaj je tam le zato,  

da je Dana lahko v njem doma!
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• besedilo 2: Bina Štampe Žmavc: Teta Dana z Dunaja (prirejeno) 

 

Teta Dana je z Dunaja, je fina, okrogla gospa. Ima klobuk z nojevim perjem in dva kodrasta, 

bevskajoča psa. Zmeraj se z vsemi pozna, vsakega ponoslja in vse pobrklja, zmore 

preklepetati vse čvekulje in ne vohuni za vrati. Včasih je kot majhna ptička, saj pri mizi tri ure 

nenehno čeblja in se obriše v najmanj sto dva prtička. 

Teta Dana tudi odlično obvlada bonton. Če ji kaj ne ugaja, nikoli ne vpije in ne razgraja, raje 

jezno pregrizne čokoladni bonbon. 

 

 

 Na uri so bili prisotni vsi štirje učenci, ki so predmet te raziskave. Kljub temu da je bila 

učna ura izvedena s celo heterogeno skupino, nisem imela težav z opazovanjem samo 

omenjenih štirih učencev. Vsi štirje učenci so pri uvodnem delu ure ponovili snov prejšnjih 

dveh učnih enot. Zapomnili so si gradnjo elementov od osnovnih likovnih prvin do končne slike 

ter gradnjo elementov od osnovnih gradnikov (črk) do končnega besedila. Spomnili so se 

lastnega likovnega ustvarjanja iz prve učne enote ter kako težko jim je bilo upoštevati likovna 

pravila pri slikanju portreta. Učenka 2 in Učenec sta priznala, da je težje slikati kot pisati, saj 

imata s pisanjem več izkušenj in prakse, kar je razumljivo, saj je po predmetniku ur slovenščine 

v 9. razredu 175, ur likovne umetnosti pa le 35. 

 V nadaljevanju učne ure, ko naj bi se učenci razdelili v pare, sem zaradi velikega števila 

manjkajočih učencev namesto dela v paru izpeljala samostojno delo, tako sta Učenka 1 in 

Učenec dobila na besede razrezano besedilo ter sta morala iz teh besed sestaviti besedilo.  

Nastali sta naslednji sestavljanki: 
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Slika 35: Sestavljanka Učenke 1 

 

Učenka 1 je začela svojo nalogo tako, da je najprej pomešane besede, ki jih je dobila v 

kuverti, razporedila v skupine, in sicer je ločila samostalnike, glagole, pridevnike ter ostale. 

Besede je nato povezovala v besedne zveze, pri čemer se je opirala na podobne oziroma 

smiselne končnice – na primer teta Dana, ima psa, z Dunaja … Te je nadalje po vsebinski 

smiselnosti povezovala v večje enote.  

 

 

Slika 36: Sestavljanka Učenca 
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Učenec je pomešane besede, ki jih je dobil v kuverti, pustil pomešane in jih začel 

kombinirati glede na logično pomensko povezavo ter skušal čim prej ugotoviti, o čem besedilo 

govori – torej kdo nastopa, kaj počne, kje se dogaja zgodba. Najprej je poiskal besede, napisane 

z veliko začetnico, ter besede, za katerimi je stalo končno ločilo. S tem je dobil število povedi, 

ki jih besedilo vsebuje. V enakem času mu je uspelo sestaviti celo besedilo (kar Učenki 1 ni 

uspelo), ki sicer ni enako originalnemu besedilu, a je kljub temu smiselno. 

 

Učenka 2 je dobila besedilo, razrezano na besedne zveze in stavke, ter je morala iz teh 

enot sestaviti besedilo. Nastala je naslednja sestavljanka:  

 

Slika 37: Sestavljanka Učenke 2 
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 Učenka 2 je razmišljala podobno kot učenec, in sicer je začela sestavljati glede na velike 

začetnice in končna ločila. Pri sestavljanju stavkov v povedi je bila pozorna tudi na vejico, a je 

kaj kmalu ugotovila, da se veliko besed na koncu besednih zvez oziroma stavkov rima, ter 

besedilo prepoznala kot pesem. Tudi njeno besedilo ni enako originalnemu besedilu, vendar je 

kljub temu smiselno. 

 Ko so učenci sestavljali svoja besedila, so se strinjali, da ne glede na to, kakšno besedilo 

je v originalu, bodo njihova besedila njihova in zato subjektivna. Na koncu, ko smo vsa tri 

besedila prebrali in ko sem jim prebrala originalni besedili, je Učenka 2 vprašala, ali je njeno 

besedilo tudi umetnostno tako kot besedilo Bine Štampe Žmavc. Učenka 3, ki besedil ni 

sestavljala, ampak slikala, je pripomnila, da če bi nekdo njeno pesem prepoznal kot dobro 

pesem, je njena pesem zagotovo umetnostno besedilo, vendar je v tem primeru premalo samo 

njenega avtorskega dela. Pogovorili smo se o razliki med umetnostnimi in neumetnostnimi 

besedili. Učenci razumejo, da se umetnostna besedila od neumetnostnih ločijo po tem, da 

podatkov pri njih ne moremo preveriti in da je njihov namen vzbuditi užitek. Učenec je dodal, 

da jih beremo večpomensko ter da so to pesmi in razne zgodbe (pravljice, bajke …), Učenka 1 

pa je pripomnila, da so zanje značilne slogovno zaznamovane besede in slogovna sredstva. 

Učenka 1 je rekla, da sta originalni besedili obe oznaka osebe, vendar da ni prepričana, ali sta 

obe besedili umetnostni. Učenec je rekel, da se mu zdita obe besedili umetnostni, Učenka 3 pa 

je pripomnila, da je samo pesem umetnostno besedilo. Vsi so se strinjali, da so vsa besedila 

oznaka osebe, saj so vsa subjektivna, vendar da sta pesmi vseeno drugačni od ostalih treh. Ko 

sem jim povedala, da je vseh pet besedil (dve originalni ter tri njihova (od Učenke 1, Učenke 3 

in Učenca)) iz istih besed, so bili vsi učenci navdušeni, koliko možnosti imamo pri 

kombiniranju in gradnji iz osnovnih gradnikov – 25 črk. 

 

 Učenka 3 pa je imela na voljo osnovne likovne prvine (orisne in orisane) in je morala z 

njimi naslikati poljuben portret. Dala sem ji tudi dodatna navodila, naj – ko bo sliko končala – 

poskuša narediti analizo svojega dela, kot smo jo delali pri vrednotenju izdelkov pri prvi učni 

enoti. Naslikala je naslednjo sliko: 
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Slika 38: Učenka 3: Portret sošolke 

 

 

Na zadnjo stran slike je napisala: 

 

 

 Slika 39: Dopis k portretu sošolke Učenke 3 

 

Prepis zapisa Učenke 3:  

Uporabila sem: linije, točke, barve, perspektivo, težo, oblike, prostor 
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Učenka 3 je začela slikati pri obrazu in glavi – najprej je naslikala prostor obraza. Portret 

kot rezultat upodobljene osebe je uspešno sporočilno in likovno izražen v prostoru. Delo 

vsebuje pravilno vertikalno osno perspektivo in simetrijo, čeprav je nos narisan s profila, kar ni 

v skladu s prostorsko logiko in odraža določeno pomanjkljivost v razumevanju gradnje prostora. 

Obraz izžareva zamišljene in potujoče misli. Izraz ima posebno vrednoto, ker je razdalja med 

očmi večja. Ostali elementi so pravilno postavljeni in likovno interpretirani. Učenka 3 je v 

osnem trikotniku poudarila oči s trepalnicami ter usta z lepo valovito linijo in formo, lepotna 

pika pa dodatno obogati portret in celoti daje poseben podpis. Lasje poudarjajo izraz 

umirjenosti. Modra barva podaja in asociira mir in ravnovesje celotne figure. Učenka 3 je pri 

portretiranju uporabila raznolike likovne elemente: linijo, točko, barvo, teksturo, kompozicijo, 

osno perspektivo in svetlobo. Tega se je tudi zavedala, saj je sliko opremila s pripisi. Ravnotako 

o tem priča dopis na hrbtni strani. Kompozicijo je gradila s posameznimi izslikanimi deli. 

Uporabljala je točke in linije, s katerimi je tvorila želen prostor. Zavedala se je ploskovitosti, 

saj senčenja skoraj ni uporabila, čeprav ve, kako ga doseči. 

 

 V zaključnem delu ure sem na tablo narisala razpredelnico, vanjo v dve vrstici vpisala 

Besedni jezik in Likovni jezik, od stolpcev pa sem izpolnila le zgornje polje pri prvem, in sicer 

sem vpisala Osnovne prvine. Učence sem vprašala, ali bi znal kdo izpolniti razpredelnico. Javil 

se je Učenec. Učenke so mu pomagale iz klopi. Skupno so razlagali, zakaj tako vpisuje(jo) 

(Učenec na tablo, ostali v zvezke.). Nastala je naslednja razpredelnica: 
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Slika 40: Razpredelnica jezikovnih ravnin 

 

Prepis razpredelnice jezikovnih ravnin: 

 Osnovne 

prvine 

 1. ravnina 2.  ravnina 3.  ravnina 4.  ravnina 

Besedni jezik črke besede besedne 

zveze, stavki 

povedi umetnostna 

besedila 

Likovni jezik linija, točka 

barve 

oblika, 

ploskve, 

teža, število, 

gostota 

perspektiva kompozicija slika 

 

 

 Iz medsebojnega sodelovanja vseh štirih učencev je bilo razvidno, da razumejo, kaj so 

se naučili. 
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 Učenci so imeli za domačo nalogo doma v miru razmisliti in napisati krajši sestavek o 

tem, kako razumejo razpredelnico, ki je nastala pri pouku, oziroma kako razumejo povezavo 

med likovno teorijo in slovnico slovenskega jezika.  

 

Učenka 1 je napisala: 

 

Slika 41: Razmislek Učenke 1 o povezavi med likovno teorijo in slovnico slovenskega jezika 

 

Prepis zapisa Učenke 1: 

Pri uri slovenščine smo sestavljali besedila, ki so bila razrezana in pomešana. Naloga je bila 

zame kar zahtevna, saj sem imela besedilo razrezano na besede. Poleg tega pa sem morala to 

besedilo sama sestaviti v dvajsetih minutah. Uspelo mi je sestaviti štiri stavke, ki so bili dokaj 

smiselni. Ko se je čas iztekel, smo se malo pogovarjali o besedilih, nato pa naredili 

razpredelnico na podlagi likovne umetnosti in slovenščine. Iz te preglednice smo lahko razbrali, 

da se oba predmeta tesno povezujeta. Vse se začne iz pike in črke ter konča z besedilom ali 

sliko. Povezava se mi je že od začetka zdela smiselna in razumljiva. Sama pa sem si povezavo 

predstavljala malo drugače. Če je neka pesem izpovedna oz. pripovedna, nam lahko tudi neka 

slika prikaže zgodbo ali pa izpove čustva. S tem sem tudi dojela, da si vsak sam ustvarja svojo 

zgodbo, s svojo domišljijo. 
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Učenka 2 je napisala: 

 

Slika 42: Razmislek Učenke 2 o povezavi med likovno teorijo in slovnico slovenskega jezika 

 

Prepis zapisa Učenke 2: 

Besedni in likovni jezik 

Besedni in likovni jezik se sprva zdita kot dve zelo različni stvari, a ko se malo 

poglobimo lahko ugotovimo, da sta hkrati zelo povezana in podobna.  

V šoli smo pri likovni vzgoji in pri pouku slovenščine spoznavali zgradbo teh dveh 

jezikov, učili smo se katere so osnovne enote in kako potem pridemo do celotnega izdelka 

oziroma besedila. 

Vse se začne z osnovnimi enotami. Le-ta je pri besednem jeziku črka, pri likovnem jeziku 

pa točka. To sta najpreprostejši enoti, vendar predstavljata osnovo in brez njiju ne bi bilo 

nobenega besedila niti likovnega dela. V prvi ravnini sta beseda pri besednem jeziku ter točke, 

linije, barve in kontrast pri likovnem jeziku. Čeprav so tudi to osnovne stvari, ki delu ne dajo 

posebne izvirnosti, pa tukaj delo prvič dobi nek pomen. 
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Sledi druga ravnina. Pri besednem jeziku tukaj nastopijo besedne zveze in stavki, pri 

likovnem jeziku pa teža, dimenzije (3D) ter globina. To so podrobnosti, vendar zelo pomembne 

in z njimi smo vse bliže nekemu izdelku oz. delu. V tretji ravnini so povedi in besedila ter 

perspektiva. S tem je delo že skoraj zaključeno, vendar pa ga lahko še bolj izpopolnimo z 

izvirnostjo (4. ravnina). Pri besednem jeziku izvirnost lahko pokažemo z verzi, pri nebesednem 

oz. likovnem pa z kompozicijo. 

Iz teh ravnin se lahko naučimo, katere so podobnosti med besednim in nebesednim oz. 

likovnim jezikom. 

Če ju primerjam, sama opazim da oba potrebujeta veliko detajlov, da se sestavi celota. 

Začne se s preprostimi, nato pa naprej gradimo celoto. Da je le-ta izpopolnjena moramo 

upoštevati veliko stvari. Če pa ju primerjamo pa lahko obe skupaj in hkrati vsako posebej bolje 

razumemo. 

 

Učenka 3 je napisala: 

 

 

Slika 43: Razmislek Učenke 3 o povezavi med likovno teorijo in slovnico slovenskega jezika 
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Prepis zapisa Učenke 3: 

Razlaga razpredelnice 

 Igra črk je podobna kot lega linij, točk in barv. Izbrane črke lahko razporedimo kakor 

želimo, vendar pa bodo tvorile besede (tj. celoto) le takrat, ko jih bomo postavili v pravilni 

vrstni red. Enako se zgodi v likovnem jeziku. Brez pravil ne bomo ustvarili popolne perspektive. 

Pravila pa se začnejo že pri najmanjših osnovnih enotah – v besednem jeziku so to črke, ki 

tvorijo besede. Besede tvorijo stavke, ti so oblikovani v besedila s poglavji, odstavki, … 

Razdelimo jih na več delov, kakor razdelimo list papirja z mejnimi črtami, da dobimo 

perspektivo. 

 Na koncu dodamo sliki ali besedilu še osebno noto. Pri besedilu se ta vidi skozi celotno 

delo. Prav tako pri sliki – zadnji popravki so  narejeni po celotni sliki, kar poudarja izvirnost 

in natančnost. 

 

Učenec je napisal: 

 

 

 

Slika 44: Razmislek Učenca o povezavi med likovno teorijo in slovnico slovenskega jezika 

 

Prepis zapisa Učenca: 

Jezik in likovni jezik se stopnjujeta iz najpreprostejših oblik kot so črke in linije v zapletenejše, 

npr. besede in oblike. 

Iz najpreprostejših lahko tako sestavljamo besedilo ali likovna dela. 
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Pri slovenščini iz črk dobimo besede nato besedne zveze, stavke in nazadnje besedila. 

Pri likovni umetnosti pa iz točk in linij dobimo oblike nato perspektive, kompozicije in na koncu 

slike ali risbe. 

 

 Navedena besedila sem analizira v odprtem načinu kodiranja. Besedila sem najprej 

kodirala, pri čemer sem kode določila sproti iz besedila (iskala sem za raziskavo pomembne 

informacije).  

 

BESEDILA KODE 

Prepis zapisa Učenke 1: 

Pri uri slovenščine smo sestavljali besedila, ki so bila razrezana 

in pomešana. Naloga je bila zame kar zahtevna, saj sem imela 

besedilo razrezano na besede. Poleg tega pa sem morala to 

besedilo sama sestaviti v dvajsetih minutah. Uspelo mi je 

sestaviti štiri stavke, ki so bili dokaj smiselni. Ko se je čas iztekel, 

smo se malo pogovarjali o besedilih, nato pa naredili 

razpredelnico na podlagi likovne umetnosti in slovenščine. Iz te 

preglednice smo lahko razbrali, da se oba predmeta tesno 

povezujeta. Vse se začne iz pike in črke ter konča z besedilom ali 

sliko. Povezava se mi je že od začetka zdela smiselna in 

razumljiva. Sama pa sem si povezavo predstavljala malo 

drugače. Če je neka pesem izpovedna oz. pripovedna, nam lahko 

tudi neka slika prikaže zgodbo ali pa izpove čustva. S tem sem 

tudi dojela, da si vsak sam ustvarja svojo zgodbo, s svojo 

domišljijo. 

 

 

sestavljali; 

 

 

 

sestaviti stavke; 

 

razpredelnica LUM in SLJ; 

predmeta se povezujeta 

začne se s piko/črko, konča s 

sliko/besedilom; 

povezava je razumljiva; 

 

 

pesem, slika prikažeta zgodbo, 

izpovesta čustva; 

 

Prepis zapisa Učenke 2: 

Besedni in likovni jezik 

Besedni in likovni jezik se sprva zdita kot dve zelo različni stvari, 

a ko se malo poglobimo lahko ugotovimo, da sta hkrati zelo 

povezana in podobna.  

V šoli smo pri likovni vzgoji in pri pouku slovenščine spoznavali 

zgradbo teh dveh jezikov, učili smo se katere so osnovne enote in 

kako potem pridemo do celotnega izdelka oziroma besedila. 

 

 

besedni, likovni jezik; 

 

povezana in podobna; 

 

 

zgradba obeh jezikov; 

iz osnovnih enot v besedilo, 

izdelek;  
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Vse se začne z osnovnimi enotami. Le-ta je pri besednem jeziku 

črka, pri likovnem jeziku pa točka. To sta najpreprostejši enoti, 

vendar predstavljata osnovo in brez njiju ne bi bilo nobenega 

besedila niti likovnega dela. V prvi ravnini sta beseda pri 

besednem jeziku ter točke, linije, barve in kontrast pri likovnem 

jeziku. Čeprav so tudi to osnovne stvari, ki delu ne dajo posebne 

izvirnosti, pa tukaj delo prvič dobi nek pomen. 

Sledi druga ravnina. Pri besednem jeziku tukaj nastopijo 

besedne zveze in stavki, pri likovnem jeziku pa teža, dimenzije 

(3D) ter globina. To so podrobnosti, vendar zelo pomembne in z 

njimi smo vse bliže nekemu izdelku oz. delu. V tretji ravnini so 

povedi in besedila ter perspektiva. S tem je delo že skoraj 

zaključeno, vendar pa ga lahko še bolj izpopolnimo z izvirnostjo 

(4. ravnina). Pri besednem jeziku izvirnost lahko pokažemo z 

verzi, pri nebesednem oz. likovnem pa z kompozicijo. 

Iz teh ravnin se lahko naučimo, katere so podobnosti med 

besednim in nebesednim oz. likovnim jezikom. 

Če ju primerjam, sama opazim da oba potrebujeta veliko 

detajlov, da se sestavi celota. Začne se s preprostimi, nato pa 

naprej gradimo celoto. Da je le-ta izpopolnjena moramo 

upoštevati veliko stvari. Če pa ju primerjamo pa lahko obe 

skupaj in hkrati vsako posebej bolje razumemo. 

osnovne enote; iz črke, točke, 

ki sta osnovni, najpreprostejši; 

 

 

 

prva ravnina, kjer osnovne 

enote dobijo pomen; 

 

 

druga ravnina (besedne zveze, 

stavki/teža, dimenzije), 

tu smo vse bliže izdelku; 

tretja ravnina (povedi, 

besedila/perspektiva); 

četrta ravnina: 

izpolnimo z izvirnostjo 

(verzi/kompozicija); 

 

podobnosti med besednim in 

likovnim jezikom; 

oba jezika imata veliko 

detajlov; 

gradimo celoto; 

upoštevati stvari; 

ob primerjavi vsakega zase 

bolje razumemo; 

Prepis zapisa Učenke 3: 

Razlaga razpredelnice 

Igra črk je podobna kot lega linij, točk in barv. Izbrane črke 

lahko razporedimo kakor želimo, vendar pa bodo tvorile besede 

(tj. celoto) le takrat, ko jih bomo postavili v pravilni vrstni red. 

Enako se zgodi v likovnem jeziku. Brez pravil ne bomo ustvarili 

popolne perspektive. Pravila pa se začnejo že pri najmanjših 

osnovnih enotah – v besednem jeziku so to črke, ki tvorijo besede. 

Besede tvorijo stavke, ti so oblikovani v besedila s poglavji, 

odstavki, … Razdelimo jih na več delov, kakor razdelimo list 

papirja z mejnimi črtami, da dobimo perspektivo. 

 

 

podobnost; 

črke lahko poljubno 

razporedimo; prave besede le 

ob pravilnem vrstnem redu; 

likovni jezik; 

potrebujemo pravila; 

osnovne enote; 

tvorijo besedo, stavke; 

 

celoto lahko razdelimo; 
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Na koncu dodamo sliki ali besedilu še osebno noto. Pri besedilu 

se ta vidi skozi celotno delo. Prav tako pri sliki – zadnji popravki 

so  narejeni po celotni sliki, kar poudarja izvirnost in natančnost. 

dodamo osebno noto; 

 

izvirnost; 

Prepis zapisa Učenca: 

Jezik in likovni jezik se stopnjujeta iz najpreprostejših oblik kot 

so črke in linije v zapletenejše, npr. besede in oblike. 

Iz najpreprostejših lahko tako sestavljamo besedilo ali likovna 

dela. 

Pri slovenščini iz črk dobimo besede nato besedne zveze, stavke 

in nazadnje besedila. 

Pri likovni umetnosti pa iz točk in linij dobimo oblike nato 

perspektive, kompozicije in na koncu slike ali risbe. 

 

jezika se stopnjujeta iz 

najpreprostejših oblik v 

zapletenejše; podobnost; 

sestavljamo besedila, likovna 

dela; 

iz črk preko besede do 

stavkov in besedila; 

iz točk, linij preko oblik, 

perspektive, kompozicije do 

slike ali risbe 

 

Tabela 3: Kodiranje besedil  

 

Kode sem med seboj primerjala ter sorodne kode združila v kategorije, ki sem jih 

poimenovala, kot je navedeno v spodnji tabeli. Kategorije sem oblikovala tako, da sem 

abstrahirala skupno značilnost več različnih opisov in opredelila povezave med posameznimi 

kodami. Kategorije, ki sem jih iskala v analiziranih besedilih, so navedene v spodnji frekvenčni 

tabeli. Iz tabele je tudi razvidno, ali besedilo posameznega učenca vsebuje iskano kategorijo. Iz 

analize podatkov, ki sem jih dobila, sem izpeljala utemeljeno hipotezo. 

 

 

KATEGORIJE 

Besedilo 

Učenke 1 

Besedilo 

Učenke 2 

Besedilo 

Učenke 3 

Besedilo 

Učenca 

1. povezava in podobnost obeh predmetov + + + + 

2. besedni, likovni jezik - + + + 

3. osnovne enote (črka, točka, linija) + + + + 

4. sestavljanje, gradnja, tvorjenje + + + + 

5. ravnine  - + - - 

 

Tabela 4: Frekvenčna tabela 
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 Iz tabele je razvidno, da vsi štirje učenci prepoznajo povezavo in podobnosti med 

likovno teorijo in slovničnim delom slovenščine. Trije učenci so pri svoji razlagi razpredelnice 

uporabili izraza besedni in likovni jezik (pri Učenki 1 pa je mogoče razumevanje videti 

implicitno, npr. stavek »Vse se začne iz pike in črke ter konča z besedilom ali sliko.«), kar 

potrjuje, da so pojma usvojili, ju razumejo in znajo povezati. Vsi učenci so ravno tako razumeli 

pomen osnovnih enot v posameznem jeziku in vedo, katere so. Vsi so tudi razumeli, da te 

osnovne enote predstavljajo osnovo, iz katere artikuliramo kompleksnejše strukture, s čimer 

ustvarimo končni izdelek. Z izjemo Učenke 2 učenci v svojih sestavkih niso uporabili izraza 

ravnina, kljub temu da je iz razumevanja tretje in četrte kategorije, torej razumevanje gradnje 

iz osnovnih prvin v kompleksnejše, jasno, da pojem jezikovne ravnine razumejo. Razumevanje 

tega pojma dokazujejo tudi navedki v njihovih besedilih (kot na primer besedna zveza, stavek, 

besedilo oziroma teža, perspektiva, slika), iz česar gre sklepati, da razumejo, da se to 

sestavljanje odvija preko ravnin, ki so jih zapisali v razpredelnico. 

 

3.3.4 Rezultati in interpretacija 
 

Zaradi standardne povezave književnosti in likovne umetnosti so bili učenci presenečeni 

nad možnostjo povezave likovne umetnosti s slovničnim delom slovenščine. Naj povzamem 

misel Učenke 1, ki je napisala, da si je povezavo predstavljala malo drugače, oziroma: »Če je 

neka pesem izpovedna oz. pripovedna, nam lahko tudi neka slika prikaže zgodbo ali pa izpove 

čustva. S tem sem tudi dojela, da si vsak sam ustvarja svojo zgodbo, s svojo domišljijo.« 

Zanimiv je bil njihov odziv na predvsem prvo učno enoto, ko smo se pogovarjali o likovni 

teoriji na nek »urejen« način. O tem namreč niso še nikoli razmišljali. Bili so presenečeni. V 

psihološki terminologiji bi rekli, da so doživeli »aha-učinek«, zaradi katerega jim bo 

nestandardno razmišljanje še dolgo ostalo v spominu. Presenečenje se je nadaljevalo v tretjo 

učno enoto, ko so ugotovili, da se da predvsem likovne pojme (s slovničnimi imajo več prakse) 

razvrstiti v neko razpredelnico, s čimer ti postanejo bolj logični in zanimivi. Kljub temu da sem 

v pričujoči raziskavi proučevala razumevanje le štirih učencev, so bili na učnih enotah prisotni 

tudi ostali. Naj na tem mestu citiram zapis enega izmed ostalih učencev, iz katerega je razvidno, 

da mu je razpredelnica jezikovnih ravnin odprla vpogled v umetnost malo drugače: »Način, 

kako sta besedišče in likovni jezik povezana, je zanimiv in kar nenavaden, posebno če gledamo 

to razpredelnico. Iz nje je tudi razvidno, da obe umetnosti nastajata na enak način, čeprav sta 

to dve različni temi.« 
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Iz rezultatov, ki sem jih dobila v prejšnjem poglavju, lahko sklenem, da so učenci, ki so 

bili predmet te raziskave, uvideli in da razumejo podobnosti med obema izraznima oblikama 

(besedno in likovno). Učenci prepoznavajo povezavo med likovno teorijo in slovničnim delom 

slovenščine, razumejo, da sta si jezika med seboj podobna v gradnji iz preprostejših prvin v 

kompleksnejše. V tretji učni enoti sta se pokazali tudi dejstvi, da, prvič, učenci razumejo, da je 

pri tej tvorbi potrebno upoštevati določena pravila, ki so značilna za posamezni jezik, in, drugič, 

se zavedajo, da končni likovni izdelek sam po sebi nosi osebno noto, izvirnost, v besednem 

jeziku pa so taka le umetnostna besedila. 

Raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila – Na kakšen način štirje učenci 9. razreda 

razumejo medpredmetno povezavo na področju likovne teorije in slovenske slovnice? – je 

dobilo svoj odgovor: Učenci to povezavo razumejo skozi podobnost struktur tako besednega 

kot likovnega jezika, kar lahko podkrepim še z navedki učencev: 

- Učenka 1: Vse se začne iz pike in črke ter konča z besedilom ali sliko. Povezava se mi 

                             je že od začetka zdela smiselna in razumljiva. 

- Učenka 2: Besedni in likovni jezik se sprva zdita kot dve zelo različni stvari, a ko se 

                 malo poglobimo, lahko ugotovimo, da sta hkrati zelo povezana in podobna. 

                 […]  Če ju primerjamo, pa ugotovimo, da lahko oba skupaj in hkrati vsako 

                 posebej bolje razumemo. 

- Učenka 3: Igra črk je podobna kot lega linij, točk in barv. Izbrane črke lahko   

                 razporedimo, kakor želimo, vendar pa bodo tvorile besede le takrat, ko jih 

                 bomo postavili v pravilni vrstni red. Enako se zgodi v likovnem jeziku. 

                 Brez pravil ne bomo ustvarili popolne perspektive. 

- Učenec: Jezik in likovni jezik se stopnjujeta iz najpreprostejših oblik, kot so črke in 

              linije, v zapletenejše, npr. besede in oblike. 

  

Cilj raziskave, ki je bil ugotoviti, kako učenci 9. razreda povezujejo področji 

likovnoteoretskih in slovničnih ravnin, je s tem dosežen.  

Ker pričujoča raziskava sledi kvalitativnemu raziskovalnemu pristopu, torej paradigmi, 

kjer je posploševanje izvedljivo le po analogiji, pomeni, da se izsledki lahko posplošijo le iz 

proučevanega primera na podobne primere. 
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4 ZAKLJUČEK 

 

Medpredmetno povezovanje slovenščine in likovne umetnosti je omejeno na literarni 

del slovenščine, ni pa raziskano področje povezave likovnoteoretičnih in slovničnih prvin obeh 

predmetov. Z raziskavo sem osvetlila jezikovni vidik medpredmetne povezave.  

Rezultati pričujoče raziskave odpirajo nov pogled na medpredmetno povezovanje 

slovenščine in likovne umetnosti ter dajejo smernice za povezavo učnih načrtov obeh 

predmetov. Iztočnica za sloveniste in likovne pedagoge je medpredmetna povezava skozi 

jezikovno paradigmo obeh predmetov. Ta iztočnica odpira pa tudi druga področja povezave, ki 

sem jih podrobneje navedla v teoretičnem delu. Podrobna analiza izsledkov bo lahko v pomoč 

učiteljem in avtorjem učnih načrtov, saj do sedaj nisem zasledila sistematičnega pogleda in 

podajanja smernic za izvedbo medpredmetne učne ure likovne umetnosti in slovničnega dela 

slovenščine. 

Učenci 9. razreda, ki sem jih proučevala, so se izkazali za dovolj zrele in sposobne 

razumeti pojem jezika ter dejstvo, da besedni jezik ni edini jezik našega spoznavnega sveta. 

Brez težav so bili pripravljeni sprejeti jezikoslovni pogled na likovno teorijo. Bili so celo 

presenečeni, koliko lažje je razumeti likovno teorijo skozi tak strukturalistični pogled. Ker sem 

vse tri učne enote izvajala s celo heterogeno skupino oziroma pri likovni umetnosti s celim 

oddelkom, ne morem mimo dejstva, da so tudi učenci, ki niso bili predmet raziskave, 

obravnavane pojme in povezavo razumeli (domača naloga napisati razmišljanje o razpredelnici 

jezikovnih ravnin je namreč veljala tudi zanje). Za raziskovanje medpredmetne povezave 

likovne teorije in slovničnega dela slovenščine ostaja torej še ogromno možnosti tako za 

kvalitativne kot kvantitativne raziskave. 

Magistrsko delo bom sklenila s temo, ki sem jo vpeljala na začetku, in besedilo 

zaključila z retoričnimi vprašanji. V sebi imamo ob rojstvu dani (vsaj) dve jezikovni zmožnosti 

(na tem mestu se osredotočam le na besedno in likovno). Obe sta del nas in nam omogočata 

videti, spoznati, čutiti svet, ki nas obdaja. Obe nam omogočata to vesolje ponotranjiti, v sebi 

prebuditi lasten svet in tega pokazati drugim. Ti dve zmožnosti operirata z različnima 

materialnima artikulacijama (besedno in likovno), v čemer sta si različni. Tudi ljudje smo 

različni. Zakaj bi se omejili le z enim načinom izražanja, če jih imamo na voljo več? Zakaj je 

večina ljudi pismena le v besedni jezikovni zmožnosti, v likovni, glasbeni pa le peščica? Ni 

naloga vzgojno-izobraževalnega sistema, da poskrbi za čimbolj celovito izobrazbo? Razvoj 

jezika in pismenosti je v vzgoji in izobraževanju na prvem mestu. Če naj bi pouk slovenščine 

skrbel za pismenost v slovenskem jeziku, bi moral pouk likovne umetnosti skrbeti za pismenost 
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v likovnem jeziku. Nihče ne bi imel nič proti, če bi bilo na svetu več Rabindranathov Tagorejev, 

Williamov Blakov, Leonardov Cohenov in drugih »vsestranskih umetnikov«. 
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6 PRILOGE 
 

Priloga 1: Soglasje  

 

 

 
 

SOGLASJE 
 

 
Spoštovani, 
 
v mesecu aprilu 2015 bom v sodelovanju s Pedagoško fakulteto UL izvedla medpredmetno 

raziskavo med slovenščino in likovno umetnostjo. Spremljala bom delo in razumevanje 

učencev 9. razreda. Med izbranimi učenci je tudi vaš otrok, __________________________. 

Opazovala ga bom med tremi učnimi urami ter analizirala njegove izdelke. Podatke, ki jih bom 

dobila, bom uporabila izključno v raziskovalne namene, z upoštevanjem varstva osebnih 

podatkov. 

Vljudno vas prosim, če lahko podpišete pričujoče soglasje, da se z vključitvijo vašega otroka v 

omenjeno raziskavo strinjate. 

 

Najlepša hvala.         

Petra Shrestha 

 

     Podpis staršev:_______________________ 

 

Ljubljana, marec 2015     

  



89 
 

Priloga 2: Digitalne prosojnice – predstavitev pri likovni učni enoti 
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