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POVZETEK 

Raziskava je osredotočena na ustvarjalno poučevanje likovne umetnosti in posledično na 

učenčevo ustvarjalnost v učnem procesu likovne vzgoje. Izhajamo iz trditve, da se pri pouku 

likovne umetnosti vse prevečkrat uporabljajo ponavljajoči motivi zaradi različnih dejavnikov, 

kot so: neoriginalno posredovanje likovnih motivov, nepovezanost likovnega motiva z 

izbranimi materiali in pripomočki, risanje otrokom, pobarvanke, pretirano razstavljanje 

otroških izdelkov, širjenje shematskih oblik med otroki, vmešavanje odraslih v likovna dela, 

vpliv medijev ... Cilj raziskave je preučiti dejansko stanje načinov načrtovanja, posredovanja 

in realizacije likovnih motivov in dokazati, da z učiteljevo usmerjeno dejavnostjo učenci 

izkažejo večjo originalnost, izvirnost, samostojnost v svojih likovnih delih in tako lažje ločijo 

kvalitetne likovne izdelke od nekvalitetnih. Za tak način dela je v prvi vrsti potrebna 

usposobljenost učiteljev. Empirični del raziskave vsebuje eksperimentalno raziskavo v 

devetem razredu osnovne šole. Z raziskavo so učitelji najprej preučili dejansko stanje 

učenčevega ločevanja med estetskimi in kičastimi izdelki, kasneje so uvajali izboljšave na 

področju poučevanja, in sicer pri doživljanju likovnih motivov. Na koncu so preverili učenčevo 

kritično vrednotenje umetniških del s stališča motiva v stalni zbirki Moderne galerije, kjer so 

učenci izbrali pet umetniških del, v katerih so prepoznali elemente kiča v motivu. Učitelji, ki 

so izvajali raziskavo v skupini, so se za delo ustrezno usposobili. Izsledki raziskave so 

pripomogli k višji kakovosti pouka likovne umetnosti na vseh področjih ustvarjanja. Iz 

raziskave so oblikovane smernice za načrtovanje in izvajanje nalog. Prav tako so podani 

napotki za izobraževanje in pridobivanje ustreznih spretnosti za učitelje. 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: učni proces likovne umetnosti, likovni motiv, kič, šablonski način 

upodabljanja oblik, ustvarjalnost, vrednotenje likovnih izdelkov  
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ABSTRACT 

The research is focused on the creative teaching of fine art and, consequently, on the 

creativity of students in the learning process of fine art education. We draw from the claim 

that repetitive motifs are used too often in fine arts classes due to various factors such as the 

transmission of non-genuine artistic motifs, a lack of connection between the visual motif and 

selected materials and accessories, drawings for children, colouring books, the excessive 

display of children's products, the spread of schematic forms between children, adult 

interference in the works of fine art, the influence of the media, and so on. The aim of the 

research is to examine the ways in which artistic motifs are planned, mediated and realised, 

and to prove that, through good direction on the part of the teacher, students demonstrate 

greater originality and independence in their art, and are therefore well equipped to 

distinguish between fine art products of different quality. This method of work requires 

qualified teachers. The empirical part of the research includes experimental research on 

ninth graders in a primary school. By way of a survey, the teachers first examined their 

pupils' abilities to distinguish between aesthetic and kitschy items and later introduced 

teaching improvements, namely in terms of experiencing artistic motifs. To conclude, they 

checked the students' critical evaluation of works of art from the motif's perspective. These 

works of art were taken from the permanent collection of the Modern Gallery, where students 

chose five works of art in which they identified elements of kitsch in each subject. The 

teachers who carried out the survey among the group were adequately trained to do so. The 

results of the research results have contributed to a higher quality of fine arts teaching in all 

aspects of creativity. The guidelines for the planning and execution of the tasks were 

developed from the research conducted. Instructions on education and the acquisition of 

appropriate skills for teachers are also provided. 

 

 

KEYWORDS: learning process of fine art, fine art motif, kitsch, template rendering mode 

shapes, creativity, evaluation of art products 
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1.0 UVOD 

Pri reševanju likovnih nalog v učnem procesu likovne umetnosti opazimo pri učencih velike 

razlike v ustvarjalnosti pri upodabljanju likovnih motivov. Likovne ustvarjalnosti ne moremo 

iskati v njihovi nadarjenosti in nenadarjenosti. Vsak učenec lahko ustvarjalno upodobi 

ponujeni likovni motiv, če njegovo vsebino doživi, dojame, razgradi in jo definira. Ustvarjalno 

mišljenje učenec lahko doseže z učiteljevim organiziranjem zadostnih priložnosti, kjer 

postane usmerjevalec na poti učenčevih zaznav, doživetij, odkritij izvirnih oblik in kompozicij 

oblik. Učitelj z metodami in oblikami dela vzbuja pozornost posameznega učenca za vsebino 

likovnega motiva, vzpodbuja radovednost, povečuje intenzivnost doživljanja, povečuje 

vzdušje za odprtost idej, njihovih nenavadnih povezav. Velikokrat je učitelj pri posredovanju 

likovnega motiva premalo pozoren na to, zato smo priča ponavljajočemu in kičastemu 

upodabljanju motivov, njihovi izbiri in snovanju likovnih kompozicij. Menimo, da bi bilo treba 

predstavljene posebnosti organiziranja učnega procesa preizkusiti. Problem raziskave je tako 

vezan na učinkovite metode in oblike dela ter na ponujanje priložnosti učencem za 

upodabljanje likovnih motivov, ki ne bodo ponavljajoči, šablonski in kičasti in s tem tudi na 

kritično vrednotenje likovnih izdelkov. 

Glavni namen naše raziskave je bil ugotoviti, kako učiteljeva usmerjena dejavnost z 

učinkovitimi oblikami dela ter s splošnimi in z likovnimi metodami dela pri upodabljanju 

likovnih motivov vpliva na učenčevo motivacijo za izražanje likovnega motiva, ustvarjalnost 

izraženega likovnega motiva ter kritičnost do kičastih in ponavljajočih, šablonskih izdelkov. 

Menimo namreč, da se pri učnih urah likovne umetnosti, kjer učitelj omogoči učencem, da 

vsebino likovnega motiva dojamejo, o likovnem motivu razmišljajo, se sprašujejo, čustveno 

reagirajo, pokaže pomemben napredek pri učencih v likovni ustvarjalnosti za izražanje 

likovnega motiva in s tem posledično razvoj zmožnosti kritičnega vrednotenja likovnih 

izdelkov. 

Z raziskavo smo želeli dokazati, da je motivacija učencev za izražanje likovnega motiva  

večja z učiteljevo usmerjeno dejavnostjo. Da z ustreznim načrtovanjem likovnega motiva (po 

opazovanju, spominu in domišljiji) izbran motiv ne privede do kičastega upodabljanja oblik ter 

da učiteljeva usmerjena dejavnost omogoča kritično vrednotenje likovnih del. 

Raziskava bo koristila pri določanju strategij uspešnega poučevanja in učenja pri pouku 

likovne umetnosti ter pri določanju kriterijev za vrednotenje, ki si jih ustvarjajo učenci, kar bo 

prispevalo k razvoju znanosti na področju likovne didaktike. Dobljeni rezultati so dopolnili 

izsledke že narejenih raziskav na tem področju. Omogočajo vpogled v trenutno stanje 

kritičnega vrednotenja likovne umetnosti s strani učencev v osnovni šoli. Ugotovitve bi lahko 

vplivale tudi na spremembe v trenutni pedagoški praksi. Raziskava daje vzpodbudo 
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učiteljem, da v svoje delo vnesejo spremembe in da so v večji meri pozorni na načrtovanje in 

izvedbo likovnega motiva pri likovnih nalogah. 

 

2.0 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 KIČ 

Pojav kiča opredelimo z zgodovinskim orisom nastanka in razvoja. Današnji pomen besede 

kič se je uveljavil v Munchnu okrog leta 1860. Gre za južnonemško besedo, ki se je pojavila 

med trgovci z umetninami in imela že na začetku zelo negativen prizvok. Kitschen 

dobesedno pomeni nekaj »brez veze« sestaviti. Pomeni tudi zbirati blato, mazati, packati. 

»Besedna zveza »etwas verkitschen« pomeni podtakniti, prodajati nekaj namesto oz. 

prodajati nekaj, kar je poceni.« (Božilović 2002, 20). Beseda kitsch pomeni izdelke slabe 

kakovosti, namenjene malomeščanom (Kravanja 2001, Eco 2008). 

Potrebi po novi kulturi ustreže proizvodnja, ki spremeni umetnost v blago. Tako lahko kič 

najdemo vsepovsod v likovni umetnosti, glasbi, literaturi … Pojavlja se predvsem zaradi želje 

posameznika, potrošnika, ki je vse te predmete pripravljen imeti. Kič vpliva na družbo, na 

odnos družbe do umetnosti. Razumemo ga vsi, umetniške izdelke le peščica. Težko je torej 

postaviti meje med kičem in estetiko, prav tako je težko označiti nek predmet za kičast, ker 

se nekomu, ki ga gleda z drugačnimi očmi, zdi sprejemljiv. Kič kot fenomen se kaže 

pravzaprav v tem, da ostaja na površju, da se še vedno ohranja v našem življenjskem okolju. 

Družba, ki ga je ustvarila, prenaša svoj kič iz roda v rod. Z nerazumevanjem in izkrivljanjem 

postaja vedno bolj prisoten. Če samo pogledamo okoli sebe danes vsepovsod, še posebej v 

dobi vizualnih medijev, opazimo poplavo tovrstnih izdelkov. Od reklam, igrač, vrtnih palčkov, 

do gobelinov, lovskih motivov na preprogah …, vendar vsa ta poplava neokusnih predmetov 

krasi večino domov. Vsako izkrivljanje pristnosti in unikatnosti je pot do ustvarjanja kiča. 

Poznamo torej dve formalni kategoriji kiča, in sicer vulgarni in skriti kič. Vulgarni kič se je 

najprej razširil med novimi mestnimi prebivalci. Kasneje se razširi tudi na kmečko 

prebivalstvo. Vulgarni kič se od svojega nastanka in vse do danes ni bistveno spremenil. 

Spreminjajo se le motivi, sprva so tu religiozni, kasneje prihajajo v ospredje lovski in 

ljubezenski prizori. Pogosto se uporabljajo narodni motivi. V šolah se še danes srečujemo z 

upodabljanjem kičastih motivov, še posebej ob praznikih. Srečamo se s pticami v obliki 

narobe obrnjenih trojk, smrečicami, rožicami ... Glede na umetnostno porabo je pomembno, 

da je s kičem nastopila likovna proizvodnja, ki je bila zaradi svojega smisla, vzroka in 

najmočnejše pobude kapitalističnega dobička tako množična, da je s svojim številom 

zasenčila vse, kar je bilo pred njo, in se ohranila vse do danes. Iz tega sledi, da kiča 

pravzaprav ne moremo dokončno izkoreniniti, kajti vzporedno z razvojem in s širjenjem 
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vulgarnega kiča je rasel t. i. »skriti kič«. Njegova prva pojavna oblika je akademizem 19. st. 

Ta tendenca se kaže tudi na področju likovne umetnosti – višji meščanski (snobovski) sloj 

ljudi je želel sprejemati predvsem umetnost, ki niti nižjim plastem ne bi mogla biti dostopna. 

Ker pa te pregrade ni bilo več moč postaviti finančno ali s pravnim pritiskom, so postavili za 

mejo izobrazbo in nekatere konvencije. To je bil akademizem, visoko tehnično kvalificirana 

umetnost (Kuhar 1971, Mattick 2003, Arnold in Iversen 2003). »Povednost termina, skriti kič, 

naj bi izražala dejstvo, da je »dobra«, »pravilna«, akademsko kvalificirana in »okusna« forma 

prav tako lahko izraz neumetnosti kakor diletantska forma vulgarnega kiča, oziroma da taka 

neumetnost prav s kvalificirano formo skriva svoj pravi pomen in obraz.« (Kuhar 1971,12 -

13). Kič uporablja razvrednotene in zakademizirane simulakre resnične kulture, je mehaničen 

in deluje po formulah. Pomeni nadomestek izkušnje in ponarejenost občutkov. Spreminja se 

s slogom, a ostaja vedno isti, je povzetek vsega, kar je danes v našem življenju nepristnega, 

lažnega in ponarejenega … Če avantgarda posnema postopke umetnosti, kič posnema 

njene učinke (Greenberg 1997). »Svet kiča je svet stalnega otroštva, v katerem je vsak dan 

božič.« (Scruton 1999, 33). »Kadar razpravljamo o kiču, govorimo o določenih umetniških 

delih, zadnje čase, posebej po izvrstnih študijah Hermanna Brocha in kasneje tudi Ludwiga 

Giezsa, govorimo o »kič človeku«, katerega označuje »uporabnost slabega okusa« ali način, 

kako človek s slabim okusom doživlja in sprejema umetniška dela.« (Dorfles 1997, 26). 

»Človek je arhitekt kič odnosov in kič objektov.« (Moles 1973, 59). »Kič človek« je del tiste 

populacije, ki ima popolno in nepopravljivo zgrešen odnos do umetnosti. Ker ne razume ali si 

napačno razlaga umetniška dela in ker je njegov pogled usmerjen na druge dejavnike, ki 

trenutno zadovoljujejo notranji svet. Težko je govoriti o kiču, vendar se večina, ki razpravlja o 

tej temi, strinja z dejstvom, da kič ni umetnost.« (Giesz 1979, 195).  

Pouk likovne vzgoje naj bi učencem omogočal, da se na sproščen način in s primernim 

vodenjem te dejavnosti, usposobijo za dojemanje in razlikovanje med izdelki z estetsko 

vrednostjo in tistimi, ki tega nimajo (kar pogosto imenujemo kič). Otroci bi morali med 

izobraževanjem pridobiti dovolj likovnih znanj in izkušenj za razlikovanje med estetsko 

vrednimi in manjvrednimi izdelki, ki jih v vsakdanjem življenju obkrožajo, se pravi, da bi jih 

znali kritično vrednotiti. Poučevanje likovne vzgoje lahko močno vpliva na učne sposobnosti 

učenca ter tudi na socialni in čustveni razvoj, a žal je o tem kljub pogostim debatam le malo 

zapisanega. (Albertson in Davidson  2007). Učenec poleg učenja likovnih tehnik in likovnih 

pojmov pri likovni vzgoji razvija tudi vizualno pismenost ter kritično in ustvarjalno mišljenje. 

Vidno zaznavanje je pred besedami. Otrok gleda in prepoznava, preden zna govoriti (Berger  

2008). Kljub temu mnogi učenci sicer ne bodo postali umetniki, bodo pa mnogi umetnost 

koristili (Hodge 2010). Naloga likovnega pedagoga je organizirati likovno vzgojno delo tako, 

da pripravi učence na potrebno likovno znanje in izkušnje, da jim nakaže smisel likovnega 
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izražanja (Grgurić, Jakubin  1996). Vprašanje pa je, v kolikšni meri naj učitelj usmeri učence 

in v kolikšni meri morajo biti učenci prepuščeni lastni likovni ekspresiji brez učiteljevega 

vmešavanja, da le-ta ne uniči otroške ustvarjalnosti ali njihove samozavesti (McArdle in 

Piscitelli 2002). Unikatnost in posebnost otroških izdelkov je prav v njihovem lastnem 

neobremenjenem in morda manj dovršenem videnju (Clough 1996). Ustvarjalnost otroka je 

izrazito pomembna (Fisher 2009). »Ustvarjalnost je projekcija ali produkt človekove 

osebnosti. Trstenjak jo vidi kot spontan proces, ne pa proces na ukaz.« (Jurman 2004, 128). 

Vsakemu otroku naj bi učitelj dopuščal po lastni zamisli oblikovati nekaj, kar je zraslo v 

njegovi domišljiji. Glede na to je izziv pouka izobraziti učence, da bodo sposobni razlikovati 

med izdelki vprašljive vrednosti in umetnostjo. Ustvarjalnost poleg novosti zahteva tudi 

element učinkovitosti, ki glede na temo ponuja izvirno rešitev s pozitivno konotacijo (Cropley  

2009). »Neka likovna podoba je odraz stopnje znanja … Otrok torej z likovnostjo spoznava 

vidni svet tako, da razkriva njegovo prostorsko strukturo, hkrati pa pridobiva tudi osnovne 

pojme likovnega mišljenja, ki izhaja iz delovanja v simboličnem likovnem prostoru in z voljno 

uporabo likovnih izraznih sredstev. Otroška likovnost ni niti preprost izraz psiholoških 

parametrov njegovega razvoja niti odraz neke vrojene estetske potrebe, marveč razvojno 

orodje in kognitivna nuja«, navaja Muhovič (Tacol 1999, 53). »Temelj učenčevega spoznanja 

o predmetih v okolju in v naravi so njegova izkustva, prvotno pridobljena s pomočjo čutil, se 

pravi z doživljanjem. Izjemno doživetje je bistvo ustvarjalnega deja.« (Ramovš 1990, 72).  

2.2 LIKOVNI MOTIV 

Upoštevati je treba motive s katerimi dosegamo likovne cilje, saj so le-ti sestavni del likovne 

naloge. Ob različnih motivih se otrokom razvija sposobnost opazovanja in ustvarjalnost, ki se 

kažeta v volji, ko se otrok sam na svoj način loti reševanja motiva. Starejši otroci si pogosto 

ne upajo lotiti nekaterih motivov in trdijo, da tega ne znajo narisati oz. naslikati. To se dogaja, 

če se pri slikanju oz. risanju dalj časa ponavlja le nekaj motivov oz. motiva ne poznajo. Kadar 

otroci izjavijo, da česa ne znajo upodobiti, je lahko to tudi znamenje, da nismo poskrbeli za 

dovolj jasne predstave o motivu. Če otroci motiv dovolj dobro poznajo, ga bodo znali tudi 

likovno izraziti. Na motivu je treba vedno odkriti nekaj privlačnega in zanimivega, kajti le tako 

pritegnemo otroke (Gerlovič 1976).  

V sodobni likovni vzgoji motivi niso predpisani z učnim načrtom, ampak morajo izhajati iz 

okolja, v katerem učenci živijo in delajo, morajo biti raznoliki. Pri motivih ni nevarnosti za 

izčrpanje, saj se z razvojem človeštva pojavljajo vedno novi. Nekateri motivi so primernejši 

za risanje, drugi za slikanje, tretji za grafiko itd. (Berce - Golob 1991). Vse, kar likovno 

izrazimo, je vidno sporočilo nekega doživetja in razpoloženja. »Motiv je lahko vse, kar vidimo 

ali si predstavljamo v domišljiji. Z likovnim izražanjem učenci vizualizirajo misli in občutja na 
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svojstven način. Če je njihovo doživljanje kulture zveriženo, se veže na cenene in navidezne 

vidike kulture (kič), ki niso plemenita stvaritev človeškega duha za počlovečenje, ampak 

preračunljiv serijski proizvod, ki kulturne stvaritve le posnema.« (Ramovš 1990, 112). 

Med poučevanjem likovne umetnosti vedno znova naletimo na problem, kjer se vse 

prevečkrat porajajo iste oblike reševanja likovne naloge. Pri reševanju le-teh opazimo pri 

učencih velike razlike v ustvarjalnosti pri upodabljanju likovnih motivov. Likovne ustvarjalnosti 

ne moremo iskati v njihovi nadarjenosti in nenadarjenosti. Menimo, da vsak učenec lahko 

ustvarjalno upodobi ponujeni likovni motiv, če njegovo vsebino doživi. Zato moramo vedeti, 

kaj sploh je motiv v likovnem izražanju. 

Motiv je osnovni predmet, ki se vedno znova pojavlja v vsakem umetniškem delu. Brez 

motiva ni umetniškega dela. Lahko predstavlja človeški lik, lahko so to druga človeška bitja in 

stvari iz človeškega okolja ali okolje samo (Hofler 1992). 

V magistrskem delu obravnavamo likovni motiv kot izhodišče za razvoj kritičnega 

vrednotenja likovnih del pri učencih v osnovni šoli. Ustvarjalno poučevanje pripelje do 

ustvarjalnega izražanja motivov. 

Likovni motiv je neke vrste motivacija, da učenec začne likovno ustvarjati. Velikokrat se 

zgodi, da smo ob likovnem delu v dvomih, ker ne vemo, kaj delo predstavlja ter nam tema in 

motiv nista znana. Ko si ogledujemo likovne umetnine iz različnih umetnostno-zgodovinskih 

obdobij, nam tema ni vedno jasna že na prvi pogled. Če jo hočemo z likovnega dela razbrati, 

moramo vedeti nekaj o tem, kaj nam likovno delo predstavlja. Torej z motivom poskrbimo, da 

si učenci likovno nalogo lažje predstavljajo, s samo temo pa otroke navdušimo za delo 

(Hočevar, Berce - Golob, Prestor 1980).  

Če učenec likovnega motiva ne doživi ali mu ni blizu, ga likovno ne bo izrazil. Učenec mora 

likovni motiv sprejeti in o njem dobiti jasno predstavo. 

Učiteljeva naloga je upoštevati otrokovo potrebo po čustvenem dojemanju sveta. Otroku ne 

bo ustregel, ko bo ugotovil, da ne gre za čustveno navezanost, ampak bo ugotovil, da 

učenec ponavlja motiv zato, ker ga je navajen (Hočevar, Berce - Golob, Prestor 1980). 

2.3 ŠABLONSKO IZRAŽANJE 

Prav zaradi ponavljajočih motivov pri likovnem ustvarjanju se v šolskem prostoru vse 

prevečkrat srečamo s šablonskim načinom izražanja. Šablonski način izražanja oz. šablone 

so naučene oblike likovnega izražanja, katerega v otroški svet vnesemo odrasli. Otrokom s 

tem onemogočimo lastno likovno izražanje in ustvarjanje. Izkrivljamo njihov domišljijski svet 

ter njihovo lastno doživljanje pojmov in predmetov. Z vsiljevanjem k nenehnem ponavljanju in 
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posnemanju oblik, naučenih od tistih odraslih, ki menijo, da je to edino pravilno. V poplavi 

priročnikov učenja risanja, kjer otrokom po korakih kažejo, kako narišejo določene motive, 

kot na primer živali, otrokov individualni izraz za doživljanje motiva izničimo. »Ti priročniki so 

strokovno neprimerni in namesto da vzpodbujajo otrokovo lastno predstavljivost, domišljijo in 

ustvarjalnost, vcepljajo domišljijo in ustvarjalnost odraslih ter jih navajajo na 

nesamostojnost.« (Vrlič 2001, 36). S tem ustvarjamo »kič človeka«, ki ima zgrešen odnos do 

umetnosti. V zgodnjem otroštvu so risbe prvinski izraz otrokovega notranjega sveta. Kasneje 

jih prične prilagajati zahtevam in pričakovanjem svojega socialnega okolja in le redki 

ohranjajo spontanost pri ustvarjanju. Huzjak je v svojem članku Šablonsko obnašanje, 

zapisal, da tovrstni način izraža v vsakem posamezniku nekakšen manjvrednosti kompleks, 

saj tak otrok, ki se poslužuje šablonske risbe, nima svojega lastnega izraza, mišljenja, 

oziroma se mu v večini primerov sploh ne da razmišljati in se poglobiti v sam likovni problem. 

Tak otrok kopira, bodisi od sošolcev ali pa iz risb odraslih oseb, s televizije, skratka črpa 

ideje iz že videnega. Huzjak v svojem članku Četrtina sonca v kotu papirja zapiše, da 

ponavljajoči se motivi in motivi neprimerni starosti otrok, neprimerna izbira likovnega 

materiala, učna sredstva (nepravi čas uporabe), ponavljajoči se materiali in nepravilna 

medpredmetna povezava, zavirajo otrokovo ustvarjalnost in jih silijo v šablonsko risbo. Otroci 

se s prerisovanjem podanih oblik ne morejo svojevrstno izraziti, gre zgolj za prerisovanje in 

ukalupljanje otrokove predstave in ubijanje domišljije. Odrasli v bistvu »učijo« otroke risati 

oblike, ki si jih sami površno zapomnijo in predstavljajo. »Otroci so kljub shemam in 

sugestijam odraslih sposobni doživeti in izraziti svojevrsten primarni doživljaj. Zaradi tega 

ima vmešavanje v otrokovo dojemanje in razumevanje vedno negativne posledice in zavira 

njihov razvoj.« (Belamarić 1986, 94). 

Učenje risanja je torej neprimerno dejanje odraslih, saj s tem otežujejo otrokov celostni 

razvoj. Likovni izraz učenca je odsev njegovega življenja (posebno duševnega), vzgoje in 

izobrazbe, osebnih značilnosti, temperamentne odzivnosti, predstavljivosti, predvsem pa 

čustvenega doživljanja okolja. »Z likovnim izražanjem učenci vizualizirajo misli in občutja na 

svojevrsten način. Če je njihovo doživljanje kulture zveriženo, se veže na cenene in 

navidezne vidike kulture (kič, šund), ki niso plemenita stvaritev človeškega duha za 

počlovečenje, ampak preračunljiv serijski proizvod, ki kulturne stvaritve le posnema.« 

(Ramovš 1990, 112). Likovna izrazna sredstva jim predstavljajo likovne tvorbe, ki se levijo iz 

mišljenja v govorico z likovnimi znaki, s katerimi lahko učitelj dobi vpogled v to, kako učenci 

razmišljajo, čutijo in vidijo. »Na razvoj intelektualnih in akcijskih vidikov doživljanja pri učencih 

ima podoben vpliv kot družina tudi kakovost učiteljev in učno ozračje v šolskem obdobju.« 

(Ramovš 1990, 140). Učitelji še vedno premalo pozornosti namenjajo klimi v razredu,  

vzpodbujanju vznemirjenosti, pozornosti, radovednosti in intenzivnosti doživljanja likovnih 
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motivov. V praksi je velik izziv prav v tem, kako oziroma na kakšen način zasnovati likovno 

nalogo, kako jo realizirati, da pri učencih vzpodbudimo čim bolj intenzivno doživljanje likovnih 

motivov in s tem neposredno tudi bolj ustvarjalno izražanje. Doživljanje kulture je po 

Ramovšu, pot za osebno oblikovanje. »Vsa ustvarjalnost je preseganje (do)sedanje 

omejenosti, preseganje vsakdanje stvarnosti, časa, prostora, odnosov ...« (Ramovš 1990, 

160). Težava je torej tudi v tem, da otroke ne motiviramo ustrezno za reševanje likovnih 

nalog. 

Tipični primeri šablonskega izražanja, ki učence kasneje privede do tega, da ne znajo 

kritično vrednotiti likovnih del s stališča motiva, so stalno prisotni  pri risanju sonca, rož, ljudi. 

Pri risanju človeka se pojavljajo glave z nasmehom, kjer so obrvi in nos ter seveda tudi usta 

narisani v obliki polkrogov, izbokle oči s trepalnicami, pri živalih rišejo ptice kot narobe 

obrnjene trojke, ki se pri nekaterih učencih vlečejo skozi celotno obdobje šolanja. Ti motivi 

niso plod doživljanja, pač pa jih ponavljajo iz navade. Ob takšnem načinu izražanja učenci ne 

le da rišejo šablonsko, temveč se tudi tako obnašajo. 

Njihova šablonska dela zasledimo na panojih in v razredih šol, kjer po predlogi učitelja, 

predvsem v prvi in drugi triadi, tematsko rišejo in okrašujejo. Tovrsten način likovnih izdelkov 

je rezultat likovno nestrokovnega dela. S tovrstnimi deli učenec ne razvija občutka za 

estetiko, ampak zapade v reproduciranje kičastih izdelkov. 

Pri pouku likovne umetnosti se zavzemamo za razvijanje otrokove ustvarjalnosti, zato je 

treba odklanjati nepravilne načine. Zavrne se neustvarjalno posnemanje predlog v obliki 

pobarvank, škodljivo je risanje po sličicah junakov iz risank ali po kičastih ilustracijah. 

Otrokovo ustvarjalnost zaviramo tudi z risanjem motivov na tablo, ki naj bi jih potem učenci 

prerisali. Vzgojitelji in učitelji predstavljajo za otroka vplivno osebo, zato otroci tabelsko risbo 

vzamejo za edino pravilno (Hočevar, Berce - Golob, Prestor 1980).  

2.4 USTVARJALNOST 

Ustvarjalne ljudi lahko spoznamo na tri načine: po ustvarjalnih izdelkih, ustvarjalnem procesu 

in osebnostnih lastnostih (Glogovec, Žagar 1992). Raziskave so pokazale, da so za 

ustvarjalnost potrebne posebne sposobnosti in osebnostne lastnosti. Najpomembnejše so 

inteligentnost, divergentno mišljenje, radovednost in nekonformizem. 

Inteligentnost je splošna sposobnost, ki vpliva na vsako človekovo intelektualno aktivnost. 

Vpliv na nekatere aktivnosti je večji kot na druge. Psihologe je zanimal tudi odnos med 

inteligentnostjo in ustvarjalnostjo. Z različnimi testi inteligentnosti so pokazali, da dosegajo 

ustvarjalne osebe v glavnem nadpovprečne rezultate. Inteligentnost sama pa ne zadošča za 

ustvarjalnost. Potrebne so še druge osebnostne lastnosti ter tudi ustrezni pogoji v okolju. 
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Z divergentnim  mišljenjem je možno reševati probleme na različne načine in z dopuščanjem 

vseh možnih rešitev. Najpomembnejše sposobnosti divergentnega mišljenja so originalnost, 

fleksibilnost, fluentnost, elaboracija. 

Radovednost je težnja posameznika po spoznavanju novega. Nekateri psihologi menijo, da 

je koleracija med radovednostjo in ustvarjalnostjo popolna, kar pomeni, da se s povečanjem 

radovednosti povečuje tudi ustvarjalnost. 

Prav tako pomemben del ustvarjalnosti je nekonformizem. Nekonformistična oseba se ne 

podreja večinskemu mnenju, odstopa od ustaljenih navad, stereotipov in šablon v mišljenju. 

Je neodvisna, saj sledi le svojemu prepričanju (Glogovec, Žagar 1992). 

2.5 LIKOVNA USTVARJALNOST 

Ustvarjalnost ugotavljamo po izvirnosti, občutljivosti, spremenljivosti, pestrosti zamisli, 

osebnemu načinu dela in estetski organizaciji (Pibernik  2006). 

»Učenci morajo biti pri pouku dejavni in ustvarjalni, zato pri likovni umetnosti odklanjamo vse 

naloge in metode, ki otrokom vsiljujejo že pripravljene načine izdelave likovnih nalog. Likovno 

nalogo izberemo, se nanjo temeljito pripravimo, učence motiviramo, izvedbo likovnega 

motiva pa prepustimo vsakemu učencu po svoje. Učence vodimo do te mere, da se izognejo 

izrazitim napakam in dosežejo čim večji uspeh.« (Gerlovič 1976, 73).  

»Iz stališča likovne umetnosti pri poučevanju je načelo ustvarjalnosti najpomembnejše. Za 

razvoj ustvarjalnega, mislečega in večsmerno razmišljujočega posameznika. Uporaba 

tovrstnega načela v procesu poučevanja ima poseben pomen pri razvijanju likovno 

oblikovnih in likovno izraznih sposobnosti učencev. Učenci morajo imeti pri likovni umetnosti 

stalno možnost samostojno ustvarjati. Dobra spodbuda za razvoj ustvarjalnosti je lahko 

premišljeno sestavljena likovna naloga, zasnovana na vizualno – emocionalnih doživljajskih 

komponentah, ki omogoča nove, inovativne rešitve. Ustvarjalne so aktivnosti učencev, ki so 

posledica čustvene napetosti, izkušenj in lastnih izraznih sposobnosti. Učitelj lahko vsako 

svoje početje vrednoti z vidika dobrega ali slabega vpliva na razvoj ustvarjalnih sposobnosti 

učencev.« (Duh 2003, 75). 

Likovni dejavniki ustvarjalnosti so razlike v likovnem izražanju učencev kot posledica 

osebnostnih lastnosti in sposobnosti. 

Ti dejavniki so: originalnost, redefinicija, fleksibilnost, fluentnost, elaboracija in občutljivost za 

probleme, ki se kažejo na različne načine. 
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Originalnost je sposobnost iskanja nevsakdanjih, redkih rešitev. Originalne so rešitve, ki so 

oddaljene po analogiji, metaforah in slojnih asociacijah. Pri likovnem izražanju se originalnost 

kaže v nekonvencionalnosti likovnega izražanja. Originalne so nenavadne domišljijske ideje, 

sposobnost opažanja originalnih podrobnosti na opazovanih motivih in iskanje originalnih 

povezav med detajli na umetninah. 

Redifinicija je sposobnost razlaganja znanih stvari na nov način. Pri likovni umetnosti gre za 

transformiranje oblik, barv, likovnih odnosov. 

Fluentnost se kaže v bogastvu idej, potez, hipotez, asociacij. Pri likovni dejavnosti 

vzpodbujamo različne načine uporabe materialov, različne pristope pri upodabljanju motivov, 

nesmiselne, čudne, drugačne. 

Fleksibilnost je sposobnost elastičnega mišljenja. Pri likovnem ustvarjanju se kaže v iskanju 

in odkrivanju novih poti, v fleksibilni uporabi novih sredstev, tehnik, materialov, delovnih 

postopkov, v drugačnih pristopih pri upodabljanju motivov. 

Elaboracija je sposobnost izdelave načrta in razvijanja idej. Pri likovni dejavnosti se kaže v 

smotrni uporabi orodij, pripravi vsega potrebnega za likovno delo, izbiri motivu ustreznega 

formata podlage ter sposobnost likovnega komponiranja. 

Občutljivost za probleme je sposobnost zaznavanja bistvenega. Pri likovni dejavnosti je to 

občutljiva percepcija barv, oblik, likovnih odnosov, harmonije, ravnotežja. Razvijamo jo z 

občutljivim opazovanjem, opozarjanjem na bistvene vizualne lastnosti opazovanega, s 

ponujanjem očitnih, nazornih primerov (Vrlič 2001, 45 - 46). 

Zgoraj naštete primere dejavnikov likovne ustvarjalnosti bomo spremljali tudi v empiričnem 

delu raziskave, kjer so trije neodvisni ocenjevalci  po teh dejavnikih vrednotili nastala likovna 

dela. 

2.6 LIKOVNA USTVARJALNOST UČENCEV 

Otroci naj bi že od otroštva živeli v čim bolj urejenem okolju tako doma kot v šoli. Otrokove 

igrače naj bi bile lepo oblikovane in gledali naj bi samo likovno vredne slikanice. Resnica pa 

je popolnoma drugačna, saj živijo sredi poplave kiča in drugih likovnih neokusnosti (Gerlovič 

1976, 133 - 135). 
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3.0 PROBLEMI IN CILJI RAZISKAVE 

3.1 Problem 

Zaradi vsega navedenega si že dalj časa zastavljamo vprašanja, ali je učni proces, ki ga 

izvajamo danes, dovolj učinkovit oziroma kako ga še izboljšati, da bodo učenci pri reševanju 

likovnih nalog ustvarjalni, pri upodabljanju likovnih motivov pa ne šablonski in kičasti, temveč 

estetski … Učitelj z metodami in oblikami dela vzbuja pozornost posameznega učenca za 

vsebino likovnega motiva, vzpodbuja radovednost, povečuje intenzivnost doživljanja, 

povečuje vzdušje za odprtost idej, njihovih nenavadnih povezav. Vendar vsi opazimo, ko se 

sprehodimo po naših osnovnih šolah, da temu ni vedno tako. Učitelji so pri posredovanju 

likovnega motiva premalo pozorni na to, zato smo priča kičastemu, šablonskemu in 

ponavljajočemu upodabljanju motivov. Problem raziskave je tako vezan na učinkovite 

metode in oblike dela ter na ponujanje priložnosti učencem za ustvarjalno upodabljanje 

likovnih motivov  in s tem tudi na kritično vrednotenje likovnih del. 

 

3.2 Cilji raziskave 

Z našo raziskavo smo sledili trem ciljem: 

1. Glavni namen raziskave je ugotoviti, kako učiteljeva usmerjena dejavnost z učinkovitimi 

oblikami dela ter s splošnimi in z likovnimi metodami dela  pri upodabljanju likovnih motivov 

vpliva na učenčevo motivacijo in na ustvarjalno izražanje likovnega motiva. 

2. K likovni didaktiki smo želeli prispevati kakovostno usmerjeno dejavnost, ki pripelje k večji 

ustvarjalnosti izraženega motiva. 

3. Učiteljeva usmerjena dejavnost pri upodabljanju likovnih motivov vpliva na učenčevo 

kritičnost do kičastih, šablonskih in ponavljajočih izdelkov. 
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4.0 HIPOTEZE 

Hipoteze smo oblikovali glede na opredelitev problema in ciljev raziskave, kjer smo 

izpostavili splošno hipotezo: 

Pri učnih urah likovne umetnosti, kjer učitelj omogoči učencem, da vsebino likovnega 

motiva dojamejo, o likovnem motivu razmišljajo, se sprašujejo, čustveno reagirajo, se 

bo pokazal pomemben napredek v učenčevi likovni ustvarjalnosti za izražanje 

likovnega motiva in s tem posledično razvoj zmožnosti kritičnega vrednotenja likovnih 

izdelkov. 

Iz splošne hipoteze smo razvili nekatere specifične hipoteze: 

- motivacija učencev za izražanje likovnega motiva bo večja z učiteljevo 

usmerjeno dejavnostjo; 

- z ustreznim načrtovanjem likovnega motiva izbran motiv ne privede do 

kičastega, ponavljajočega upodabljanja oblik; 

- učiteljeva usmerjena dejavnost omogoča kritično vrednotenje likovnih del. 
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5.0 METODA 

Za dosego ciljev in potrditev hipotez smo izvedli empirično eksperimentalno raziskavo z 

elementi kvalitativnega raziskovanja. 

5.1 Vzorec 

V raziskovalni vzorec je bilo zajetih 158 učencev namensko izbranih treh osnovnih šol v 

Sloveniji, ki so v šolskem letu 2014/2015 obiskovali 9. razred osnovne šole. V raziskavo so 

bili vključeni tudi trije učitelji, ki poučujejo učence v izbranih razredih. Za raziskavo so se 

učitelji prostovoljno odločili, ker so si želeli izpopolniti svoje znanje in hkrati vpeljati v prakso 

nekaj novega. Pri izbiri razredov smo bili pozorni na to, da je skupina učencev primerljiva 

med seboj.  

Preglednica 1: Število (f) in strukturni odstotek (f %) učencev, vključenih v raziskavo, glede 

na šolo: 

 

Šola f % 

1 42 26,58 

2 61 38,61 

3 55 34,81 

Skupaj 158 100,00 

 

 

Preglednica 2: Število (f) in odstotek (f %) učencev, vključenih v raziskavo, glede na spol: 

 

Spol f % 

M 85 53,80 

Ž 73 46,20 

Skupaj 158 100,00 
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Preglednica 3: Število (f) in odstotek (f %) učencev, vključenih v raziskav  glede na spol in 

šolo: 

 Dečki Deklice Skupaj 

ŠOLA 1 18 24 42 

% po stolpcih (spolu) 21,18 % 32,88 % 
 

% po vrsticah (šola) 42,86 % 57,14 % 
 

% po stolpcih (spol x šola) 11,39 % 15,19 % 26,58 % 

ŠOLA 2 38 23 61 

% po stolpcih (spolu) 44,71 % 31,51 % 
 

% po vrsticah (šola) 62,30 % 37,70 % 
 

% po stolpcih (spol x šola) 24,05 % 14,56 % 38,61 % 

ŠOLA 3 29 26 55 

% po stolpcih (spolu) 34,12 % 35,62 % 
 

% po vrsticah (šola) 52,73 % 47,27 % 
 

% po stolpcih (spol x šola) 18,35 % 16,46 % 34,81 % 

Skupaj 85 73 158 

 
53,80 % 46,20 % 

 

 

 

5.2 Merski instrumentarij 

Vključili smo tri risarske naloge za izvedbo eksperimenta in dva preizkusa pred 

eksperimentom (inicialno stanje) in po eksperimentu v obliki preizkusov kritičnega 

vrednotenja umetniških del s stališča motiva v stalni zbirki Moderne galerije v Ljubljani, kjer 

so učenci izbrali pet umetniških del, v katerih so prepoznali elemente kiča. Trije neodvisni 

ocenjevalci so ocenili ustvarjalnost upodobljenih likovnih motivov ob nastalih likovnih izdelkih. 
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5.3 Postopek zbiranja podatkov 

Eksperimentalni faktor je imel tri modalitete: 

1. Preizkus za preverjanje inicialnega stanja (predhodno znanje s področja likovnega 

motiva kot izhodišča za razvoj kritičnega vrednotenja likovnih del) 

2. Izvajanje učnega procesa z učiteljevo usmerjeno dejavnostjo – vključevanje 

učinkovitih oblik dela (individualna, skupinska) ter splošnih in likovnih metod dela 

učencev (pogovor, demonstracija, dialog, metoda transponiranja in alternative, 

metoda kompleksnosti in prepletanja, metoda uzavedanja lastne senzibilnosti). 

3. Zaključni preizkus, kjer je potekalo kritično vrednotenje umetniških del s stališča 

motiva v Moderni galeriji. 

Pred eksperimentom smo izvedli preizkus, kjer smo preverili predhodno znanje na področju 

likovnega motiva. Po izvedenem testu smo izvedli eksperiment, kjer smo pod točko 2 izvajali 

naslednje naloge: 

a. Upodabljanje motiva po spominu z upoštevanjem ravnovesja v gradnji risbe: 

- likovni motiv: ptice v našem okolju,  

- likovna tehnika: tuš in lesene paličice, peresa, čopiči. 

b. Upodabljanje motiva po opazovanju z razporejanjem svetlih in temnih ploskev 

narisanih z linijami in s točkami: 

- likovni motiv: moja učiteljica v razredu, 

- likovna tehnika: kemični svinčnik. 

c. Upodabljanje motiva po domišljiji in razporejanje temnejših ploskev, narisanih s 

črtami in točkami: 

- likovni motiv: šopek cvetja, 

- likovna tehnika: tempera ali flomaster temne barve. 

Za učitelje smo pripravili ocenjevalno lestvico, s pomočjo katere so definirali ustvarjalno 

upodobitev likovnega motiva (originalnost, redefinicija, fluentnost, fleksibilnost, elaboracija, 

občutljivost za probleme (Karlavaris 1999). Zaradi večje zanesljivosti raziskave je 

eksperiment potekal okvirno tri mesece, s prekinitvami, pri rednem pouku likovne umetnosti, 

po predvidenem programu. Za vsako likovno nalogo sta bili na voljo dve šolski uri. Po 

eksperimentu smo primerjali rezultate preizkusov skupine glede na pozornost in radovednost 

posameznega učenca za vsebino likovnega motiva, vznemirjenost – moč doživljanja 

likovnega motiva, odprtost idej, nenavadnosti povezav (domišljija, likovni spomin) upodobitve 

likovnega motiva ter razlikovanje med kičastimi, šablonskimi, ponavljajočimi in umetniškimi 

deli. 
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5.4 Statistična obdelava podatkov, analiza 

Podatke, pridobljene pred eksperimentom (v inicialnem stanju) in po eksperimentu (v obliki 

preizkusov kritičnega vrednotenja umetniških del s stališča motiva v stalni zbirki Moderne 

galerije), smo kvantitativno obdelali oziroma statistično analizirali z računalniškim programom 

STATISTICA, različica 12. Podatke, zbrane v okviru izvedbe likovnih nalog učencev pri 

likovnem izražanju – v znanju, v ustvarjalnosti učencev – nastali so likovni izdelki 

(vgrajevanje spoznavnih pojmov v likovno izražanje, izvirnost) in dokumenti (učne priprave in 

druge beležke učiteljev, zapiski izobraževalnih sestankov), smo kvalitativno obdelali. 

Uporabili smo vsebinsko kvalitativno raziskavo. V zadnji fazi smo podatke še enkrat povzeli 

in jih kvalitativno obdelali ter zapisali dobljene rezultate, kjer smo uporabili vsebinsko 

kvalitativno analizo. 
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6.0 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

6.1 Inicialno stanje 

V inicialnem stanju smo preverili predhodno znanje s področja likovnega motiva. Učenci so 

rešili preizkus za preverjanje znanja o tem, na kateri fotografiji prepoznajo kičast likovni 

motiv. 

Preglednica 4: Povzetek frekvenc in pozitivnih odgovorov v % za celoten vzorec. Zadnji 

stolpec označuje pravilne odgovore. 

Slika f-DA %-DA 
Pravilni 

odgovori 

1 130 82,28 NE 

2 51 32,28 DA 

3 31 19,62 DA 

4 16 10,13 NE 

5 54 34,18 NE 

6 37 23,42 DA 

7 17 10,76 DA 

8 112 70,89 DA 

9 74 46,84 NE 

10 29 18,35 DA 

 

Kot lahko razberemo iz zgornje razpredelnice, je 130 učencev oz. 82,28 % prvi motiv na sliki 

1 iz inicialnega stanja označilo kot kičasti. Drugo sliko oz. motiv na sliki je izbralo za kičasto 

51 učencev oz. 32,28 %. Tretjo sliko je izbralo 31 učencev oz. 19,62 %, četrto sliko 16 

učencev oz. 10,13 %, peto sliko 54 učencev oz. 34,18 %, šesto sliko je izbralo 37 učencev 

oz. 23,42 %, sedmo sliko je izbralo 17 učencev oz. 10,76 %, osmo sliko je izbralo 112 

učencev oz. 70, 89 %, deveto sliko 74 učencev oz. 46,84 % in deseto sliko 29 učencev oz. 

18,35 %.  

Vsi učenci so odgovorili na vsa zastavljena vprašanja. Največkrat so izbrali sliko 1 in sliko 8. 

Najredkeje pa sliko 4 in 7. 
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Ocene 

Pravilne odgovore smo točkovali z 1 točko. Tako je vsak učenec, glede na svoje odgovore, 

lahko zbral od 0 do 10 točk. Samo trije so pravilno ocenili vseh 10 slik. Nihče ni dobil 0 točk. 

Povprečje pa je 4. 

Preglednica 5: Porazdelitve ocen učencev 

Inicialno stanje 

ocene 
M Ž f % 

1 2 4 6 3,80 

2 9 6 15 9,49 

3 18 16 34 21,52 

4 30 29 59 37,34 

5 14 8 22 13,92 

6 7 5 12 7,59 

7 4 3 7 4,43 

8 0 0 0 0,00 

9 0 0 0 0,00 

10 1 2 3 1,90 

Skupaj 85 73 158 100,00 

 

Preglednica 6: Opisna statistika 

Aritmetična sredina Standardni odklon Minimum Maksimum N 

4,02 1,57 1 10 158 

 

Aritmetična sredina znaša 4,02 točk, standardni odklon 1,57. Najmanjše število možnih točk 

je 1 in maksimalno število doseženih točk je 10. 
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Primerjava po spolu 

Za vsako sliko smo naredili tabelo, kako so odgovarjali dečki (1) in deklice (2) in izračunali ali 

se njihovi odgovori med seboj statistično značilno razlikujejo. Uporabila sem χ2 test.  

Slika 1 

 Spol Slika 1 

NE 

Slika 1 

DA 

 

skupaj 

Število M 14 71 85 

% po vrsticah  16,47 % 83,53 %  

Število Ž 14 59 73 

% po vrsticah  19,18 % 80,82 %  

Število VSI 28 130 158 

% skupaj  17,72 % 82,28 % 100 % 

 

Pri prvi sliki je 83,53 % dečkov odgovorilo, da je slika 1 kičasta, 16,47 % dečkom pa slika ni 

bila kičasta 80,82 % deklic je odgovorilo, da je slika 1 kičasta, 19,18 % deklic je mnenja, da 

slika 1 ni kičasta. 

Dečki in deklice se statistično značilno ne razlikujejo, χ2 = 0,20, df = 1, p = 0,66, po tem, kako 

so odgovarjali, ali je motiv na sliki 1 kičast ali ni. 

Podatki Pearson chi-square (p) so zaokroženi na dve decimalni mesti. Če bi bile razlike 

pomembne, bi moral biti p manjši od 0,05. 

 

Slika 2 

 Spol Slika 2 

NE 

Slika 2 

DA 

 

skupaj 

Število M 60 25 85 

% po vrsticah  70,59 % 29,41 %  

Število Ž 47 26 73 

% po vrsticah  64,38 % 35,62 %  
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Število VSI 107 51 158 

% skupaj  67,72 % 32,28 % 100 % 

 

O sliki 2 je 70,59 % dečkov menilo, da motiv ni kičast, 29,41 % pa jih je menilo, da je motiv 

kičast. 64,38 % deklic je odgovorilo, da motiv ni kičast, 35,62 % deklic je menilo, da je motiv 

kičast. 

Dečki in deklice se statistično ne razlikujejo, χ2 = 0,70, df = 1, p = 0,40. 

 

Slika 3 

 Spol Slika 3 

NE 

Slika 3 

DA 

skupaj 

Število M 65 20 85 

% po vrsticah  76,47 % 23,53 %  

Število Ž 62 11 73 

% po vrsticah  84,93 % 15,07 %  

Število VSI 107 51 158 

% skupaj  80,38 % 19,62 % 100 % 

 

O sliki 3 je 76,47 % dečkov menilo, da motiv ni kičast, 23,53 % pa jih je menilo, da je motiv 

kičast. 84,93 % deklic je odgovorilo, da motiv ni kičast, 15,07 % deklic je menilo, da je motiv 

kičast. 

Dečki in deklice se statistično značilno ne razlikujejo, χ2 = 1,80, df = 1, p = 0,90. 
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Slika 4 

 Spol Slika 4 

NE 

Slika 4 

DA 

 

skupaj 

Število M 74 11 85 

% po vrsticah  87,06 % 12,94 %  

Število Ž 68 5 73 

% po vrsticah  93,15 % 6,85 %  

Število VSI 142 16 158 

% skupaj  89,87 % 10,13 % 100 % 

 

O sliki 4  je 87,06 % dečkov menilo, da motiv ni kičast, 12,94 % pa jih je menilo, da je motiv 

kičast. 93,15 % deklic je odgovorilo, da motiv ni kičast, 6,85 % deklic je menilo, da je motiv 

kičast. 

Dečki in deklice se statistično značilno ne razlikujejo, χ2 = 1,60, df = 1, p = 0,20. 
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Slika 5 

 Spol Slika 5 

NE 

Slika 5 

DA 

 

skupaj 

Število M 58 27 85 

% po vrsticah  68,24 % 31,76 %  

Število Ž 46 27 73 

% po vrsticah  63,01 % 36,99 %  

Število VSI 104 54 158 

% skupaj  65,82 % 34,18 % 100 % 

 

Pri sliki 5  je 68,24 % dečkov menilo, da motiv ni kičast, 31,76 % pa jih je menilo, da je motiv 

kičast. 63,01 % deklic je odgovorilo, da motiv ni kičast, 36,99 % deklic je menilo, da je motiv 

kičast. 

Dečki in deklice se statistično značilno ne razlikujejo, χ2 = 0,50, df = 1, p = 0,50. 

Slika 6 

 Spol Slika 6 

NE 

Slika 6 

DA 

skupaj 

Število M 64 21 85 

% po vrsticah  75,29 % 24,71 %  

Število Ž 57 16 73 

% po vrsticah  78,08 % 21,92 %  

Število VSI 121 37 158 

% skupaj  76,58 % 23,42 % 100 % 

 

O sliki 6  je 75,29 % dečkov menilo, da motiv ni kičast, 24,71 % pa jih je menilo, da je motiv 

kičast. 78,08 % deklic je odgovorilo, da motiv ni kičast, 21,92 % deklic je menilo, da je motiv 

kičast. 

Dečki in deklice se statistično značilno ne razlikujejo, χ2 = 0,20, df = 1, p = 0,70. 
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Slika 7 

 Spol Slika 7 

NE 

Slika 7 

DA 

 

skupaj 

Število M 74 11 85 

% po vrsticah  87,06 % 12,94 %  

Število Ž 67 6 73 

% po vrsticah  91,78 % 8,22 %  

Število VSI 141 17 158 

% skupaj  89,24 % 10,76 % 100 % 

 

O sliki 7  je 87,06 % dečkov menilo, da motiv ni kičast, 12,94 % pa jih je menilo, da je motiv 

kičast. 91,78 % deklic je odgovorilo, da motiv ni kičast, 8,22 % deklic je menilo, da je motiv 

kičast. 

Dečki in deklice se statistično značilno ne razlikujejo, χ2 = 0,91, df = 1, p = 0,33. 

Slika 8 

 Spol Slika 8 

NE 

Slika 8 

DA 

Vrstica  

skupaj 

Število M 28 57 85 

% po vrsticah  32,94 % 67,06 %  

Število Ž 18 55 73 

% po vrsticah  24,66 % 75,34 %  

Število VSI 46 112 158 

% skupaj  29,11 % 70,89 % 100 % 

 

O sliki 8  je 32,94 % dečkov menilo, da motiv ni kičast, 67,06 % pa jih je menilo, da je motiv 

kičast. 24,66 % deklic je odgovorilo, da motiv ni kičast, 75,34 % deklic je menilo, da je motiv 

kičast. 

Dečki in deklice se statistično značilno ne razlikujejo, χ2 = 1,30, df = 1, p = 0,30. 
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Slika 9 

 Spol Slika 9 

NE 

Slika 9 

DA 

 

skupaj 

Število M 43 42 85 

% po vrsticah  50,59 % 49,41 %  

Število Ž 41 32 73 

% po vrsticah  56,16 % 43,84 %  

Število VSI 84 74 158 

% skupaj  53,16 % 46,84 % 100 % 

 

O sliki 9 je 50,59 % dečkov menilo, da motiv ni kičast, 49,41 % pa jih je menilo, da je motiv 

kičast. 56,16 % deklic je odgovorilo, da motiv ni kičast, 43,84 % deklic je menilo, da je motiv 

kičast. 

Dečki in deklice se statistično značilno ne razlikujejo, χ2 = 0,50, df = 1, p = 0,50. 

Slika 10 

 Spol Slika 10 

NE 

Slika 10 

DA 

skupaj 

Število M 64 21 85 

% po vrsticah  75,29 % 24,71 %  

Število Ž 65 8 73 

% po vrsticah  89,04 % 10,96 %  

Število VSI 129 29 158 

% skupaj  81,65 % 18,35 % 100 % 

 

O sliki 10 je 75,29 % dečkov menilo, da motiv ni kičast, 24,17 % pa jih je menilo, da je motiv 

kičast. 89,04 % deklic je odgovorilo, da motiv ni kičast, 10,96 % deklic je menilo, da je motiv 

kičast. 
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Odgovori pri slikah od 1 do 9 niso statistično značilno različni po spolu, pri sliki 10 pa so 

statistično značilne razlike po spolu, in sicer χ 2= 4,95, df = 1, p = 0,03. 

S t-testom smo izračunali, ali se dečki in deklice statistično značilno razlikujejo po pravilnosti 

ocen, ali je motiv na sliki kičast ali ni. 

Preglednica 7: Podatki t-testa 

 

Spol 
 

Število Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

 

t-vrednost 

 

df 

 

p 

 

F- 

ocena 

varianc 

 

P 

varianc 

 

M 85 4,05 

 

1,49 

 

 

-0,24 

 

 

156 

 

 

0,81 

 

 

1,27 

 

 

0,28 

 
Ž 
 

73 3,99 1,68 

 
 
Ugotovitev: 

Med dečki in deklicami ni statistično značilnih razlik, saj je t = - 0,24, df = 156, p = 0,81. 

Aritmetična sredina za deklice je 3,99, standardni odklon za deklice je 1,68, aritmetična 

sredina za dečke znaša 4,05 in standardni odklon za dečke 1,49. F-ocena varianc je 1,27, P 

varianc pa 0,28, kar kaže, da ni razlik med dečki in deklicami. 
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Primerjava po šolah 

Podobno kot za spol smo podatke primerjali po treh šolah za vsako sliko.  

Slika 1 

 

Šola 1, 2, 3 

 

Slika 1 

NE 

Slika 1 

DA 

skupaj 

1                            Število 5 37 42 

% po vrsticah 11,90 % 88,10 %  

2                                Število 9 52 61 

% po vrsticah 14,75 % 85,25 %  

3                                Število 14 41 55 

% po vrsticah 25,45 % 74,55 %  

Skupaj število 28 130 158 

Skupaj % 17,72 % 82,28 % 100 % 

 

Na šoli 1 je 11,90 % učencev menilo, da motiv na sliki 1 ni kičast in 88,10 % učencev je 

menilo, da je motiv na sliki 1 kičast. 14,75 % učencev na šoli 2 je menilo, da motiv na sliki 1 

ni kičast, 85,25 % jih je menilo, da je. Na šoli 3 je 25,45 % učencev menilo, da motiv ni 

kičast, 74,55 % pa jih je menilo, da je motiv kičast. 

 

Razlike pri odgovorih med tremi šolami pri sliki 1 niso statistično značilne, χ2 = 3,60, df = 2,   

p = 0,70. 
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Slika 2 

Šola: 1, 2, 3 

 

Slika 2 

NE 

Slika 2 

DA 

skupaj 

1                            Število 30 12 42 

% po vrsticah 71,43 % 28,57 %  

2                                Število 45 16 61 

% po vrsticah 73,77 % 26,23 %  

3                                Število 32 23 55 

% po vrsticah 58,18 % 41,82 %  

Skupaj število 107 51 158 

Skupaj % 67,72 % 32,28 % 100 % 

 

Na šoli 1  je 71,43 % učencev menilo, da motiv na sliki ni kičast, in 28,57 % učencev je 

menilo, da je motiv na sliki kičast. 73,77 % učencev na šoli 2 je menilo, da motiv na sliki ni 

kičast, 26,23 % jih je menilo, da je. Na šoli 3 je 58,18 % učencev menilo, da motiv ni kičast, 

32,28 % pa jih je menilo, da je motiv kičast. 

Razlike v odgovorih med tremi šolami pri sliki 2 niso statistično značilne, χ2 = 3,60, df = 2,     

p = 0,20. 
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Slika 3 

Šola: 1, 2, 3 

 

Slika 3 

NE 

Slika 3 

DA 

skupaj 

1                            Število 34 8 42 

% po vrsticah 80,95 % 19,05 %  

2                                Število 55 6 61 

% po vrsticah 90,16 % 9,84 %  

3                                Število 38 17 55 

% po vrsticah 69,09 % 30,91 %  

Skupaj število 127 31 158 

Skupaj % 80,38 % 19,62 % 100 % 

 

Na šoli 1 je 80,95 % učencev menilo, da motiv na sliki ni kičast, in 19,05 % učencev je 

menilo, da je motiv na sliki kičast. 90,16 % učencev na šoli 2 je menilo, da motiv na sliki ni 

kičast, 9,84 % jih je menilo, da je. Na šoli 3 je 69,09 % učencev menilo, da motiv ni kičast, 

30,91 % pa jih je menilo, da je motiv kičast. 

Razlike v odgovorih med tremi šolami pri sliki 3 so statistično značilne, χ2 = 8,16, df = 2,        

p = 0,02. 
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Slika 4 

Šola: 1, 2, 3 

 

Slika 4 

NE 

Slika 4 

DA 

skupaj 

1                            Število 37 5 42 

% po vrsticah 88,10 % 11,90 %  

2                                Število 59 2 61 

% po vrsticah 96,72 % 3,28 %  

3                                Število 46 9 55 

% po vrsticah 83,64 % 16,36 %  

Skupaj število 142 16 158 

Skupaj % 89,87 % 10,13 % 100 % 

 

Na šoli 1 je 88,10 % učencev menilo, da motiv na sliki ni kičast, in 11,90 % učencev je 

menilo, da je motiv na sliki kičast. 96,72 % učencev na šoli 2 je menilo, da motiv na sliki ni 

kičast, 3,28 % jih je menilo, da je. Na šoli 3 je 83,64 % učencev menilo, da motiv ni kičast, 

16,36 % pa jih je menilo, da je motiv kičast. 

Razlike v odgovorih med tremi šolami pri sliki 4 niso statistično značilne, χ2 = 5,63, df = 2,     

p = 0,06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

Slika 5 

Šola: 1, 2, 3 

 

Slika 5 

NE 

Slika 5 

DA 

skupaj 

1                            Število 28 14 42 

% po vrsticah 66,67 % 33,33 %  

2                                Število 43 18 61 

% po vrsticah 70,49 % 29,51 %  

3                                Število 33 22 55 

% po vrsticah 60,00 % 40,00 %  

Skupaj število 104 54 158 

Skupaj % 65,82 % 34,18 % 100 % 

 

Na šoli 1 je 66,67 % učencev menilo, da motiv na sliki ni kičast in 33,33 % učencev je 

menilo, da je motiv na sliki kičast. 70,49 % učencev na šoli 2 je menilo, da motiv na sliki ni 

kičast, 29,51 % jih je menilo, da je. Na šoli 3 je 60,00 % učencev menilo, da motiv ni kičast, 

40,00 % pa jih je menilo, da je motiv kičast. 

Razlike v odgovorih med tremi šolami pri sliki 5 niso statistično značilne, χ2 = 1,43, df = 2,     

p = 0,50. 
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Slika 6 

Šola: 1, 2, 3 

 

Slika 6 

NE 

Slika 6 

DA 

skupaj 

1                            Število 33 9 42 

% po vrsticah 78,57 % 21,43 %  

2                                Število 55 6 61 

% po vrsticah 90,16 % 9,84 %  

3                                Število 33 22 55 

% po vrsticah 60,00 % 40,00 %  

Skupaj število 121 37 158 

Skupaj % 76,58 % 23,42 % 100 % 

 

Na šoli 1 je 78,57 % učencev menilo, da motiv na sliki ni kičast, in 21,43 % učencev je 

menilo, da je motiv na sliki kičast. 90,16 % učencev na šoli 2 je menilo, da motiv na sliki ni 

kičast, 9,84 % jih je menilo, da je. Na šoli 3 je 60,00 % učencev menilo, da motiv ni kičast, 

40,00 % pa jih je menilo, da je motiv kičast. 

Razlike v odgovorih med tremi šolami pri sliki 6 so statistično značilne, χ2 = 14,80, df = 2,      

p = 0,00. 
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Slika 7 

Šola: 1, 2, 3 

 

Slika 7 

NE 

Slika 7 

DA 

skupaj 

1                            Število 40 2 42 

% po vrsticah 95,24 % 4,76 %  

2                                Število 58 3 61 

% po vrsticah 95,08 % 4,92 %  

3                                Število 43 12 55 

% po vrsticah 78,18 % 21,82 %  

Skupaj število 141 17 158 

Skupaj % 89,24 % 10,76 % 100 % 

 

Na šoli 1 je 95,24 % učencev menilo, da motiv na sliki ni kičast, in 4,76 % učencev je menilo, 

da je motiv na sliki kičast. 95,08 % učencev na šoli 2 je menilo, da motiv na sliki ni kičast, 

4,92 % jih je menilo, da je. Na šoli 3 je 78,18 % učencev menilo, da motiv ni kičast, 21,82 % 

pa jih je menilo, da je motiv kičast. 

Razlike v odgovorih med tremi šolami pri sliki 7 so statistično značilne, χ 2= 10,75, df = 2,       

p = 0,00. 
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Slika 8 

Šola: 1, 2, 3 

 

Slika 8 

NE 

Slika 8 

DA 

skupaj 

1                            Število 14 28 42 

% po vrsticah 33,33 % 66,67 %  

2                                Število 11 50 61 

% po vrsticah 18,03 % 81,97 %  

3                                Število 21 34 55 

% po vrsticah 38,18 % 61,82 %  

Skupaj število 46 112 158 

Skupaj % 29,11 % 70,89 % 100 % 

 

Na šoli 1 je 33,33 % učencev menilo, da motiv na sliki ni kičast, in 66,67 % učencev je 

menilo, da je motiv na sliki kičast. 18,03 % učencev na šoli 2 je menilo, da motiv na sliki ni 

kičast, 81,97 % jih je menilo, da je. Na šoli 3 je 38,18 % učencev menilo, da motiv ni kičast, 

61,82 % pa jih je menilo, da je motiv kičast. 

Razlike v odgovorih med tremi šolami pri sliki 8 so statistično značilne, χ2 = 6,18, df = 2,        

p = 0,05. 
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Slika 9 

 

Šola: 1, 2, 3 

 

Slika 9 

NE 

Slika 9 

DA 

skupaj 

1                            Število 25 17 42 

% po vrsticah 59,52 % 40,48 %  

2                                Število 35 26 61 

% po vrsticah 57,38 % 42,62 %  

3                                Število 24 31 55 

% po vrsticah 43,64 % 56,36 %  

Skupaj število 84 74 158 

Skupaj % 53,16 % 46,84 % 100 % 

 

Na šoli 1 je 59,52 % učencev menilo, da motiv na sliki ni kičast, in 40,48 % učencev je 

menilo, da je motiv na sliki kičast. 57,38 % učencev na šoli 2 je menilo, da motiv na sliki ni 

kičast, 42,62 % jih je menilo, da je. Na šoli 3 je 43,64 % učencev menilo, da motiv ni kičast, 

56,36 % pa jih je menilo, da je motiv kičast. 

Razlike v odgovorih med tremi šolami pri sliki 9 niso statistično značilne, χ 2= 3,12, df = 2,     

p = 0,20. 
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Slika 10 

Šola: 1, 2, 3 

 

Slika 10 

NE 

Slika 10 

DA 

skupaj 

1                            Število 37 5 42 

% po vrsticah 88,10 % 11,90 %  

2                                Število 56 5 61 

% po vrsticah 91,80 % 8,20 %  

3                                Število 36 19 55 

% po vrsticah 65,45 % 34,55 %  

Skupaj število 129 29 158 

Skupaj % 81,65 % 18,35 % 100 % 

 

Na šoli 1 je 88,10 % učencev menilo, da motiv na sliki ni kičast, in 11,90 % učencev je 

menilo, da je motiv na sliki kičast. 91,80 % učencev na šoli 2 je menilo, da motiv na sliki ni 

kičast, 8,20 % jih je menilo, da je. Na šoli 3 je 65,45 % učencev menilo, da motiv ni kičast, 

34,55 % pa jih je menilo, da je motiv kičast. 

Razlike v odgovorih med tremi šolami pri sliki 10 so statistično značilne, χ2 = 14,99, df = 2,   p 

= 0,00. 
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Ali se učenci iz različnih šol statistično značilno razlikujejo po pravilnosti ocene, ali je motiv 

na sliki kič ali ne, smo izračunali z analizo variance.  

Preglednica 8: Tabela frekvenc glede na šole, v njej so tudi % po šolah, ocenah in šola x 

ocena 

 Ocene 

od 1-10 

Šola 1 Šola 2 Šola 3 skupaj 

število 1 0 1 5 6 

% po vrsticah  0,00 % 16,67 % 83,33 %  

Število 2 5 8 2 15 

% po vrsticah  33,33 % 53,33 % 13,33 %  

Število 3 11 13 10 34 

% po vrsticah  32,35 % 38,24 % 29,41 %  

Število 4 17 27 15 59 

% po vrsticah  28,81 % 45,76 % 25,42 %  

Število 5 7 7 8 22 

% po vrsticah  31,82 % 31,82 % 36,36 %  

Število 6 1 2 9 12 

% po vrsticah  8,33 % 16,67 % 75,00 %  

Število 7 1 3 3 7 

% po vrsticah  14,29 % 42,86 % 42,86 %  

Število 10 0 0 3 3 

% po vrsticah  00,00 % 0,00 % 100,00 %  

Število Vseh 42 61 55 158 

Skupaj %  26,58 % 38,61 % 34,81 % 100,00 % 

Aritmetična 

sredina 

 3,79 3,80 4,44 4,02 

Standardni 

odklon 

 1,09 1,25 2,07 1,57 
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T-test lahko računamo le, če imamo podatke razdeljene na dve skupini, kot je npr. spol, če 

pa je podskupin več, tako kot v našem primeru, kjer imamo tri osnovne šole, pa računamo 

analizo variance, ki smo ju že navedli v zgornji preglednici. 

Preglednica 9: Aritmetična sredina, standardni odklon in analiza varianc za šole 

Šola 
 

Število Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

 

F-ocena 

varianc 

p 

1  42 3,79 

 

1,09 

 

 

 

3,05 

 

 

0,05 
2  
 

61 3,80 1,25 

3  55 4,44 2,07 

Skupaj 158 4,02 1,57 

 

Aritmetična sredina za šolo 1 znaša 3,79, standardni odklon pa 1,09. Aritmetična sredina za 

šolo 2 je 3,80, standardni odklon je 1,25. Aritmetična sredina za šolo 3 znaša 4,44, 

standardni odklon pa 2,07. 

Analiza varianc med pari osnovnih šol (F1,2 = 0,01 (p = 0,94); F1,3 = 3,05 (p = 0,05);      

F2,3 = 4,06 (p = 0,05)), kaže, da izstopa šola 3, ki je dosegla najvišji povprečni rezultat 

(4,44), vendar se učenci med seboj zelo razlikujejo. To je tudi edina šola, v kateri so trije 

učenci, ki so dosegli maksimalno oceno 10, kar je tudi vzrok, da variance med seboj niso 

homogene. 

Med šolami so statistično značilne razlike na ravni p = 0,05.  

Preglednica 10: Levenova analiza homogenosti varianc 

LEVENOVA 

ANALIZA 

 

df1 

 

df2 

 

Sig. 

8,161 2 155 0,000 

 

F(2, 155) = 3,05, df1 = 2, df2 = 155, p = 0,05 
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Levenova analiza je pokazala, da so variance nehomogene na ravni p = 0,000 (Levenov test: 

8,161 ; df1 = 2 ; df2 = 155). Games Howellov post hoc test pa je potrdil, da med šolami ni 

statistično značilnih razlik:  

p1,2 = 0,997                           p2,3 = 0,126 

p1,3 = 0,120 

6.2 Izvajanje učnega procesa 

Izvedli smo učni proces z učiteljevo usmerjeno dejavnostjo, kamor smo vključili učinkovite 

oblike in metode dela (metoda uzavedanja lastne senzibilnosti, metoda pogovora in razlage). 

Za vsako likovno nalogo smo učence motivirali z izbrano in izredno premišljeno uvodno 

motivacijo. 

Izvedli smo naslednje likovne naloge: 

a. Upodabljanje motiva po spominu z upoštevanjem ravnovesja v gradnji risbe: 

- likovni motiv: ptice v našem okolju, 

- likovna tehnika: tuš in lesene paličice, peresa, čopiči. 

b. Upodabljanje motiva po opazovanju z razporejanjem svetlih in temnih ploskev 

narisanih z linijami in točkami. 

- likovni motiv: moja učiteljica v razredu, 

- likovna tehnika: kemični svinčnik ali črn flomaster. 

c. Upodabljanje motiva po domišljiji in razporejanje temnejših ploskev narisanih s 

črtami in točkami: 

- likovni motiv: šopek cvetja, 

- likovna tehnika: tempera ali flomaster temne barve. 

 

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj likovnih del posameznih učencev, ki na podlagi vseh 

treh neodvisnih ocenjevalcev izstopajo glede na motiviranost in ustvarjalno upodobitev 

likovnega motiva. Pri opisovanju otroških likovnih del bomo zaradi preobsežnega slikovnega 

materiala izpostavila le tipične (skrajne primere) šablonske risbe in tiste redke, netipične, 

spontane in ustvarjalne.  

Učenci so v svojem likovnem izražanju polni domišljije. Izražajo se s srcem in ne toliko z 

razumom, predvsem učenci na nižji stopnji. Likovno ustvarjanje je zato ponavadi zelo 

spontano, vendar pa opažamo, da pri nekaterih učencih, če jim prepustimo njihov lastni 

izraz, ki temelji na risanju predvsem po spominu in domišljiji in ne na konkretnih vizualnih 
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izkušnjah, zapadejo v veliki meri v šablonski in kičasti način izražanja. Še posebej se kaže 

tovrsten način pri risanju ptic, sonca, rož, smrečic, trave ... Kadarkoli jim rečemo, da naj 

nekaj narišejo po svoji lastni zamisli, in kadar ni ustrezne motivacije, da bi motiv, ki ga rišejo, 

doživeli, ga ponotranjili, uporabijo šablonski način izražanja. Zato smo naše učence 

poskušali ustrezno motivirati na različne načine. Najprej smo pouk zastavili problemsko, 

spodbujali in usmerjali smo jih pri opazovanju z vprašanji, da so opazovali in opisovali svet 

okoli sebe tako, da so motiv, ki so ga risali, čim bolj doživeli in se z njim seznanili. Pri 

ustvarjanju se pri učencih ponavadi sprožijo sposobnosti opazovanja, zbiranja podatkov in 

zavestno obdelavo le-teh, čustveno ocenjevanje z domišljijo in natančno izražanje idej in 

konceptov. Nekateri otroški izdelki zato pričajo o učenčevi prizadetosti, doživljanju, včasih 

tudi o čustveni stiski. Likovni razvoj v obdobju pubertete (13, 14, 15 let) kaže učenčevo 

sposobnost  zavestnega dela in prevlado intelekta. Delo pri likovni umetnosti je kontrolirano 

oblikovanje, podprto s teorijo in prakso. V njihovem ustvarjanju se v tem obdobju pojavijo 

večja kritičnost, psihična nestabilnost, občutljivost ter dovzetnost k negativnim vplivom iz 

okolja (prirejeno po Karlavaris, 1961). V tej starosti likovno izražanje po spominu in domišljiji 

usiha. Umika se spontano likovno izražanje in v ospredje prihaja zavestno reševanje likovnih 

problemov, kjer likovno izražanje postane namerno. Učenci začnejo uživati v zavestnem 

upodabljanju motivov, ki so po vizualni plati najbližje prvotnemu videzu (Učni načrt 2007). 

Berce Golobova (1993) pravi, da pri tej starosti učenci predmete in naravo rišejo z viziranjem 

s pomočjo vertikale in horizontale ter tako ugotavljajo sorazmerja in odnose med 

posameznimi deli. Prostor na risbi dosežejo s pomočjo prostorskih ključev in s pomočjo 

perspektive. Pogost pojav je predmetna prosojnost in delno prekrivanje predmetov na risbi. 

Karlavaris (1961) dodaja, da učenci rišejo po opazovanju in doživljajo prostor, vendar v 

svojih likovnih delih pogosto zanemarjajo jasne obrise in čistost linij. Berce Golobova (1993) 

nadaljuje, da se z leti izboljšujejo motorične spretnosti, saj so otroci sposobni ravnati z 

zahtevnejšimi tehnikami in materiali. Gerlovič (1972) razlaga, da pri delu postajajo vse bolj 

spretni in potrpežljivi, samostojni in bolj natančni. Pri starosti 13 in 14 let se učenci že 

povsem zavestno likovno izražajo, spontanost usahne, razvije se razum. Ustvarjajo 

kontrolirano, s teorijo in prakso, vendar imajo pri upodabljanju realističnih podob in 

predmetov, kot so človek, hiše, drevesa ..., težave. Avtorica ugotavlja, da so preveč 

obremenjeni s tem, kako izgledajo te podobe v resnici, zato pozabijo na nekatere likovne 

zakonitosti, kot so: ravnovesje na sliki, kompozicija. Abstraktne ali poenostavljene oblike 

lažje ustrezno razporedijo. Osebna nota posameznika je v tej starosti izrazitejša, linije so bolj 

sproščene, natančne, zanesljive, senčenje s črtkanjem pa bogatejše. Po naravi včasih rišejo 

z negotovo črto, ki jo tudi večkrat popravljajo, saj ne sledijo več svojim predstavam o stvareh, 

ampak le oblikam, ki jih vidijo. Poskušajo posneti vidno realnost, a jim to s prvo potezo ne 

uspe, zato posamezne linije večkrat popravijo (Karlavaris 1970). Perspektivično risanje in 
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linearna perspektiva je za učence pravo odkritje. Berce Golobova (1993) pravi, da ko enkrat 

razumejo princip risanja s pomočjo horizonta ter enega ali dveh očišč in linij, ki se stekajo v 

očišče, rišejo z velikim veseljem. S pomočjo viziranja so pri likovnem ustvarjanju ob uporabi 

že znanih zakonitosti v grobem sposobni razumeti bistvo tonskega in kolorističnega 

slikarstva. Tudi figura dobiva pri upodabljanju realna razmerja. V tem obdobju učitelj navaja 

učence na čim bolj samostojno delo, da zna vsak učenec sam zavestno načrtovati in s 

svojim lastnim razmišljanjem izdelati likovno nalogo. Ob tem spodbuja njihovo izvirnost in 

lastno iskanje rešitev. Prav tako jim s približevanjem sodobne umetnosti omogoča, da jo 

razumejo v vsakdanjem prostoru in času (Učni načrt 2007). Berce Golobova pojasnjuje, da 

so učenci ob koncu osnovne šole sposobni uspešno reševati likovne probleme. Likovna dela 

se približajo stvarni realnosti. Po obliki, velikosti in barvi so sposobni risati po pravilih 

perspektive, motive rišejo po opazovanju. Pri figuri in ostalih predmetih obvladajo proporce, 

zračno in barvno perspektivo, z modelacijo ustvarijo vtis plastičnosti predmeta (Berce - Golob 

1997).  

Likovna naloga, pri kateri so učenci risali motiv ptice po spominu z upoštevanjem ravnovesja 

v gradnji risbe, s tušem in paličicami, peresi in čopiči, sem želela ugotoviti, kako spontani, 

ustvarjalni, razmišljujoči in neobremenjeni so učenci v svojem likovnem izražanju. Zanimalo 

nas je, ali uporabljajo izkušnjo kreativno ali jo povzemajo. Ocenjevalci so po ocenjevalnih 

kriterijih ustvarjalnosti za točno določeno likovno nalogo vrednotili likovna dela po naslednjih 

načelih: upodobitev motiva na svojevrsten način, smotrna uporaba likovnih sredstev (tehnike 

in postopka) ter upoštevanje ravnovesja v gradnji risbe.  

Ugotovili smo, da se učenci v večini primerov, zaradi naše usmerjene dejavnosti pri pouku z 

učinkovitimi oblikami dela ter s splošnimi in z likovnimi metodami pri upodabljanju likovnih 

motivov izražajo z večjo ustvarjalnostjo in se v manjši meri poslužujejo šablon. V 

nadaljevanju bom predstavila nekaj likovnih del, ki so bila po ocenah neodvisnih 

ocenjevalcev najbolj ustvarjalna, in nekaj tistih, kjer so se posluževali šablonskega načina 

izražanja. 
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Slika 1: Delo učenca U 40 

Slika 1: Učenec U 40 v svojem likovnem delu upodobi ptico po spominu v likovni tehniki tuša. 

V njegovem delu prevladuje črta, zato je to linearna risba. Ptica ni statična, kar nakazuje 

iztegnjenost glave. Ravnovesje v gradnji same risbe je začutiti v veji, na kateri ptica stoji. 

Učenec se ne poslužuje šablon. Likovno tehniko dobro uporabi. V likovnem delu je zaznati 

individualni in originalni likovni izraz v motivu. 

 

                         Slika 2: Delo učenke U 61                          Slika 3: Delo učenke U 63 

Slika 2: Učenka U 61 upodobi ptici z uporabo tehnike tuša, s čopiči in paličico. Tehniko je 

dobro uporabila pri svojem delu, kar se vidi v mehkih prehodih in intenzivnosti črt. Narisan 

motiv je postavljen v diagonalno kompozicijo in lepo zapolnjuje celoten format. Ptici nista 

šablonski, delujeta v ravnovesju in se dobro približata vidni realnosti, vsaka je obrnjena v 
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svojo smer. Linije so spontane in lahkotne. Na pticah je zaznati občutek globine, kar je 

nakazano s senco. Prav tako na veji, kjer sedita.  

Slika 3: Učenka U 63 upodobi motiv ptice na drevesu. Z uporabo likovne tehnike tuša ustvari 

mehke prehode na ptici in s tem doseže plastičnost oblike. Ravnovesje v likovnem delu 

zgradi s pomočjo črt (vej) v ozadju. Zapolni celoten format. Motiv upodobi na izviren, 

svojevrsten način. Z različnimi odtenki sive barve ji uspe ustvariti vtis plastičnosti oblike. 

 

                               Slika 4: Delo učenke U 64 

Slika 4: Na likovnem delu učenke U 64 sta upodobljeni dve ptici, prva stoji bolj v ospredju na 

ograji v prvem planu, druga je malenkost pomaknjena nazaj. Motiv je upodobila na 

svojevrsten način. Kompozicija je vodoravna. Ravnovesje v likovnem delu je zgradila s 

pomočjo vodoravne črte. Dobro izkoristi lastnosti likovne tehnike tuša, kar se vidi v senčenju 

ptic, lesenega dela ograje, kjer so vidni mehki prehodi.  
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Slika 5: Delo učenca U 51                             Slika 6: Delo učenca U 92 

Slika 5: Učenec U 51 na likovnem delu upodobi ptico in njene mladičke na ustvarjalen in 

izviren način. Postavi jih v ospredje na štor drevesa. Celoten format zapolni in postavi v 

ravnovesje. Ptice so v centralnem delu formata rahlo pomaknjene v levo. V ozadju nariše del 

krošnje drevesa. Prav tako je fleksibilen pri uporabi likovne tehnike, z mehkimi prehodi 

ustvarja plastičnost oblik. 

Slika 6: Učenec U 92 nariše ptico, ki sedi na veji. Drevesa ni narisal v celoti. Ptico je postavil 

na levo stran formata. Na desni nariše del drevesnega debla oziroma izsek. Tako zgradi 

ravnovesje v risbi. Po spominu upodobi motiv in se ne poslužuje šablon, ptico umesti v 

prostor. Z različnimi potezami zgradi ozadje, s čimer prav tako poskrbi za ravnovesje. Linija 

je dinamična, sproščena.  
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Slika 7: Delo učenca U 101 

Slika 7: Učenec U 101 nariše motiv na izviren in ustvarjalen način. Ptico postavi v centralni 

del formata, okrog nje pa s črtami nariše njeno obliko in tako zgradi ravnovesje v sami risbi. 

Tehnike tuša sicer ne izkoristi najbolje, saj ni zaznati plastičnosti oblike motiva. S črtami 

zapolni celoten format. Linije so sproščene in dinamične. Učenec zapolni celotno risarsko 

površino.  

 

 

Slika 8: Delo učenke U 85                                                Slika 9: Delo učenke U 5         
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                                                       Slika 10: Delo učenke U 8 

Slika 8: Učenka U 85 motiv upodobi na izviren in originalen način. Ptici nariše v sredini 

formata, vendar ne v celoti. Ptici sta obrnjeni z glavami v levo stran, kar kaže na dinamiko 

narisanega prizora. Dinamičnost risbe se kaže tudi v listih na drevesu, kjer je zaznati 

trenutek v padajočem listu. Pokazala je motorično spretnost in obvladovanje tehnike tuša. Pri 

likovnem delu je zapolnila celoten format in upodobila kar nekaj podrobnosti. Pokazala je 

določeno likovno znanje in poznavanje globinskih vodil. Učenka je iz tehničnega vidika dobro 

upodobila motiv, vendar pa se v njenem izražanju že čuti šablona. Oči pri pticah upodobi po 

primeru kakšne slikanice oziroma risanke. Ravnovesje v risbi je dosegla s postavitvijo motiva 

v centralni del formata. Učenka je zapolnila celotno risarsko površino. 

Slika 9: Učenka U 5 je bila za delo motivirana in navdušena, kar se kaže tudi v njenem 

likovnem delu, narejenem po spominu, kjer je narisala motiv na ustvarjalen način. Njena 

motiviranost je v uporabi svojevrstne, originalne rešitve, kjer poleg ptice nariše tudi črva. 

Ravnovesje zgradi s pomočjo veje, na kateri ptica stoji. Ptico nariše od strani, vejo, na kateri 

ptica stoji pomakne v prostor, s čimer doseže globino narisanega motiva. Likovne tehnike 

sicer ne izrabi najbolje, saj ne uporabi nobenega senčenja in niti ne zapolni posameznih 

površin motiva. Tudi samega formata ne zapolni v celoti. Vendar se ne poslužuje 

šablonskega načina izražanja. 

Slika 10: Učenka U 8 je ptice umestila v prostor. Narisala jih je pri hranjenju v parku. 

Uporabila je poševno kompozicijo. Ravnovesje v risbi je zgradila z nizanjem posameznih 

elementov. Ptice niso izražene na šablonski način. Učenka je bila za delo motivirana. 
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                   Slika 11: Delo učenca U 152                         Slika 12: Delo učenca U 155 

Slika 11: Učenec U 152 motiv nariše na izviren in ustvarjalen način, uporabi rahlo diagonalno 

kompozicijo. Na motivu nariše veliko podrobnosti, ravnovesje zgradi s pomočjo veje, na 

kateri stoji ptica. S črtami zapolni nekatere površine. Ptico obrne stran od gledalca, s čimer 

vnese v svojo likovno delo dinamiko pripovedovanja. Linija je sigurna, uporaba likovne 

tehnike je dobra, ker gradi risbo s pomočjo likovnih prvin. Učenec pokaže motorično 

spretnost in obvladovanje risarske tehnike. Pokazal je določeno likovno znanje in poznavanje 

upodobitve globine. Pozornost je namenil predmetom na risbi, medtem ko je ozadje pustil 

nedefinirano. Glede na starost učenca bi lahko rekli, da prepozna prostor in globino, ima 

občutek za podrobnosti. 

Slika 12: Učenec U 155 upodobi motiv na izviren in ustvarjalen način. Z jasno linijo nariše 

drevo in ptico na njem. Za ravnovesje uporabi veje drevesa, ki jih naniza po vertikali. S tem 

zapolni celoten format. Ptico postavi v sredino, kjer jo nariše v gibanju. Učenec pokaže 

motorične spretnosti pri zaznavanju in upodabljanju motiva po spominu.  
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Slika 13: Delo učenca U 41 

Slika 13: Učenec U 41 nariše ptice v gibanju, vse letijo navzdol. Ni se poslužil šablonskega 

načina izražanja, pač pa je ptice upodobil po spominu, na svojevrsten, izviren način. Ptice 

razporedi po celotnem formatu. Ustvarja dinamično diagonalno kompozicijo. Posveti se 

motivu in ne ozadju. Ravnovesje na risbi zgradi z razporeditvijo ptic po podlagi. Značilnosti 

likovne tehnike s pridom uporabi.                                       

 

                            Slika 14: Delo učenca U 59                              Slika 15: Delo učenca U 80 

Slika 14: Učenec U 59 ptico upodobi na ustvarjalen in izviren način. Ptico nariše na veji 

drevesa. S pomočjo likovnih prvin, linije in točke, ustvari dinamično risbo. Ne nariše 

celotnega ozadja, pač pa ujame trenutek ptice na veji. Na levo stran slike postavi izsek 

debla, na desno ptico in s tem zgradi ravnovesje v risbi.  Likovno tehniko dobro uporabi. 
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Slika 15: Učenec U 80 prav tako ptico nariše na ustvarjalen način, dobro izkoristi značilnosti 

likovne tehnike, kar se vidi v nežnih prehodih. S pomočjo vej zapolni format risbe in zgradi 

ravnovesje. Pozornost nameni samemu motivu, kjer se dobro kažejo njegove motorične 

spretnosti, ter pokaže obvladovanje likovne tehnike. Glede na starost dobro prepoznava 

prostor in globino prostora. 

 

                                Slika 16: Delo učenca U 79                Slika 17: Delo učenca U 54 

Slika 16: Učenec U 79 ptici upodobi na svojevrsten, ustvarjalen način. Med njima vzpostavi 

dialog. Ptici postavi na lesen štor. Spretno uporabi značilnosti likovne tehnike, kjer z mehkimi 

prehodi ustvarja plastičnost oblik. Celoten format zapolni in z vejami ustvari ravnovesje v 

risbi.  

Slika 17: Učenec U 54 je ptico narisal v krošnji drevesa. Šablonske risbe se ni poslužil, ptico 

je postavil v center formata. Poskrbel je za ravnovesje v risbi s pomočjo črt, vej, ki jih je 

nanizal v ozadju in uporabil značilnosti likovne tehnike, pri kateri je uporabil mehke prehode 

in s tem ustvaril globino in plastičnost oblik. Celoten format je zapolnil.  
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                         Slika 18: Delo učenca U 57                              Slika 19: Delo učenca U 58 

 

Slika 18: Učenec U 57 nariše motiv na ustvarjalen in izviren način, s črtami se poigra na 

peruti, kar daje ptici še poseben čar. V ozadje prav tako postavi veje, da zgradi ravnovesje v 

likovnem delu. Zapolni celoten format. Dobro uporabi likovno tehniko, kjer je zaradi mehkih 

prehodov zaznati plastičnost oblik.  

Slika 19: Učenec U 58 motiv upodobi na zanimiv, svojevrsten in ustvarjalen način. Dobro 

uporabi lastnosti likovne tehnike tuša, kar se vidi v nežnih prehodih barve. Ravnovesje zgradi 

z rahlo obarvanim ozadjem in vejo, na kateri ptici sedita. 

 

Slika 20: Delo učenke U 147 
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Slika 20: Učenka U 147 upodobi motiv na izviren način, saj ptici obrne glavo nazaj in s tem 

ustvari dinamiko v samem delu. Vendar pa ne izkoristi značilnosti likovne tehnike tuša. Prav 

tako ne zgradi ravnovesja. Ptico postavi na sredino risarske podlage, rob lista ji služi kot 

talna črta.  

 

Slika 21: Delo učenke U 141 

Slika 21: Učenka U 141 upodobi ptice na izjemno ustvarjalen način, pri katerem s pridom 

izkoristi značilnosti tehnike. Ravnovesje na risbi zgradi s pomočjo naključnih črt in točk v 

ozadju.  

  

Slika 22: Delo učenke U 148 
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Slika 22: Učenka U 148 je ptice upodobila na svojevrsten način, s pomočjo točk je ustvarila 

ravnovesje v likovnem delu. Dobro je uporabila likovno tehniko tuša. Zaznati je izredno 

dinamično risbo. 

 

 

Slika 23: Delo učenke U 143 

Slika 23: Učenka U 143 ptici upodobi na ustvarjalen način, s črtno risbo zapolni prostor. 

Linija je dinamična in sproščena. Likovne tehnike ne izrabi najbolje. Drevesa so narisana 

ploskovno, kjer ni zaznati plastičnosti oblike, še posebej ne v drevesih, kjer se poslužuje 

šablonskega načina izražanja. 

 

Slika 24: Delo učenke U 44 



 

53 
 

Slika 24: Učenka U 44 upodobi motiv na nešablonski način, vendar manj spontano. V liniji se 

čuti utrujenost, negotovost. Za izgradnjo ravnovesja prav tako uporabi veje, dobro uporabi 

značilnosti likovne tehnike, kar se čuti v prehodih.  Zapolni celoten format risbe. 

 

                           Slika 25: Delo učenca U 74                          Slika 26: Delo učenca U 71    

Slika 25: Učenec U 74 prav tako motiv upodobi na svojevrsten način, ozadje zapolni z vejami 

in tako zgradi ravnovesje v risbi. Dobro uporabi značilnosti same likovne tehnike tuša.  

Zapolni celoten format risbe. 

Slika 26: Učenec U 71 ptice nariše v drugačnem okolju. Po spominu se izraža ustvarjalno in 

prav tako izkorišča lastnosti likovne tehnike. Prostor ustvarja s pomočjo prostorskih ključev. 

V ospredje postavi električni drog, na katerem sedi ptica. Ozadje zgradi s svetlimi in temnimi 

ploskvami. Cerkev in hiše naredi po šabloni. 
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         Slika 27: Delo učenca U 98                                Slika 28: Delo učenke U 68 

Slika 27: Učenec U 98 je motiv upodobil frontalno, vendar se je poslužil nekaterih šablonskih 

osnov, kot so oči, oblika ptice. Ravnovesje v gradnji risbe je prisotno in ga zgradi s pomočjo 

črt. Veja, na kateri ptica stoji, mu služi kot talna črta. Dobro uporabi likovno tehniko. 

Plastičnosti oblik ni zaznati. Učenec se izraža ploskovno. 

Slika 28: Učenka U 68 motiv upodobi na šablonski način, povzame že videno silhueto ptice. 

Samo tehniko izvede zelo dobro, kar se kaže v prehajanju od temne do svetle ploskve, s 

čimer zgradi plastičnost oblik. Ravnovesje v likovnem delu zgradi s pomočjo črt v ozadju.  
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            Slika 29: Delo učenca U 151                                       Slika 30: Delo učenca U 99 

 

Slika 29: Učenec U 151 je tipični ustvarjalec šablonske risbe z vsemi svojimi značilnostmi, 

tako v risbi kot v osebnosti. Nezainteresiran, nemotiviran ne glede na motivacijo, ki jo je bil 

deležen. Poslužuje se tako ptic, sonca, dreves, še vedno je prisotna talna črta in 

transparentna risba. V njegovem delu ni zaznati ustvarjalnosti. Glede na starost bi moral 

učenec pokazati več znanja z likovnega področja. Izraža se ploskovno, globine ne zazna. 

Plastičnost oblik ni čutiti. 

Slika 30: Učenec U 99 pri svojem ustvarjanju ni bil uspešno motiviran, kar se kaže tudi v 

njegovem likovnem delu. Ptice je povzel po že naučeni šabloni, prav tako oblake in drevo. V 

njegovih risbah se kaže negotovost, nezanimanje, neustvarjalnost. Je eden redkih učencev, 

ki mu tudi naš način motivacije ni ustrezal. V tej starosti bi moral učenec pokazati več 

likovnega znanja. 
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Naslednja likovna naloga je bila upodabljanje motiva učiteljice v razredu, po opazovanju, z 

razporejanjem svetlih in temnih ploskev, narisanih z linijami in s točkami, s pomočjo 

kemičnega svinčnika ali črnega flomastra. Neodvisni ocenjevalci so izbirali likovna dela na 

podlagi kriterijev ustvarjalnosti, kot so sposobnost opažanja originalnih detajlov na 

opazovanem motivu, smotrna uporaba tehnike kemičnega svinčnika ter razporejanje temnih 

in svetlih ploskev s pomočjo linij in točk. 

 

 

Slika 31: Delo učenke U 85                                            Slika 32: Delo učenca U 97 

 

Slika 31: Učenka U 85 je upodobila sedečo figuro, ki ima realna sorazmerja. Narisala jo je 

rahlo zamaknjeno z risarsko tehniko kemičnega svinčnika. Upodobljenih je ogromno 

podrobnosti. Figura sedi na stolu s prekrižanimi rokami. Figura je stabilna in dobro 

postavljena v format risbe. Pri uporabi črt je likovno delo zelo raznoliko. Uporabila je različne 

debeline in oblike črt. Linija je dinamična, gotova, sproščena. Učenka razume prostor, kar je 

prikazano z delnim prekrivanjem posameznih delov. Roki, ki prekrivata del telesa, in telo, ki 

prekriva stol, na katerem sedi. Pogled je usmerjen stran od gledalca, glava je rahlo obrnjena 

v desno. Z nizanjem črt je ustvarila svetle in temne ploskve na opazovanem motivu. Oči, 

usta, nos so narisana v realnem sorazmerju. Likovna tehnika kemičnega svinčnika dopušča 

ogromno možnosti senčenja. Učenka je zelo ustvarjalno narisala učiteljico v razredu, 

sposobna je opažanja originalnih detajlov na opazovanem motivu. Tako obraz kot ostale 
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podrobnosti je odlično zaznala. Pokazala je, da razume prostor in globino ter ima dobre 

motorične spretnosti. Likovna fluentnost je opazna, prepoznavna je tudi elaboracija.  

Podrobnosti na opazovanem motivu so na originalen način vpete v celoto. 

Slika 32: Učenec U 97 je narisal učiteljico, kjer je pokazal dobre sposobnosti opazovanja 

podrobnosti, tako na glavi kot na oblačilih. Dobro je uporabil tudi samo tehniko kemičnega 

svinčnika. S pomočjo različnih črt je ustvaril dinamiko prostora in zapolnil celoten format 

risbe. 

 

                                                   Slika 33: Delo učenca U 24 

 

                                                        Slika 34: Delo učenca U 7 
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Slika 33: Učenec U 24 je odlično narisal portret učiteljice. Dobro je zaznal podrobnosti tako 

na oblačilih kot na obrazu. Bil je motiviran za delo. Z razporejanjem svetlih in temnih ploskev 

z linijami in s točkami je odlično uporabil tehniko kemičnega svinčnika.  

Slika 34: Učenec U 7 je odlično narisal učiteljico, kjer je z razporejanjem svetlih in temnih 

ploskev s pomočjo črt in točk dobro uporabil tehniko kemičnega svinčnika. Obraz je narisal 

po opazovanju brez uporabe šablon. Zaznal je podrobnosti, tako v prostoru kot na učiteljici. 

Zapolnil je celoten format. 

 

Slika 35: Delo učenca U 40                                               Slika 36: Delo učenke U 4     

Slika 35: Učenec U 40 je sposoben zaznati originalne podrobnosti na opazovanem motivu. Z 

uporabo linij in točk dobro razporeja svetle in temne ploskve na risarski podlagi. Tudi obraz in 

postavitev figure nariše na originalen način. Smotrno uporabi tehniko kemičnega svinčnika. 

Slika 36: Učenka U 4 nariše učiteljico na ustvarjalen način, predvsem zazna originalnost 

podrobnosti na opazovanem motivu, kar se vidi tako iz postavitve rok, kot tudi vzorcev na 

oblačilih. Z razporejanjem svetlih in temnih ploskev z linijami in s točkami smotrno uporabi 

tehniko risanja s kemičnim svinčnikom. Pokazala je razumevanje prostora in globine ter 

motorično občutljivost in tehnično spretnost. Na obrazu nariše nekoliko prevelike oči. 
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Slika 37: Delo učenca U 21                                         Slika 38: Delo učenke U 1 

 

Slika 37: Učenec U 21 je po opazovanju zelo dobro narisal učiteljico, saj je zaznal veliko 

podrobnosti na opazovanem motivu in ni uporabil šablonskega načina izražanja. S pomočjo 

črt in točk je dobro razporedil svetle in temne ploskve, s katerimi je figuro umestil v prostor. 

Dodobra je izkoristil tehniko kemičnega svinčnika. Podrobnosti, kot je drža nog in rok, so na 

originalen način vpletene v celoto, kar kaže na dobro sposobnost opazovanja. 

 

Slika 38: Učenka U 1 je po opazovanju ustvarjalno in z občutkom za podrobnosti narisala 

učiteljico v razredu. Učenka je sposobna opaziti različne podrobnosti in jih tudi narisati. Pri 

razporeditvi temnih in svetlih ploskev bi lahko poiskala še kar nekaj rešitev. Likovne tehnike 

ni v celoti izrabila. Linija je gotova in odločna. V poznavanju proporcev človeškega telesa in 

pravilne postavitve predmetov v prostor ne kaže razumevanja.  
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Slika 39: Delo učenke U 8 

 

Slika 40: Delo učenke U 5 

Slika 39: Učenka U 8 ima prav tako občutek za podrobnosti, dobro opazuje in ne riše šablon. 

Z nizanjem črt upodobi svetlejšo in temnejšo ploskev na risbi. Dodobra izkoristi likovno 

tehniko kemičnega svinčnika.  

Slika 40: Učenka U 5 je po opazovanju narisala učiteljico, ki jo je postavila v prostor, kar 

nakazuje črta v ozadju. Dobro je opazila ovratnik na puloverju, ki ga je tudi poskušala 

narisati. Obraz je narisan po spominu in ne po neposrednem opazovanju. Kasneje v učnem 

procesu ji je uspelo z motivacijo učitelja bolje opraviti zastavljeno likovno nalogo, kar se kaže 

v številnih podrobnostih, ki jih je po dodatni motivaciji zaznala in tudi likovno upodobila. 
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Zaznala je sorazmerja med posameznimi deli telesa. Na prvi risbi je oči postavila previsoko, 

na drugi pa ji je bolje uspelo izvesti likovno nalogo. 

 

 

Slika 41: Delo učenca U 33                                                    Slika 42: Delo učenke U 23 

 

Slika 41: Učenec U 33 je ustvarjalno narisal svojo učiteljico v razredu. Močne poteze 

flomastra z razporejanjem svetlih in temnih ploskev, narisanih z linijami in s točkami. Dobro 

je postavil figuro v prostor. Linija je gotova in močna, brez popravljanja oblik. Vrat je sicer 

preširok in sorazmerja človeškega telesa niso upoštevana. Roke so prekratke. Z risbo se ne 

približa najbolje vidni realnosti.  

Slika 42: Učenka U 23 je s kemičnim svinčnikom po opazovanju narisala učiteljico. Obraz je 

narisala bolj po spominu kot po opazovanju, več pozornosti je namenila oblačilom, na katerih 

je zaznala podrobnosti. Oči so široko razprte, narisane previsoko na obrazu. Kar je pogosta 

napaka pri risanju glave.  
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Slika 43: Delo učenke U 61                            Slika 44: Delo učenke U 81 

Slika 43: Učenka U 61 je narisala učiteljico v razredu, pri kateri je zaznala podrobnosti tako 

na glavi kot oblačilih. Dobro je uporabila samo likovno tehniko risanja s kemičnim svinčnikom 

in razporedila temne in svetle ploskve s pomočjo črtne risbe, kjer je zapolnila celotni format. 

Slika 44: Učenka U 81 je v ospredju narisala sošolca in prostor, v katerem se nahaja. Zelo 

dobro je uporabila značilnosti tehnike risanja s kemičnim svinčnikom in podrobnosti, ki jih je 

opazila. Le obraz je narisala bolj poenostavljeno, brez značilnih podrobnosti.  

 

Slika 45: Delo učenke U 12 

Slika 45: Učenka U 12 je motiv učiteljice postavila v prostor, kjer je s pomočjo različnih linij in 

točk razporedila svetle in temne ploskve. Samih podrobnosti ni veliko zaznala. S pomočjo 
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šablone je narisala obraz. Črtne risbe se je poslužila zgolj za zapolnjevanje praznega 

prostora, s čimer pa ni ustvarila plastičnost oblik.  

 

 

Slika 46: Delo učenke U 63                                           Slika 47: Delo učenca U 77 

 

                                                    Slika 48: Delo učenke U 68 

 

Slika 46: Učenka U 63 ima sposobnost opažanja originalnih detajlov na opazovanem motivu, 

kar se kaže v risanju podrobnosti na obrazu in obleki. V opazovanem motivu je zaznala 

bistvo. Obraz pa je narisala, predvsem nos, zelo šablonsko. 
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Slika 47: Učenec U 77 je narisal portret učiteljice, kjer je zaznati njegovo sposobnost 

opažanja podrobnosti na obrazu, tako v očeh kot pri risanju nosu. Razporejanje svetlih in 

temnih ploskev z linijami in s točkami pa ni uporabil v zadostni meri. Likovne tehnike ni dobro 

uporabil. Zapolnil je celoten format. 

Slika 48: Učenka U 68 je dobro uporabila samo tehniko risanja s kemičnim svinčnikom, pri 

katerije z nizanjem različnih črt razporejala svetle in temne ploskve. Postavitev na ploskvi je 

zamaknjena na levo, s čimer ustvari dinamiko in usmerja pogled portretirane učiteljice. 

Opaža zamik obraza, vendar pa oči nariše zelo šablonsko. Linija je sproščena in dinamična, 

gotova. 

 

 

Slika 49: Delo učenca U 15                                    Slika 50: Delo učenca U 54 

 

Slika 49: Učenec U 15 je učiteljico prav tako umestil v prostor. Sama figura ni narisana v 

sorazmerju, kar kaže na pomanjkanje znanja, vendar je obraz narisal iz profila. V ozadju je 

narisal tudi sošolce. Z razporejanjem črt in točk je ustvaril svetle in temne ploskve. Likovno 

tehniko je dobro uporabil. S pomočjo prostorskih ključev je upodobil globino prostora. 

Slika 50: Učenec U 54 je odlično zaznal podrobnosti na obrazu, kar se izraža v senčenju. Z 

nizanjem črt je ustvaril temne in svetle ploskve ter dinamiko samega portreta. Dobro je 
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uporabil tehniko kemičnega svinčnika. Pokazal je motorično spretnost ter razumevanje 

prostora in globine. S pomočjo senčenja ustvari plastičnost oblike. 

                

Slika 51: Delo učenca U 14                                                 Slika 52: Delo učenke U 112 

 

 

                                                    Slika 53: Delo učenca  U 114 

 

Slika 51: Učenec U 14 je v prostoru zaznal veliko podrobnosti, prav tako je razporedil svetle 

in temne ploskve s pomočjo linij in točk. Obraz je narisal od strani, celotno risbo je postavil v 

prostor. S pomočjo prostorskih ključev je ustvaril globino prostora, z nizanjem črt pa 

plastičnost nekaterih oblik. Likovno tehniko je dobro uporabil. 

Slika 52: Učenka U 112 je dobro uporabila tehniko risanja s kemičnim svinčnikom, s katero je 

zapolnila celoten prostor. Vendar je črtno risbo uporabila zgolj za zapolnjevanje praznih 

ploskev. Učiteljico je narisala po opazovanju, vendar se je poslužila šablonske risbe. Z 
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nizanjem črt in točk ni ustvarjalno razporejala temnih in svetlih ploskev. Sorazmerja med 

posameznimi deli obraza in figure niso pravilna, roke in noge so prekratke.  

Slika 53: Učenec U 114 je učiteljico narisal v prostoru, vendar ni najbolje postavil sedeče 

figure - figura lebdi v zraku. Z nizanjem različnih črt je svetlil in temnil ploskve, vendar zgolj 

za zapolnitev praznih prostorov. Zaznal je nekaj podrobnosti na oblačilih, vendar je obraz 

narisal bolj po šabloni. Postavitev figure ne ustreza dejanski postavitvi. Učiteljica nima 

prekrižanih rok. 

 

Slika 54: Delo učenke U 43                                        Slika 55: Delo učenca U 51 

 

                                                      Slika 56: Delo učenca U 20 

 



 

67 
 

Slika 54: Učenka U 43 je v svoji risbi ujela značaj učiteljice. Zaznala je podrobnosti oblačil in 

z nizanjem črt ustvarila prostor. Oči, nos in usta je narisala po šabloni. Z nizanjem različnih 

črt in točk je razporedila svetle in temne ploskve na risarski podlagi. Podrobnosti na obrazu 

ni dobro zaznala. 

Slika 55: Učenec U 51 je opazil podrobnosti na obrazu in oblačilih. Z uporabo črt je osenčil 

obraz in razporedil svetle in temne ploskve. Dobro je uporabil samo tehniko kemičnega 

svinčnika. 

Slika 56: U 20 je pri risanju motiva dobro uporabil tehniko kemičnega svinčnika in po risarski 

podlagi s črtno risbo razporedil svetle in temne ploskve. Zaznal je posamezne podrobnosti 

na oblačilih in v prostoru, oči, nos in usta pa je narisal po šabloni. Figuro je postavil v prostor, 

kjer je začutiti globino. Zapolnil je celoten format risbe. 

 

 

 

                         Slika 57: Delo učenke U 111                            Slika 58: Delo učenke U 108 
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Slika 59: Delo učenke U 77 

 

Slika 57: Učenka U 111 je sicer zaznala postavitev figure v prostoru, vendar sorazmerja med 

posameznimi deli niso pravilna. Obraz je narisala preveč šablonsko, in sicer oči s 

trepalnicami, nos in usta. Zaznala je preplet prstov na roki, vendar jih je narisala 

transparentno. Črte je uporabila zgolj za zapolnjevanje praznega prostora. Likovne tehnike ni 

dodobra izkoristila. 

Slika 58: Učenka U 108 je narisala učiteljičin obraz po šabloni in ne po neposrednem 

opazovanju. Črte in točke je uporabila za razporeditev temnih in svetlih ploskev, vendar zgolj 

za zapolnjevanje praznega prostora. V portretu ni zaznati plastičnosti oblik, prav tako tudi ne 

globine. 

Slika 59: Učenka U 77 je narisala motiv učiteljice, vendar pa ni zaznala pravih sorazmerij 

telesa in obraza. Tehnike kemičnega svinčnika ni dobro izkoristila, zaznala je sicer 

podrobnosti v okolici, vendar pa je sam motiv narisala zelo šablonsko tako oči kot nos. Prav 

tako ni dobro izkoristila razporejanja svetlih in temnih ploskev z linijami in s točkami. 
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                      Slika 60: Delo učenke U 91                           Slika 61: Delo učenca U 78 

 

 

Slika 62: Delo učenca U 115 
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Slika 60: Učenka U 91 je narisala motiv, toda pravilnih sorazmerij v človeški figuri ni zaznati. 

Roke so prekratke, glava prevelika, prav tako so oči široko razprte. Učenka na risbi ni 

upoštevala naravnih sorazmerij, z risbo se ni približala vidni realnosti. S črtami je zgolj 

zapolnila prazen prostor. Pri izvedbi se kaže likovna nespretnost in neznanje o človeški figuri 

in prostorskih ključih. Občutljivost za likovne probleme v risbi ni prisotna.  

Slika 61: Učenec U 78 je po opazovanju risal učiteljico. Zaznamo lahko samo nekaj 

podrobnosti tako na obrazu kot na oblačilih. Razmerja med posameznimi deli telesa niso 

upoštevana, roke so prekratke, dlani so premajhne, obraz je narisan po šabloni in ne po 

opazovanju. Plastičnosti oblike in globine ni zaznati. Obraz je narisan ploskovno. Z nizanjem 

črt je zapolnjeval  temne in svetle ploskve.   

Slika 62: Učenec U 115 je učiteljico narisal v prostoru. S pomočjo nizanja črt je ustvaril 

svetlejše in temnejše ploskve na risbi, vendar je z njimi zgolj zapolnjeval prazne prostore. 

Postavitev figure je dobra, vendar ne kaže znanja o razmerjih človeške figure. Tudi tukaj gre 

za napačno opazovanje motiva. Narisani motiv se ne približa vidni realnosti. Dele telesa je 

narisal po šabloni.  

 

 

 

                    Slika 63: Delo učenke U 13                               Slika 64: Delo učenca U 17 
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Slika 63: Učenka U 13 je sicer zaznala postavitev učiteljice, kar je narisala s postavitvijo rok v 

pravilen položaj. Vendar razmerja med posameznimi deli človeške figure niso pravilna. Zopet 

gre za neznanje s področja sorazmerij. Glava je prevelika in deformirana. Oči je narisala 

šablonsko. Gre za nepoznavanje likovne teorije in proporcev človeške glave. Drugače je 

dobro razporedila svetle in temne ploskve s pomočjo linij in točk. Zaznala je prostor v ozadju, 

vendar ga ni dobro upodobila.  

Slika 64: Učenec U 17 je učiteljico umestil v prostor, vendar ni upodobil sedeče figure. 

Znanja s področja proporcev ni pokazal, prav tako nima občutka za podrobnosti 

opazovanega motiva. Roke so prekratke, oči so narisane previsoko. S pomočjo črt in točk bi 

lahko bolje razporedil svetle in temne ploskve in tako bolj smiselno uporabil likovno tehniko. 

 

 

Slika 65: Delo učenke U 3                                                  Slika 66: Delo učenke U 9     

 

Slika 65: Učenka U 3 je učiteljico postavila v prostor, vendar ni zaznala podrobnosti. Z 

razporejanjem linij in točk je nakazala posamezne svetle in temne ploskve, vendar ne dovolj. 

Samo tehniko kemičnega svinčnika bi lahko bolje uporabila. Tehnično je risba slaba, 

občutljivost za podrobnosti opazovanega motiva ni. Gre za nepoznavanje človeških 

proporcev, roke so zopet prekratke. Obraz je narisala naučeno, po šabloni. 
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Slika 66: Učenka U9 ni dobro uporabila tehnike kemičnega svinčnika. S pomočjo linij in točk 

je razporedila nekaj svetlih in temnih ploskev, vendar zgolj za zapolnjevanje praznih 

prostorov. Prav tako ne izkazuje znanja o razmerjih človeškega telesa. Ni zaznala dovolj 

podrobnosti na opazovanem motivu. Glede na starost se z risbo ni približala vidni realnosti. 

Pri izvedbi se kaže motorična nespretnost.  

 

 

Slika 67: Delo učenke U 10                                                  Slika 68: Delo učenke U 11  

 

Slika 67: Učenka U 10 je s pomočjo črtne risbe razporedila svetle in temne ploskve, zaznala 

je nekaj podrobnosti, vendar je uporabila šablonski način izražanja. Roke je narisala v 

pravem položaju, obraz pa na šablonski način. Oči je postavila previsoko na obrazu.  Z risbo 

se ni približala vidni realnosti in tudi znanja o razmerjih človeškega telesa v njenem delu ni 

zaznati. Figure ni postavila v prostor, vendar le-ta v njem lebdi. Likovno tehniko bi lahko bolje 

uporabila. 

Slika 68: Učenka U 11 je učiteljico postavila v prostor. Zaznati je globino prostora, vendar na 

opazovanme motivu ni posebnega opažanja originalnih podrobnosti. Obraz je narisala po 

šabloni. Tehniko kemičnega svinčnika je uporabila, vendar je s pomočjo črtne risbe zgolj 

zapolnjevala prazne ploskve.  
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Slika 69: Delo učenke U 19                                              Slika 70: Delo učenke U 6 

 

Slika 71: Delo učenca U 42 

 

Slika 69: Učenka U 19 je učiteljico narisala v prostoru. Na opazovanme motivu je zaznala 

zelo malo originalnih podrobnosti. Tehnike kemičnega svinčnika ni smotrno uporabila. 

Razmerja človeške figure in postavitev ne ustrezata vidni realnosti. Roke so prekratke, ena 

noga predolga. Obraz je narisan po šabloni. Razporejanje svetlih in temnih ploskev narisanih 

z linijami in s točkami, ni dovolj dobro narisano. 

Slika 70: Učenka U 6 učiteljico nariše v razredu. Na opazovanem motivu zazna bolj malo 

originalnih podrobnosti. Tehniko risanja s kemičnim svinčnikom uporabi pri razporejanju 

svetlih in temnih ploskev. Obraz nariše na šablonski način. Znanja o razmerjih človeškega 

telesa ne izkaže.  
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Slika 71: Učenec U 42 je učiteljico umestil v prostor. Podrobno je narisal figuro in oblačila, 

zaznal je postavitev, vendar je obraz narisal preveč posnemovalno, naučeno. Oči, nos in 

usta imajo šablonski izraz. Linija je sproščena in dinamična, vendar znanja o proporcih v 

likovnem delu ni zaznati. Linija je negotova. Tehnika kemičnega svinčnika ni smotrno 

uporabljena. 

 

 

Slika 72: Delo učenca U 36                                              Slika 73: Delo učenca U 16 

 

Slika 72: Učenec U 36 je učiteljico postavil v prostor, vendar ni zaznal podrobnosti 

opazovanega motiva. Črtne risbe se ni poslužil, tako da ni razporejal svetlih in temnih 

ploskev. Tudi same tehnike kemičnega svinčnika ni dobro uporabil. Znanja o proporcih 

človeškega telesa ni zaznati. Risba je transparentna in njegovi starosti neprimerna. 

Slika 73: Učenec U 16 ni zaznal podrobnosti na opazovanem motivu, niti ne v prostoru. 

Učiteljico je narisal v stoječem položaju, čeprav je sedela. Motiva ni narisal po neposrednem 

opazovanju. Črtne risbe se ni poslužil. Obraz je prav tako narisal po šabloni. Znanja o 

razmerjih človeškega telesa ni zaznati.  
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                          Slika 74: Delo učenca U 18                             Slika 75: Delo učenca U 38 

 

Slika 74: Učenec U 18 je učiteljico umestil v prostor, vendar podrobnosti ni zaznal. Obraz je 

narisal naučeno in ne po opazovanju. Postavitev figure  v prostor mu ni uspela, sorazmerja v 

človeški figuri ni zaznal. Glavo je narisal po šabloni, kjer so oči visoko na obrazu. Prav tako 

ni uporabil črtne risbe, s katero bi ploskve temnil in svetlil. Tehnike kemičnega svinčnika ni 

smotrno uporabil. 

Slika 75: Učenec U 38 je učiteljico narisal s prekrižanimi nogami. Učenec na risbi ni 

upošteval naravnih sorazmerij človeške figure. Glava je prevelika, noge so prekratke. Obraz 

je narisal deformiran. Na njem je zaznal nekaj gub, vendar je usta, nos, oči narisal po 

šabloni. Tehnike kemičnega svinčnika ni smotrno uporabil. Prav tako ni zaznati plastičnosti 

oblik in globine v risbi. S pomočjo črtne risbe ni smiselno zapolnil svetlih in temnih ploskev. 
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Pri tretji likovni nalogi so učenci upodabljali motiv cvetja po domišljiji, kjer so razporejali 

temnejše ploskve z linijami in s točkami, s pomočjo tempera barve ali flomastra. Neodvisni 

ocenjevalci so po kriterijih ocenjevanja ustvarjalnosti, kot je uporaba drugačnega pristopa k 

upodabljanju motiva, transformiranje oblik, barv, odnosov ter smotrne uporabe likovnih 

sredstev (tehnike), izbrali najustvarjalnejše, tiste malo manj in dela, ki ne izkazujejo 

ustvarjalnosti, so šablonska, kičasta. 

 

 

Slika 76: Deli učenke U 22 

Slika 76: Učenka U 22 je s pomočjo linij in točk ustvarjalno upodobila domišljijski motiv. 

Zaznala je bistvo in deloma transformirala obliko. Zavzela je drugačen pristop pri upodobitvi 

samega motiva. Vendar na prvi risbi ni uporabila celotne risarske podlage, kar pa ji je uspelo 

na drugi, kjer je s pomočjo razporejanja svetlih in temnih ploskev dosegla dinamično 

kompozicijo. 
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Slika 77: Delo učenke U 10 

Slika 77: Učenka U 10 je sicer transformirala obliko samega motiva. Uporabila je nekaj 

domišljije, vendar motiva s pomočjo različnih črt ni najbolje narisala. Likovne tehnike ni 

izkoristila v celoti. Kasneje je z dodatno motivacijo na ustvarjalen način s pomočjo različnih 

črt in točk narisala cvetje tako, da je z razporejanjem svetlih in temnih ploskev po risarski 

podlagi odlično ustvarila prostor. 

 

Slika 78: Delo učenca U 139 

Slika 78: Učenec U 139 je po domišljiji narisal likovni motiv cvetja, z različnimi oblikami črt je 

zapolnil celotno risarsko ploskev. S flomastrom in z vodo je dobro izkoristil likovno tehniko. 
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Sliki 79: Deli učenca U 137 

Sliki 79: Učenec U 137 se je sprva izrazil zelo šablonsko, po ponovni motivaciji in razlagi je 

transformiral obliko motiva in prenehal s šablonskim načinom izražanja, kar kaže druga risba. 

Dobro je razporedil različne ploskve in izbral drugačen pristop pri upodobitvi likovnega 

motiva. Likovno tehniko je smotrno uporabil. Zapolnil je celoten risarski format. 
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Slika 80: Delo učenke U 4                                  Slika 81: Delo učenke U 2 

 

Slika 80: Učenka U 4 je uspela ustvariti domišljijski motiv upodobitve cvetja. Odlično je 

razporedila svetlejše in temnejše ploskve s pomočjo črt in točk. V risbo je vnesla svojo 

izvirnost in ustvarjalnost ter transformirala cvetje v svojevrstno obliko. Smotrno je uporabila 

likovno tehniko. 

Slika 81: Učenka U 2 je prav tako preoblikovala cvetlice in jih narisala domišljijsko. S 

pomočjo razporejanja temnih in svetlih ploskev s črtno risbo ji je odlično uspelo. Zapolnila je 

celoten format. Učenka je pokazala motorično obvladovanje likovne tehnike, likovno 

fluentnost. Pokazala je, da razume likovno nalogo. V likovnem delu prepoznamo zaznavanje 

likovnih pojavov, primernih za likovno transponiranje. 

 

   

 

 

 

. 
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Slika 82: Delo učenca U 21                                   Slika 83: Delo učenke U 25 

 

Slika 84: Delo učenca U 32 

 

Slika 82: Učenec U 21 ustvari s pomočjo črtne risbe nekakšno krožno kompozicijo, 

transformira samo obliko cvetov in s pomočjo razporejanja svetlih in temnih ploskev ustvarja 

dinamičnost risbe. Linija je dinamična, aktivna. Učenec zapolni celoten format risbe. Dobro 

uporabi značilnosti likovne tehnike. 
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Slika 83: Učenka U 25 s pomočjo svetlih in temnih ploskev ustvarja dinamičnost motiva. 

Obliko cveta transformira in ga ustvarjalno upodobi. Tehnike ne uporabi v celoti. 

Slika 84: Učenec U 32 transformira tipično šablonsko obliko cvetja in ga s črtno risbo tudi 

nariše. S pomočjo linij in točk razporeja svetle in temne ploskve. Smotrno uporabi likovno 

tehniko.                                                     

       

Slika 85: Delo učenke U 29                                  Slika 86: Delo učenke U 26 

 

Slika 87: Delo učenke U 28 

Slika 85: Učenka U 29 uporabi drugačen pristop pri upodabljanju likovnega motiva, tako da 

svetle in temne ploskve razporedi s pomočjo različnih oblik linij in točk, transformira obliko 

cvetja in odlično uporabi diagonalno kompozicijo. 
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Slika 86: Učenka U 26 odlično pristopi k upodabljanju motiva cvetja, ki ga transformira v 

domišljijsko celoto. S pomočjo črtne risbe odlično postavi kompozicijo s svetljenjem in 

temnenjem ploskev na risarski podlagi. Ne uporabi šablonskega načina izražanja. 

Slika 87: Učenka U 28 pristopi k risanju motiva cvetja na drugačen način, in sicer tako da s 

pomočjo različnih linij in točk ustvari kompozicijo risbe s svetlimi in temnimi ploskvami. 

Tehniko smotrno uporabi, vendar je pri motivu še vedno čutiti šablone cvetja. 

    

Slika 88: Delo učenca U 24                                 Slika 89: Delo učenke U 30 

 

Slika 90: Delo učenke U 31 
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Slika 88: Učenec U 24 domiselno pristopi k upodabljanju motiva. Z različnimi linijami in 

točkami ustvari dinamiko risbe, na kateri ustvarja prostor z razporejanjem svetlih in temnih 

ploskev po podlagi. Na svojevrsten način transformira obliko cvetja. 

Slika 89: Učenka U 30 odlično transformira obliko motiva. Kaže se njen drugačen pristop pri 

upodabljanju likovnega motiva cvetja. Z domiselnim razporejanjem svetlih in temnih ploskev 

ustvari dinamično kompozicijo. 

Slika 90: Učenka U 31 motiv likovno izrazi na svojevrsten način. S pomočjo črte ustvarja 

dinamiko risbe. Transformira samo obliko cvetov in ima doseže drugačen pristop pri 

upodabljanju likovnega motiva. 

    

Slika 91: Delo učenke U 23                                 Slika 92: Delo učenca U 42 

   Slika 93: Delo učenca U 37 
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Slika 91: Učenka U 23 je uporabila drugačen pristop pri upodobitvi likovnega motiva, kjer je z 

razporejanjem svetlih in temnih ploskev ustvarila odlično kompozicijo ter delno transformirala 

obliko cvetov v šopku. Če dobro pogledamo, se še vedno pojavlja šablonska oblika cvetov, 

vendar je zaradi domiselne uporabe tehnike dobro zakrita. 

Slika 92: Učenec U 42 je domiselno pristopil k upodobitvi likovnega motiva cvetja. 

Transformiral je obliko cvetov in s črtno risbo odlično razporedil temne in svetle ploskve po 

risarski podlagi. Smotrno je uporabil likovno tehniko. 

Slika 93: Učenec U 37 na manj domiseln način pristopi k upodobitvi motiva cvetja, še vedno 

se poslužuje šablonskih oblik, vendar mu likovno tehniko uspe smotrno uporabiti. S pomočjo 

črtne risbe in z razporejanjem svetlih in temnih ploskev ustvari zanimivo likovno nalogo. 

   

    

Slika 94: Delo učenca U 35                              Slika 95: Delo učenca U 39 
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   Slika 96: Delo učenke U 41 

Slika 94: Učenec U 35 s pomočjo linij in točk ter z razporejanjem svetlih in temnih ploskev po 

risarski podlagi ustvarja dinamičnost risbe, kjer transformira obliko cvetov in tako drugače 

pristopi k upodobitvi likovnega motiva. 

Slika 95: Učenec U 39 prav tako uporabi drugačen pristop pri upodobitvi likovnega motiva, 

kjer transformira obliko cvetov ter z razporejanjem svetlih in temnih ploskev ustvari 

kompozicijo. 

Slika 96: Učenka U 41 smotrno uporabi likovno tehniko. Z razporejanjem svetlih in temnih 

ploskev ustvarja dramatičnost samega motiva, vendar se še vedno čuti prisotnost 

šablonskega ustvarjanja v obliki cvetov in šopka. 

    

Slika 97: Delo učenca U 38                                Slika 98: Delo učenke U 27 
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  Slika 99: Delo učenca U 36 

Slika 97: Učenec U 38 ne pristopi dovolj domiselno k upodobitvi likovnega motiva, saj 

cvetove v šopku še vedno riše precej šablonsko in ne transformira same oblike. Z 

razporejanjem svetlih in temnih ploskev se premalo ukvarja, prav tako tudi s črtno risbo. 

Slika 98: Učenka U 27 z razporejanjem risarskih izrazil ustvari dinamično, diagonalno 

kompozicijo, kjer je zaznati obliko šopka, vendar je le-ta transformirana.  

Slika 99: Učenec U 36  je z nizanjem linij in točk ustvaril kompozicijo v risbi. Transformiral je 

obliko cvetov, vendar ni bil dovolj občutljiv za sam likovni problem. Izgubil je bistvo 

upodobljenega motiva z nedomiselno razporeditvijo svetlih in temnih ploskev. 

    

Slika 100: Delo učenca U 34                            Slika 101: Delo učenca U 20 
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   Slika 102: Delo učenke U 12 

Slika 100: Učenec U 34 je na ustvarjalen način upodobil motiv cvetja, pri katerem je s črtno 

risbo razporedil svetle in temne ploskve. Uporabil je drugačen pristop pri upodobitvi 

likovnega motiva in transformiral obliko. 

Slika 101: Učenec U 20 je sicer transformiral tipično obliko šopka, vendar cvetove še vedno 

riše na šablonski način. Z nizanjem svetlejših in temnejših črt ustvarja dinamiko risbe, vendar 

ne uporabi vseh risarskih izrazil in značilnosti same tehnike. 

Slika 102: Učenka U 12 se je šablonsko izrazila pri risanju cvetja, dobro pa je uporabila 

razporejanje svetlih in temnih ploskev po risarski podlagi s pomočjo različnih črt. 

   

Slika 103: Delo učenke U 12                               Slika 104: Delo učenca U 17 
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  Slika 105: Delo učenke U 9 

Slika 103: Učenka U 12 se je šablonsko izrazila pri risanju cvetja, dobro pa je uporabila 

razporejanje svetlih in temnih ploskev po risarski podlagi s pomočjo različnih črt. 

Slika 104: Učenec U 17 je narisal šopek cvetja s ptičje perspektive. Izvirno je sicer zasnoval 

samo postavitev, vendar ni izkoristil vseh značilnosti tehnike in razporeditve temnejših in 

svetlejših ploskev po podlagi. Določene cvetove je narisal šablonsko. 

Slika 105: Učenka U 9 je razporedila temnejše ploskve po risarski podlagi, vendar motiva ni 

transformirala, še vedno je prisotno šablonsko izražanje cvetlic. Uporabila je različne oblike 

črt in točk ter dobro uporabila samo likovno tehniko. 

        

Slika 106: Delo učenke U 8                                    Slika 107: Delo učenke U 6 
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Slika 106: Učenka U 8 je prav tako razporejala temnejše ploskve po podlagi, vendar tudi njej 

ni uspelo opustiti šablonskega ustvarjanja, kar se vidi na cvetovih. Samo likovno tehniko je s 

pridom uporabila. 

Slika 107: Učenka U 6 se je izrazila z razporejanjem temnejših ploskev, narisanih z linijami in 

s točkami po podlagi, vendar je upodobila cvetove na šablonski način. 

 

6.2.1. Povzetek vrednotenja likovnih del ob koncu učnega procesa 

Ko povzamemo ugotovitve drugega dela raziskave, lahko rečemo, da velja naša hipoteza, ki 

pravi, da učiteljeva usmerjena dejavnost, s katero učitelj omogoči učencem, da vsebino 

likovnega motiva dojamejo, o likovnem motivu razmišljajo, se sprašujejo, čustveno reagirajo, 

pokaže pomemben napredek pri učencih v likovni ustvarjalnosti za izražanje likovnega 

motiva. 

Pri prvi likovni nalogi risanja ptice po spominu, kjer se v praksi učenci največkrat izražajo 

kičasto in šablonsko, teh šablon skoraj ni bilo zaznati. Učenci so bili za delo visoko motivirani 

in v večini so likovno nalogo opravili tako, kot smo pričakovali. Pri drugi likovni nalogi, ko smo 

po opazovanju risali učiteljico v razredu, smo ugotovili, da naši devetošolci bolj slabo 

opazujejo svet okoli sebe. To se pojavi predvsem pri risanju človeške figure. Tukaj se 

največkrat pojavi šablona obraza, oči, nosu in ustnic. Menim, da se pojavlja predvsem zato, 

ker se ji večino časa izogibajo in učni načrt na razredni stopnji daje premalo poudarka na 

risanju po opazovanju. Učenci ves čas nekaj ilustrirajo, prerisujejo, ponavljajo, kar se očitno 

kaže tudi kasneje v višjih razredih osnovne šole. Telo narišejo po opazovanju, se trudijo 

zajeti postavitev rok, prekrižane noge, različne podrobnosti oblačil, obraz naredijo izredno po 

načelu šablone. S tem nastanejo kičaste upodobitve oči s trepalnicami, trikotni nosovi itd. 

Znanje o razmerjih človeške figure je torej zelo okrnjeno. Visoko ustvarjalnost so učenci 

pokazali pri tretji likovni nalogi, kjer so po domišljiji risali cvetje. Potrebovali so kar nekaj 

časa, da so stopili iz šablonskega načina upodabljanja motiva, vendar jim je v večini uspelo. 

Transformirali so standardno, kičasto šablono cvetov in s pomočjo črtne risbe ustvarjalno 

rešili likovno nalogo. 

Po končanem likovnem izražanju smo izdelke tudi kritično vrednotili z učenci. Strinjali so se, 

da določenih motivov zaradi neznanja ne želijo risati. Največjo težavo v likovnem ustvarjanju 

jim povzroča risanje človeške figure in portret. Učitelji v osnovni šoli premalo pozornosti 

posvečamo upodabljanju človeške figure, zato prihaja do upodobitve le-te na kičast, 

šablonski način, saj je le-ta edini, ki ga učenci dobro poznajo in ga seveda znajo narisati. 

Vpliv motiva na kritično vrednotenje likovnih del je velik. Učenci se zavedajo svojih šibkih 
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točk v likovnem ustvarjanju. Ko so mlajši, se z načinom risanja še ne obremenjujejo, kasneje 

pa imajo potrebo po resnem ustvarjanju, za katero čutijo ogromen primanjkljaj v ustvarjanju 

določenih motivov.  

Če dodam anekdoto iz samega poteka raziskave. V šolo pogosto prihajam v temnih oblačilih, 

vendar sem tisti dan oblekla srajco z veliko gumbi, svetlejše hlače in čevlje z vzorcem. Takoj, 

ko sem učencem zastavila likovno nalogo, da bodo danes s pomočjo črtne risbe risali 

učiteljico po opazovanju z nizanjem svetlih in temnih ploskev, je eden izmed učencev 

pripomnil, zakaj sem ravno danes oblekla srajco in pisana oblačila, ko pa vedno pridem v 

črni majici in črnih hlačah. Za njegovim komentarjem sta se skrivali dve stvari, neznanje v 

risanju same figure in seveda lenoba za risanje podrobnosti. Učenci so v svojem ustvarjanju 

velikokrat leni, zato uberejo najlažjo, kičasto šablono ustvarjanja, pri kateri jim ni treba 

razmišljati o motivu. Vse to se dogaja prav zaradi napačnega pristopa učiteljev že v nižjih 

razredih osnovne šole. V naših šolah je preveč šablonskega, ponavljajočega in kičastega 

upodabljanja likovnih motivov. Učitelji bi morali biti kritični do tovrstnega izbora motivov, 

vendar niso, zato se kičasto upodabljanje motivov vleče skozi celo osnovno šolo. V nižjih 

razredih se tovrsten način še spodbuja, v devetem razredu pa vnema za likovno ustvarjanje 

že počasi upada. Tako likovni pedagogi pri svojem delu naletimo na ogromno zamujene, 

nepopravljive škode v likovnem ustvarjanju učencev. Menimo, da bi s pravilnim podajanjem 

znanja v prvi triadi osnovnih šol v večji meri izkoreninili šablonski način izražanja, spodbujali 

individualni, ustvarjalni način upodobitve posameznih motivov, kar bi se v višjih razredih 

potem samo še nadgrajevalo. 

 

 

6.3 Zaključni preizkus v Moderni galeriji 

V zadnji fazi smo opravili še zaključni preizkus v Moderni galeriji, kjer je potekalo kritično 

vrednotenje umetniških del s stališča motiva. 

Učenci so si v Moderni galeriji ogledali umetniška dela in izmed njih izbrali pet del, pri katerih 

so zaznali kičasto upodobljen motiv. 

Največ učencev je v galeriji izbralo sliko Nandeta Vidmarja, Hrib s cerkvico (90 učencev, 

56,96 %), sliko Gojmira Antona Kosa, Tihožitje z vinskim kozarcem (74 učencev, 46,84 

%), potem delo Riharda Jakopiča, Za rdečim zastorom (69 učencev, 43,67 %), sliko 

Staneta Kregarja, Lovec v jutru (65 učencev, 41,14 %), in sliko Gojmira Antona Kosa, 

Tihožitje z rdečimi lisami (51 učencev, 32,28 %). 
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Slika 1: 

Nande Vidmar, Hrib s cerkvico, 1922 

 

Slika 2: 

Gojmir Anton Kos, Tihožitje z vinskim kozarcem, 1959 
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Slika 3: 

Rihard Jakopič, Za rdečim zastorom, 1912 

 

Slika 4: 

Stane Kregar, Lovec v jutru, 1937 
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Slika 5: 

Gojmir Anton Kos, Tihožitje z rdečimi lisami, 1961 

 

 

 

Preglednica 11: Izbor umetniških del v Moderni galeriji glede na spol in šolo 

 

Naslov 

umetniškega 

dela 

fM fŽ %M %Ž fOŠM fOŠR fOŠT %OŠM %OŠR %OŠT Skupaj 

% 

(od 158 

učencev) 

M. Jama, 

Pogled iz 

Tivolija 

7 1 87,50 12,50 1 7 0 12,50 87,50 0,00 8 5,06 

R.Jakopič,P

ot v gozdu 
24 8 75,00 25,00 11 16 5 34,38 50,00 15,63 32 20,25 

R.Jakopič, 

Za rdečim 

zastorom 

42 27 60,87 39,13 26 25 18 37,68 36,23 26,09 69 43,67 

I .Grohar, 

Mož z 

vozom 

5 4 55,56 44,44 2 6 1 22,22 66,67 11,11 9 5,70 
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N. Vidmar, 

Hrib s 

cerkvico 

54 36 60,00 40,00 44 27 19 48,89 30,00 21,11 90 56,96 

T. Kralj, 

Kalvarija 
9 5 64,29 35,71 2 4 8 14,29 28,57 57,14 14 8,86 

V. Pilon, 

Tihožitje s 

hruško in 

litrom 

8 3 72,73 27,27 2 7 2 18,18 63,64 18,18 11 6,96 

V. Pilon, Na 

bregu Sene 
2 0 100,00 0,00 0 2 0 0,00 100,00 0,00 2 1,27 

F. Kralj, 

Moja žena z 

beneškim 

ozadjem 

13 3 81,25 18,75 8 5 3 50,00 31,25 18,75 16 10,13 

G. Perušek, 

Simfonija 

ameriškega 

zahoda 

8 5 61,54 38,46 7 2 4 53,85 15,38 30,77 13 8,23 

M. Dovjak, 

Vojvodina I 
20 21 48,78 51,22 6 22 13 14,63 53,66 31,71 41 25,95 

S. Kregar, 

Lovec v 

jutru 

34 31 52,31 47,69 36 19 10 55,38 29,23 15,38 65 41,14 

F. Mihelič, 

Kvintet 
15 15 50,00 50,00 9 11 10 30,00 36,67 33,33 30 18,99 

F. Gorše, 

Plesalka 
3 0 100,00 0,00 0 2 1 0,00 66,67 33,33 3 1,90 

F. Smerdu, 

Dekle s 

knjigo 

7 0 100,00 0,00 2 4 1 28,57 57,14 14,29 7 4,43 

G. A. Kos, 

Tihožitje z 

rdečimi 

lisami 

29 22 56,86 43,14 20 12 19 39,22 23,53 37,25 51 32,28 

G. A. Kos, 

Tihožitje z 

vinskim 

kozarcem 

34 40 45,95 54,05 36 23 15 48,65 31,08 20,27 74 46,84 

L. Spacal, 

Magično oko 
4 2 66,67 33,33 5 1 0 83,33 16,67 0,00 6 3,80 

M. Pregelj, 

Pompejsko 

omizje 

16 24 40,00 60,00 16 15 9 40,00 37,50 22,50 40 25,32 

G. Stupica, 

Atelje 
24 24 50,00 50,00 22 10 16 45,83 20,83 33,33 48 30,38 

J. Savinšek, 

Zloba; Mora; 

Laž; Napuh 

1 3 25,00 75,00 3 0 1 75,00 0,00 25,00 4 2,53 
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J. Savinšek, 

Ženski torzo 
3 3 50,00 50,00 3 0 3 50,00 0,00 50,00 6 3,80 

T. Sušnik, 

Babilonski 

stolp 

0 3 0,00 100,00 2 1 0 66,67 33,33 0,00 3 1,90 

D. Tršar, SO 1 2 33,33 66,67 0 1 2 0,00 33,33 66,67 3 1,90 

S. Tihec, 

Kinetični 

objekt 

9 3 75,00 25,00 3 4 5 25,00 33,33 41,67 12 7,59 

J. Slak 

Đoka, 

Povšetova 

mast be fre 

4 10 28,57 71,43 3 7 4 21,43 50,00 28,57 14 8,86 

J. Vilfan, 

Sanje 

slovenskega 

alpinista 

3 4 42,86 57,14 0 3 4 0,00 42,86 57,14 7 4,43 

M. Begič, 

Avtoportret 
10 17 37,04 62,96 8 16 3 29,63 59,26 11,11 27 17,09 

H. 

Gvardjančič, 

Blitz 

10 15 40,00 60,00 14 3 8 56,00 12,00 32,00 25 15,82 

M. Bratuša, 

Kužno 

znamenje 

2 1 66,67 33,33 1 0 2 33,33 0,00 66,67 3 1,90 

J. Brdar, Lok 1 0 100,00 0,00 1 0 0 100,00 0,00 0,00 1 0,63 

J. Slak 

Đoka, 

Falklandska 

riba 

4 6 40,00 60,00 0 7 3 0,00 70,00 30,00 10 6,33 

D. Kirbiš, 

Resnica 

onstran 

vidnega 

2 4 33,33 66,67 0 2 4 0,00 33,33 66,67 6 3,80 

IRWIN, 

Kapital 
4 6 40,00 60,00 0 3 7 0,00 30,00 70,00 10 6,33 

J. Savinšek, 

Protest 
1 3 25,00 75,00 3 1 0 75,00 25,00 0,00 4 2,53 

I. Šubic, Za 

vasjo 
1 5 16,67 83,33 4 1 1 66,67 16,67 16,67 6 3,80 

A.Černigoj, 

Skulptura EL 
2 0 100,00 0,00 1 1 0 50,00 50,00 0,00 2 1,27 

Berko, 

Model 
2 3 40,00 60,00 0 0 5 0,00 0,00 100,00 5 3,16 

Z. Jeraj, XI 7 6 53,85 46,15 4 5 4 30,77 38,46 30,77 13 8,23 

Skupaj 425 365     305 275 210    790  
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Preglednica 12: Izbor umetniških del v Moderni galeriji od največkrat izbranega kičastega 

motiva do najmanjkrat izbranega glede na spol: 

 

Naslov 

umetniškega 

dela 

fM fŽ %M %Ž Skupaj 

% 

(od 158 

učencev) 

N. Vidmar, 

Hrib s 

cerkvico

 

54 36 60,00 40,00 90 56,96 

 

G. A. Kos, 

Tihožitje z 

vinskim 

kozarcem

 

34 40 45,95 54,05 74 46,84 

 

R. Jakopič, 

Za rdečim 

zastorom

 

42 27 60,87 39,13 69 43,67 

 

S. Kregar, 

Lovec v 

jutru

 

34 31 52,31 47,69 65 41,14 

 

G. A. Kos, 

Tihožitje z 

rdečimi 

lisami

 

29 22 56,86 43,14 51 32,28 
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G. Stupica, 

Atelje

 

24 24 50,00 50,00 48 30,38 

 

M. Dovjak, 

Vojvodina I

 

20 21 48,78 51,22 41 25,95 

 

R. Jakopič, 

Pot v gozdu

 

24 8 75,00 25,00 32 20,25 

 

M. Pregelj, 

Pompejsko 

omizje

 

16 24 40,00 60,00 40 25,32 

 

F. Mihelič, 

Kvintet

 

15 15 50,00 50,00 30 18,99 

 

M. Begič, 

Avtoportret

 

10 17 37,04 62,96 27 17,09 

 

H. 

Gvardjančič, 

Blitz

 

10 15 40,00 60,00 25 15,82 
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F. Kralj, 

Moja žena z 

beneškim 

ozadjem

 

13 3 81,25 18,75 16 10,13 

 

T. Kralj, 

Kalvarija

 

9 5 64,29 35,71 14 8,86 

 

J. Slak 

Đoka, 

Povšetova 

mast be fre

 

4 10 28,57 71,43 14 8,86 

 

G. Perušek, 

Simfonija 

ameriškega 

zahoda

 

8 5 61,54 38,46 13 8,23 

 

Z. Jeraj, XI

 

7 6 53,85 46,15 13 8,23 

 

S.Tihec, 

Kinetični 

objekt

 

9 3 75,00 25,00 12 7,59 
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V. Pilon, 

Tihožitje s 

hruško in 

litrom

 

8 3 72,73 27,27 11 6,96 

 

J. Slak 

Đoka, 

Falklandska 

riba

 

4 6 40,00 60,00 10 6,33 

 

IRWIN, 

Kapital

 

4 6 40,00 60,00 10 6,33 

 

I. Grohar, 

Mož z 

vozom

 

5 4 55,56 44,44 9 5,70 

 

M. Jama, 

Pogled iz 

Tivolija

 

7 1 87,50 12,50 8 5,06 

 

F. Smerdu, 

Dekle s 

knjigo

 

7 0 100,00 0,00 7 4,43 
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J. Vilfan, 

Sanje 

slovenskega 

alpinista

 

3 4 42,86 57,14 7 4,43 

 

D. Kirbiš, 

Resnica 

onstran 

vidnega

 

2 4 33,33 66,67 6 3,80 

 

I.Šubic, Za 

vasjo

 

1 5 16,67 83,33 6 3,80 

 

J. Savinšek, 

Ženski torzo

 

3 3 50,00 50,00 6 3,80 

 

L. Spacal, 

Magično oko

 

4 2 66,67 33,33 6 3,80 

 

Berko, 

Model

 

2 3 40,00 60,00 5 3,16 
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J. Savinšek, 

Protest

 

1 3 25,00 75,00 4 2,53 

 

J. Savinšek, 

Zloba; Mora; 

Laž; Napuh

 

1 3 25,00 75,00 4 2,53 

 

F. Gorše, 

Plesalka

 

3 0 100,00 0,00 3 1,90 

 

T. Sušnik, 

Babilonski 

stolp

 

0 3 0,00 100,00 3 1,90 

 

D. Tršar, SO

 

1 2 33,33 66,67 3 1,90 

 

M. Bratuša, 

Kužno 

znamenje

 

2 1 66,67 33,33 3 1,90 
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A. Černigoj, 

Skulptura EL

 

2 0 100,00 0,00 2 1,27 

 

V. Pilon, Na 

bregu Sene

 

2 0 100,00 0,00 2 1,27 

 

J. Brdar, Lok

 

1 0 100,00 0,00 1 0,63 

 

 

7.0 ZAKLJUČEK 

Glavni namen naše raziskave je bil ugotoviti, kako učiteljeva usmerjena dejavnost z 

učinkovitimi oblikami dela ter s splošnimi in z likovnimi metodami dela pri upodabljanju 

likovnih motivov vpliva na učenčevo motivacijo za izražanje likovnega motiva, ustvarjalnost 

izraženega likovnega motiva ter kritičnost do kičastih in ponavljajočih, šablonskih izdelkov. 

Menimo namreč, da se pri učnih urah likovne umetnosti, kjer učitelj omogoči učencem, da 

vsebino likovnega motiva dojamejo, o likovnem motivu razmišljajo, se sprašujejo, čustveno 

reagirajo, pokaže pomemben napredek pri učencih v likovni ustvarjalnosti za izražanje 

likovnega motiva in s tem posledično razvoj zmožnosti kritičnega vrednotenja likovnih 

izdelkov. 

Z raziskavo smo želeli dokazati, da je motivacija učencev za izražanje likovnega motiva  

večja z učiteljevo usmerjeno dejavnostjo. Z ustreznim načrtovanjem (po opazovanju, 

spominu in domišljiji) izbrani likovni motiv ne privede do kičastega upodabljanja oblik, 

učiteljeva usmerjena dejavnost pa omogoča kritično vrednotenje likovnih del. 

Če povzamemo celotno raziskavo, lahko rečemo, da naši učenci po zaključku osnovne šole 

še vedno ne znajo ločiti med kičastimi in estetskimi likovnimi izdelki. To smo ugotovili tudi v 

inicialnem delu raziskave, kjer so od 158 učencev le trije dosegli maksimalno število točk. Še 
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vedno je prisotno kičasto upodabljanje likovnih motivov, predvsem takrat ko ni ustrezne 

motivacije, tako učiteljeve kot učenčeve. Devetošolci so v fazi pubertete, ko iščejo svoj 

prostor v družbi. Če jim bomo pustili, da ustvarjajo šablonske, kičaste motive in da ne vlagajo 

nobenega truda, razmišljanja v svoja dela, bodo postali nerazmišljujoči najstniki. V svoji 

večletnii praksi poučevanja likovne umetnosti različno starih učencev smo opazili, da je treba 

starejše učence dosti bolj motivirati kot pa mlajše učence. Mlajši učenci še imajo neko 

notranjo motivacijo, ki jih žene k likovnemu ustvarjanju, nekje v sedmem razredu pa le-ta 

začne upadati. Prav zato je vloga učitelja v tem obdobju še toliko večja. Če znamo motivirati 

učenca, lahko dosežemo odlične rezultate, kar je razvidno tudi iz raziskave. Učenci so se 

ustvarjalno likovno izražali, naleteli smo le na neznanje, ki pa je po našem mnenju posledica 

zgodnejših let, ker niso vajeni podrobno opazovati. Največ težav jim je povzročila človeška 

figura, ker se je pri likovnem ustvarjanju v veliki meri izogibajo. Ko so mlajši, bi jih morali bolj 

navajati na risanje po neposrednem opazovanju in s tem uriti njihovo zmožnost in 

sposobnost opazovanja.  

Po opravljenih likovnih nalogah smo z učenci kritično vrednotili motive umetniških del v 

Moderni galeriji v Ljubljani, kjer so učenci izbrali pet motivov, ki so kičasto upodobljeni. 

Zanimivo je, da je največ učencev izbralo sliko Nandeta Vidmarja, Hrib s cerkvico. Motiv na 

sliki se jim je zdel že prevečkrat naslikan na isti način. V njem niso zaznali neke 

ustvarjalnosti. Niso izbirali kičastih slik, temveč so kritično vrednotili motiv, ki ga je umetnik 

upodobil v svojem delu. Tako lahko rečemo, da je vpliv motiva na kritično vrednotenje 

likovnih del zelo velik. Motiv je tisti, ki predstavlja zgodbo, ki jo umetnik posreduje 

opazovalcu. Učenci se niso strinjali, da so slike in kipi v Moderni galeriji kičasti, vendar so 

pritrdili, da obstajajo na določenih umetninah takšni motivi, ki so upodobljeni na kičasti način. 
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9.0 SLIKOVNO GRADIVO 
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galerija, Ljubljana, str.: 22 (slika 1), 47 (slika 2). 

2. Slike 3, 4, 5: Google brskalnik 
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10.0 PRILOGE     PRILOGA 1 (Inicialni test) 

Ime in priimek: 

Starost: 

Razred: 

Spol (obkroži):   M          Ž 

Osnovna šola: 

Spodaj je prikazanih deset različnih fotografij. Pod vsako fotografijo obkroži trditev 

DA, kjer meniš, da je motiv na fotografiji oz. likovnem delu kičast. 

Hvala za sodelovanje! 

                          

1. Slika      DA      NE                                                                      2. Slika   DA     NE 

                                                                                         

3. Slika       DA                NE                                                       4. Slika       DA                  NE 
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5. Slika            DA               NE                                         6. Slika       DA               NE   

                                                  

7. Slika        DA                 NE                                                8. Slika             DA                NE 

 

                

9. Slika        DA                 NE                                                10. Slika             DA                NE 
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PRILOGA 2:  

PODROBNA UČNA PRIPRAVA ZA UČNO TEMO: RAVNOTEŽJE (RAVNOVESJE) V 

GRADNJI RISBE 

 

Likovni problem: Ravnotežje (ravnovesje) v gradnji risbe 

Narišejo kompozicijo v simetričnem ali asimetričnem ravnotežju 

Likovna naloga:  

Učenci po spominu, z upoštevanjem ravnovesja v gradnji risbe, s tušem in paličicami, 

peresi in čopiči, narišejo motiv 

Motiv: Ptice v našem okolju (po spominu) 

AVTORICA: Vesna Rakef 

ŠOLA: OŠ  

PREDMET: Likovna umetnost 

ŠTEVILO UR: 2 

RAZRED: 9. razred  

OBLIKOVALNO PODROČJE: Risanje 

LIKOVNA NALOGA: Simetrična in asimetrična kompozicija in 
oblikovanje ravnotežja na risbi 

LIKOVNA TEHNIKA: Tuš črne barve 

LIKOVNI MOTIV: Ptice v našem okolju 

METODE DELA: Pogovor, razlaga, demonstracija 

* metoda uzavedanja lastne senzibilnosti 

OBLIKE DELA: Frontalna, individualna, skupinska 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: Primeri različnih kompozicij, umetniška dela, 
računalnik, diaprojektor 

MATERIALI IN ORODJA ZA DELO: Časopisni papir, risarska podlaga, barvni 
papirji, tempera 

VRSTA UČNE URE: Kombinirana 

KORELACIJA: BIO 
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* Metoda uzavedanja lastne senzibilnosti 

To metodo bo učitelj lahko uspešno izvajal, če bo znal ceniti individualni način izražanja 

vsakega učenca. Zato bo moral dobro spoznati njegovo kognitivno, psihomotorično in 

afektivno raven. Pomembno je tudi, da spozna način (slog) izražanja posameznega učenca. 

Tako mu torej ne bo vsiljeval svojih prepričanj, kako naj upodobi različne podobe ali kako naj 

reši likovni problem z likovnim izražanjem, temveč bo samo pomagal urediti učenčev osebni 

način izražanja, ki se ga bo učenec ob tem postopoma zavedel. Za lažje razumevanje načina 

učenčevega likovnega izražanja bodo učitelju v pomoč umetniška dela, s katerimi bo učence 

seznanjal z različnimi umetniškimi stili, jih skupaj z njimi razčlenjeval in povezoval z njihovimi 

osebnimi slogovno-izraznimi naravnanostmi. Na ta način lahko učenci pri likovnem izražanju 

izkoristijo vse svoje izkušnje in jih izpopolnjujejo z novimi, ob tem pa si krepijo občutljivost za 

likovne elemente, oblikovalna načela, likovne materiale in postajajo samozavestnejši, 

samostojnejši. To pa jih vodi v izvirne  rešitve motivov. 

 

LITERATURA: 

 

Tacol, T. (2000). Likovno izražanje, učbenik za 9. razred, Debora, Ljubljana. 

Tacol, T. (2003). Likovno izražanje. Didaktična izhodišča za problemski pouk likovne vzgoje 

v devetletni osnovni šoli, Debora, Ljubljana. 

 

 

UČNI CILJI: 

- Ponovijo pojme: ravnotežje, simetričnost, asimetričnost, kompozicija; 

- ločijo posebnosti pojmov; 

- ostrijo čut za simetrično in asimetrično razporejanje likovnih elementov v kompoziciji; 

- razvijajo zmožnost opažanja ravnotežja v likovnem delu; 

- spoznajo pomembnost navidezne središčne osi na  likovnem delu; 

- z uporabo različnih orodij smiselno oblikujejo kompozicijo; 

- razvijajo zmožnost oblikovanja lastnih idej v risbi; 

- se navajajo na doslednost in vztrajnost; 

- razvijajo likovno domišljijo; 

- na primerih ugotavljajo simetrično in asimetrično kompozicijo ter ravnotežje. 
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Potek učne ure po korakih:  

 

Delo učitelja Delo učenca 

UVODNA MOTIVACIJA  

* Uvodna motivacija (zbujanje pozornosti 

za likovne pojme in likovni motiv) 

 

Učencem pokažem različna umetniška dela, 

kjer so prikazani različni primeri kompozicij. 

Učenci ugotavljajo njihove značilnosti. 

Učence vprašam, kaj pomeni pojem 

ravnotežje. 

Učence povabim k tabli in jih prosim, da naj 

z različnimi gibi nakažejo ples listov v vetru. 

Kaj nastane, ko se ti listi ustavijo? Kako bi 

rekli taki postavitvi? (Kompozicija) 

Učenci iščejo odgovore na zastavljeno 

vprašanje. 

Z izraznim gibom prikažejo, kako odpade 

listje. 

Razmišljajo, kako se imenuje postavitev 

elementov v nek red. 

OSREDNJI DEL  

Posredovanje in ponovitev o pojmih: 

Skupaj ugotovimo, da se bomo pogovarjali o 

kompoziciji in ravnotežju v likovnem delu. 

Ravnovesje ali ravnotežje kompozicije v 

likovnem delu lahko primerjamo s tehtnico. 

Kadar je ravnovesje somerno ali simetrično, 

so na obeh delih tehtnice isti predmeti. 

Likovno delo pa je simetrično takrat, kadar 

sta ob navidezni razdelitvi na polovico, obe 

polovici enaki. 

Ravnotežje lahko vzpostavimo tudi, kadar je 

ravnovesje nesomerno ali asimetrično. 

Takrat so na obeh delih enako navidezno 

težki likovni elementi, razlikujejo pa se 

njihova velikost in oblika. Tako kompozicijo 

 

Razmišljajo, kako se imenuje postavitev, ki 

je nastala ob izvajanju izbranega giba. 

Postavijo še nekaj primerov kompozicije. 

Sodelujejo pri pogovoru o primerjavi 

kompozicije s tehtnico. 
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imenujemo nesomerno ali nesimetrično. 

Posredovanje (ponovitev) značilnosti tehnik:  

Risanje s tušem: črte in pike se zelo 

razlikujejo glede na izbrani risarski 

pripomoček – leseno paličico, čopič. 

Transparentnost (neprosojnost) barv. 

Posredovanje likovne naloge:  

S pomočjo risbe oblikujejo svojevrstno, 

unikatno kompozicijo, kjer kot likovni motiv 

uporabimo ptice v našem okolju. Učenci 

oblikujejo svojevrstno risbo ptic ter jo 

postavijo v neko kompozicijo.  

Opazujem njihovo delo in jih med samim 

delom spodbujam, da izživijo lastno 

kreativnost, svetujem, če potrebujejo pomoč, 

jim s pogovorom in z dodatno razlago 

pomagam, da sami pridejo do določenih 

spoznanj in razumevanja likovnega 

problema ter ob tem razvijajo svojo lastno 

likovno senzibilnost. Ves čas upoštevam 

individualni način izražanja. 

 

Učenci sodelujejo pri ponovitvi oz. opisu 

posamezne tehnike. 

 

 

 

 

 

 

 

Učencem pokažem primere umetniških del 

na predvideno temo. 

Učenci predvidijo in skicirajo nekaj primerov, 

kjer oblikujejo kompozicijo v risbi. 

ZAKLJUČNI DEL: Vse oblikovane izdelke 

razstavimo. Skupaj z učenci oblikujemo 

merila za vrednotenje: 

- zahtevnost oblikovane kompozicije, 

- izvirnost pri uporabi, 

- tehnična izvedba, 

- upoštevanje uvodne razlage in 

posebnost tehnike, 

- analiza del z zmožnostjo osvojenih 

pojmov, 

- samostojnost pri delu, 

- upoštevanje  zastavljenih ciljev. 

 

 

Učenci aktivno sodelujejo pri analizi likovnih 

del, pogovarjamo se o težavah, na katere so 

naleteli med delom, in o načinu reševanja le-

teh. 
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PRILOGA 3: 

PODROBNA UČNA PRIPRAVA ZA UČNO TEMO: ČRTNE VREDNOTE IN RISBA 

 

Likovni problem:  Črtne (linearne) vrednote in risba 

Likovna naloga:  

Po opazovanju, z razporejanjem svetlih in temnih ploskev narisanih z linijami in s 

točkami, s pomočjo kemičnega svinčnika ali črnega flomastra narišejo motiv učiteljice 

v razredu. 

Motiv: Učiteljica v razredu (po opazovanju). 

 

AVTORICA: Vesna Rakef 

ŠOLA: OŠ  

PREDMET: Likovna umetnost 

ŠTEVILO UR: 2 

RAZRED: 9. razred  

OBLIKOVALNO PODROČJE: Risanje 

LIKOVNA NALOGA: Črtne (linearne) vrednote in risba 

LIKOVNA TEHNIKA: Risanje s kemičnim svinčnikom 

LIKOVNI MOTIV: Učiteljica v razredu 

METODE DELA: Pogovor, razlaga, demonstracija 

* metoda uzavedanja lastne senzibilnosti 

OBLIKE DELA: Frontalna, individualna, skupinska 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: Fotografije človeške figure, ljudi, likovna dela 

na temo portreta in človeške figure 

MATERIALI IN ORODJA ZA DELO: Risarska podlaga, kemični svinčnik 

VRSTA UČNE URE: Kombinirana 

KORELACIJA: BIO, ZGO 
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* Metoda uzavedanja lastne senzibilnosti 

To metodo bo učitelj lahko uspešno izvajal, če bo znal ceniti individualni način izražanja 

vsakega učenca. Zato bo moral dobro spoznati njegovo kognitivno, psihomotorično in 

afektivno raven. Pomembno je tudi, da spozna način (slog) izražanja posameznega učenca. 

Tako mu torej ne bo vsiljeval svojih prepričanj, kako naj upodobi različne podobe ali kako naj 

reši likovni problem z likovnim izražanjem, temveč bo samo pomagal urediti učenčev osebni 

način izražanja, ki se ga bo učenec ob tem postopoma zavedel. Za lažje razumevanje načina 

učenčevega  likovnega izražanja bodo učitelju v pomoč umetniška dela, s katerimi bo učence 

seznanjal z različnimi umetniškimi stili, jih skupaj z njimi razčlenjeval in povezoval z njihovimi 

osebnimi slogovno-izraznimi naravnanostmi. Na ta način lahko učenci pri likovnem izražanju 

izkoristijo vse svoje izkušnje in jih izpopolnjujejo z novimi, ob tem pa si krepijo občutljivost za 

likovne elemente, oblikovalna načela, likovne materiale in postajajo samozavestnejši, 

samostojnejši. Tto pa jih vodi v izvirne  rešitve motivov. 

 

 

LITERATURA: 

 

Tacol, T. (2000). Likovno izražanje, učbenik za 5. in 9. razred, Debora, Ljubljana. 

Tacol, T. (2003) Likovno izražanje, Didaktična izhodišča za problemski pouk likovne vzgoje v 

devetletni osnovni šoli, Debora, Ljubljana. 

 

UČNI CILJI: 

- spoznajo posebnosti črt po obliki, legi, debelini, dolžini; 

- ločijo posebnosti gostega in redkega nizanja različnih črt; 

- spoznajo možnosti uporabe risarske tehnike; 

- opišejo nastale svetle in temne črtne ploskve; 

- razvijajo zmožnost apliciranja svetle in temne črtne ploskve s površinami predmetov, 

rastlin, živali, človeka v naravi, okolju; 

- razvijajo zmožnost oblikovanja lastnih idej; 

- se navajajo na doslednost in vztrajnost; 

- razvijajo likovno domišljijo. 
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Potek učne ure po korakih:  

 

Delo učitelja Delo učenca 

UVODNA MOTIVACIJA  

* Uvodna motivacija (zbujanje pozornosti 

za likovni motiv) 

 

Učence vprašam, kaj vidijo, ko se uzrejo v 

nebo? Kaj vse pušča sledi na nebu? Kakšno 

sled pusti na nebu letalo, ki leti? Kje vse v 

naravi še najdete linije, črte? 

Učencem pokažem različne fotografije. 

Razdelim jim fotokopirane primere. 

Učenci aktivno sodelujejo v pogovoru in 

iščejo odgovore. 

Črto, linijo, belo sled … 

Naštevajo primere, kje vse so opazili črte. 

 

Učenci ugotavljajo njihove značilnosti. 

Učence vprašam, kaj najprej opazijo pri 

različnih ljudeh, kaj so posebnosti. 

Učenci iščejo odgovore na zastavljeno 

vprašanje. 

  

OSREDNJI DEL  

Skupaj ugotovimo, da se bomo pogovarjali o 

točki, obrisih, črti … 

Učenci naštejejo značilnosti pri ljudeh, ki jih 

poznajo. 

Posredovanje oz. ponovitev  pojmov: 

Osnova risbe je točka, črta, linija. 

Poznamo različne vrste črt: prostoročna, 

tehnična črta. 

Obris, kontura 

Struktura 

Faktura 

Naravna, umetna površina 

 

Likovne pojme opišejo in likovno izrazijo. 

Pojasnijo nastanek črte. Na tablo narišejo 

prostoročno in tehnično črto. 

Najdejo primer za obris in konturo. 

Pojasnijo posebnost gostega in redkega 

nizanja črt na ploskvah, nastalih z obrisom. 

Ločijo med strukturo in teksturo. 



 

117 
 

Posredovanje (ponovitev) značilnosti tehnik:  

Risanje s kemičnim svinčnikom: črte in 

pike so pri tehniki kemičnega svinčnika 

jasne, lahko so rahle, mehke ali pa trde, 

močno izražene.  

Posredovanje likovne naloge:  

S pomočjo risanja s kemičnim svinčnikom, 

oblikujejo svojevrstno likovno delo, pri 

katerem kot likovni motiv narišejo učiteljico v 

razredu. Učenci oblikujejo svojevrstno risbo 

učiteljice v razredu po neposrednem 

opazovanju s pomočjo črtnih vrednot risbe. 

Učencem povem, da pri risanju ne barvamo, 

temveč risbo črtno obogatimo. 

 

Učencem pokažem primere umetniških del 

na predvideno temo. 

 

 

Opazujem njihovo delo in jih med samim 

delom spodbujam, da izživijo lastno 

kreativnost, svetujem, če potrebujejo pomoč, 

jim s pogovorom in z dodatno razlago 

pomagam, da sami pridejo do določenih 

spoznanj in razumevanja likovnega 

problema ter ob tem razvijajo svojo lastno 

likovno senzibilnost. Ves čas upoštevam 

individualni način izražanja. 

 

 

Učenci sodelujejo pri ponovitvi oz. opisu 

likovne tehnike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci predvidijo in skicirajo nekaj primerov, 

kjer narišejo risbo in jo črtno obogatijo. 

ZAKLJUČNI DEL:  

Učenci aktivno sodelujejo pri analizi likovnih 
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Vse likovne izdelke razstavimo. 

Skupaj z učenci oblikujemo merila za 

vrednotenje: 

- bogatost črtne risbe, 

- izvirnost pri uporabi, 

- tehnična izvedba, 

- upoštevanje uvodne razlage in 

posebnost tehnike, 

- analiza del z zmožnostjo osvojenih 

pojmov, 

- samostojnost pri delu, 

- upoštevanje zastavljenih ciljev. 

  

del, pogovarjamo se o težavah, na katere so 

naleteli med delom, in o načinu reševanja le-

teh. 
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PRILOGA 4: 

PODROBNA UČNA PRIPRAVA ZA UČNO TEMO: ČRTNE VREDNOTE IN RISBA 

 

Likovni problem:  Črtne (linearne) vrednote in risba. 

Likovna naloga: 

Po domišljiji, z razporejanjem svetlejših in temnejših ploskev z linijami in s točkami, s 

pomočjo tempera barve ali flomastra, upodobijo motiv cvetja. 

Motiv: Šopek cvetja (po domišljiji). 

 

AVTORICA: Vesna Rakef 

ŠOLA: OŠ Trzin 

PREDMET: Likovna umetnost 

ŠTEVILO UR: 2 

RAZRED: 9. razred  

OBLIKOVALNO PODROČJE: Risanje, slikanje 

LIKOVNA NALOGA: Črtne (linearne) vrednote, svetlenje in 

temnenje ploskev in risba 

LIKOVNA TEHNIKA: Risanje s tempera barvo, flomastrom 

LIKOVNI MOTIV: Šopek cvetja 

METODE DELA: Pogovor, razlaga, demonstracija 

* metoda uzavedanja lastne senzibilnosti 

OBLIKE DELA: Frontalna, individualna, skupinska 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: Primeri različnih vrst cvetlic, rastlin, likovna 

dela tihožitij 

MATERIALI IN ORODJA ZA DELO: Časopisni papir, risarska podlaga, barve, 

čopiči 

VRSTA UČNE URE: Kombinirana 

KORELACIJA: BIO, ZGO, GUM 
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* Metoda uzavedanja lastne senzibilnosti 

To metodo bo učitelj lahko uspešno izvajal, če bo znal ceniti individualni način izražanja 

vsakega učenca. Zato bo moral dobro spoznati njegovo kognitivno, psihomotorično in 

afektivno raven. Pomembno je tudi, da spozna način (slog) izražanja posameznega učenca. 

Tako mu torej ne bo vsiljeval svojih prepričanj, kako naj upodobi različne podobe ali kako naj 

reši likovni problem z likovnim izražanjem, temveč bo samo pomagal urediti učenčev osebni 

način izražanja, ki se ga bo učenec ob tem postopoma zavedel. Za lažje doumetje načina 

učenčevega  likovnega izražanja bodo učitelju v pomoč umetniška dela, s katerimi bo učence 

seznanjal o različnih umetniških stilih, jih skupaj z njimi razčlenjeval in povezoval z njihovimi 

osebnimi slogovno-izraznimi naravnanostmi. Na ta način lahko učenci pri likovnem izražanju 

izkoristijo vse svoje izkušnje in jih izpopolnjujejo z novimi, ob tem pa si krepijo občutljivost za 

likovne elemente, oblikovalna načela, likovne materiale in postajajo samozavestnejši, 

samostojnejši. To pa jih vodi v izvirne  rešitve motivov. 

 

 

LITERATURA: 

 

Tacol, T. (2000). Likovno izražanje, učbenik za 9. razred, Debora, Ljubljana. 

Tacol, T. (2003). Likovno izražanje, Didaktična izhodišča za problemski pouk likovne vzgoje 

v devetletni osnovni šoli, Debora,  Ljubljana. 

 

UČNI CILJI: 

- spoznajo posebnosti črt po obliki, legi, debelini, dolžini; 

- ločijo posebnosti gostega in redkega nizanja različnih črt; 

- spoznajo možnosti uporabe risarske tehnike; 

- opišejo nastale svetle in temne črtne ploskve; 

- razvijajo zmožnost apliciranja svetle in temne črtne ploskve s površinami predmetov, 

rastlin, živali, človeka v naravi, okolju; 

- razvijajo zmožnost oblikovanja lastnih idej; 

- se navajajo na doslednost in vztrajnost; 

- razvijajo likovno domišljijo. 
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Potek učne ure po korakih:  

 

Delo učitelja Delo učenca 

UVODNA MOTIVACIJA  

* Uvodna motivacija (zbujanje pozornosti 

za likovni motiv) 

 

Učence vprašam, kaj vidijo, ko se uzrejo v 

nebo, v naravo ...? Kaj vse pušča sledi v 

naravi? Kakšno sled pusti na nebu letalo, ki 

leti? Kje vse v naravi še najdete linije, črte? 

Učencem pokažem različne vrste cvetlic. 

Med njih poleg cvetja razdelim tudi 

fotokopirane primere. 

Učenci aktivno sodelujejo v pogovoru in 

iščejo odgovore. 

Črto, linijo, belo sled … 

Naštevajo primere, kje vse so opazili črte. 

 

Učenci ugotavljajo njihove značilnosti. 

Učence vprašam, kaj najprej opazijo pri 

različnih vrstah cvetlic, kaj so posebnosti. 

Učenci iščejo odgovore na zastavljeno 

vprašanje. 

OSREDNJI DEL  

Skupaj ugotovimo, da se bomo pogovarjali o 

točki, obrisih, črti … 

Učenci naštejejo različne vrste cvetlic, ki jih 

poznajo. 

Posredovanje že znanih pojmov: 

Osnova risbe je točka, črta, linija. 

Poznamo različne vrste črt: prostoročna, 

tehnična črta. 

Obris, kontura 

Struktura 

Faktura 

Naravna, umetna površina 

 

Likovne pojme opišejo in likovno izrazijo. 

Pojasnijo nastanek črte. Na tablo narišejo 

prostoročno in tehnično črto. 

Najdejo primer za obris in konturo. 

Pojasnijo posebnost gostega in redkega 

nizanja črt na ploskvah, nastalih z obrisom. 

Ločijo med strukturo in teksturo. 
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Posredovanje (ponovitev) značilnosti tehnik:  

Risanje s tempera barvo: črte in pike se 

zelo razlikujejo glede na izbrani risarski 

pripomoček - čopič.  

Risanje s flomastrom: pri risanju s 

flomastrom jim pokažem različne črte in jim 

povem, da se lahko z njim izražamo z 

jasnimi in s trdimi potezami, debelimi in 

tankimi črtami … 

 

Posredovanje likovne naloge:  

S pomočjo risanja s tempero ali flomastrom 

oblikujejo svojevrstno, unikatno kompozicijo, 

kjer kot likovni motiv upodobijo šopek cvetja. 

Učenci oblikujejo svojevrstno risbo ali sliko 

cvetja po domišljiji s pomočjo črtnih vrednot 

risbe. Učencem povem, da risbo črtno 

obogatimo. 

 

Učencem pokažem primere umetniških del 

na predvideno temo. 

Opazujem njihovo delo in jih med samim 

delom spodbujam, da izživijo lastno 

kreativnost, svetujem, če potrebujejo pomoč 

jim s pogovorom in z dodatno razlago 

pomagam, da sami pridejo do določenih 

spoznanj in razumevanja likovnega 

problema ter ob tem razvijajo svojo lastno 

likovno senzibilnost. Ves čas upoštevam 

individualni način izražanja. 

 

Učenci sodelujejo pri ponovitvi oz. opisu 

posamezne tehnike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci predvidijo in skicirajo nekaj primerov, 

pri katerih narišejo risbo in jo črtno obogatijo. 
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ZAKLJUČNI DEL: 

Vse oblikovane izdelke razstavimo. 

Skupaj z učenci oblikujemo merila za 

vrednotenje: 

- bogatost črtne risbe, 

- izvirnost pri uporabi, 

- tehnična izvedba, 

- upoštevanje uvodne razlage in 

posebnost tehnike, 

- analiza del z zmožnostjo osvojenih 

pojmov, 

- samostojnost pri delu, 

- upoštevanje zastavljenih ciljev. 

  

 

 

Učenci aktivno sodelujejo pri analizi likovnih 

del, pogovarjamo se o težavah, na katere so 

naleteli med delom, in o načinu reševanja le-

teh. 

 

 

 

 

 


