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IZVLEČEK 

V družbi se vse bolj spodbuja težnja do varovanja okolja, povečuje se nabor okoljevarstvenih 

vprašanj in problemov. Da lahko ustrezno ukrepamo, moramo imeti potrebna znanja, ki jih 

odrasli lažje pridobimo preko medijev, literature, izobraževanj ipd. kot otroci, ki tovrstno 

zavest razvijajo preko vzgoje, tako doma kot v osnovni šoli. Učitelji, ki učence usmerjajo in 

spodbujajo njihovo občutljivost in kritičnost do lastnega okolja, so velikokrat v dilemi, na 

kakšen način naj to storijo. Pouk likovne umetnosti dopušča različne možnosti in prostor, kjer 

pri učencih lahko postopoma razvijamo ekološko ozaveščenost. Pri tem si lahko uspešno 

pomagamo z vključevanjem sodobne likovne umetnosti v pouk likovne umetnosti. Z ustrezno 

izbranimi umetniki, umetniškimi deli skozi lastno likovno dejavnost lahko učencem 

predstavimo določeno ekološko problematiko. Učenci, ki se bodo na to čustveno odzivali, 

bodo razvijali ekološko zavest, tovrstne izkušnje čim bolj ozavestili in ponotranjili ter s tem 

krepili svojo ekološko zavest. Ob upoštevanju faz ustvarjalnega procesa pri likovni umetnosti 

učencem omogočamo realizacijo njihovih ustvarjalnih idej, razvijamo in spodbujamo njihove 

likovne sposobnosti. V magistrski nalogi smo preizkusili, v kolikšni meri in na kakšen način 

lahko s sodobno umetnostjo, ki temelji na ekoloških temah in sporočilih, spodbujamo 

likovnoustvarjalni in likovnooblikovni razvoj pri petošolcih. Vsebine, ki obravnavajo 

vprašanja o ekologiji, smo vključevali v pouk likovne umetnosti pri običajnih pogojih pouka. 

Razvijali smo dejavnike za likovnoustvarjalni in likovnooblikovni razvoj v eksperimentalni 

skupini ter jih merili s pomočjo testa LV2, poznanega pod imenom Štiri risbe. Rezultate smo 

primerjali z rezultati testa kontrolne skupine, pri čemer so bili učenci eksperimentalne skupine 

v veliki prednosti pred učenci kontrolne skupine. Zagotovili smo, da so vse vsebine, ki smo 

jih vključevali v pouk likovne umetnosti, temeljile na medpredmetnem povezovanju. Pri tem 

smo upoštevali zakonitosti likovno didaktične stroke ter na nevsiljiv način pri učencih 

razvijali spoštovanje lastne osebnosti, okolja in drugih. Tovrsten način poučevanja je manj 

zastopan v zgodnjem izobraževanju osnovne šole. Z izsledki raziskovanja in oblikovanimi 

predlogi za pripravo učnih vsebin lahko pripomoremo k izboljšavi likovno pedagoške prakse. 

Raziskava kaže, kako vključevanje ekoloških vsebin v stalno prakso pouka likovne umetnosti 

razvija likovnoustvarjalni in likovnooblikovni razvoj ter ekološko zavest pri učencih. S tem 

potrjujemo teoretična izhodišča likovne didaktike ter jih krepimo s sodobnejšimi spoznanji in 

rezultati, ki kakovostno doprinašajo k sodobni likovni didaktiki.  
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ABSTRACT 

Society increasingly encourages the tendency to protect the environment; the range of 

environmental issues and problems is expanding. To be able to take appropriate action, we 

need to have the necessary knowledge, which adults obtain more easily (through media, 

literature, education and the like) than children who develop such awareness through 

education, both at home and at primary school. Teachers who guide students and encourage 

their sensitivity and criticism of their own environment are often in a dilemma on how to do 

so. Art classes provide various possibilities and a space where pupils can gradually develop 

environmental awareness. In doing so, we can successfully help them by including 

contemporary art in art classes. Using carefully selected artists and works of art as well as 

students' own artistic activity, we can present certain ecological issues to students. Those who 

react with an emotional response will develop environmental awareness; they will strengthen 

their environmental awareness by embracing and internalizing this kind of experience as 

much as possible. By taking into account the phases of the creative process in art, we enable 

students to bring their creative ideas to life, we develop and promote their artistic skills. In 

this master thesis we tested to what extent and in what way can contemporary art based on 

ecological topics and messages encourage artistic creativity and artistic design of fifth grade 

pupils. We included content dealing with ecological issues in art class under normal teaching 

conditions. We developed artistic creativity and artistic design factors in the experimental 

group and measured them by using the LV2 test, known as the Four drawings. The results 

were compared with test results of the control group. The comparison showed that the 

students in the experimental group were more environmentally aware than the students in the 

control group. We ensured that all content included in the art class was based on 

interdisciplinary integration. In doing so, we took into account the principles of the art 

teaching profession and developed the students' respect for one's personality, environment and 

others in a discrete way. This method of teaching is not very common in early education in 

primary school. The results of the survey and the proposals for preparation of learning content 

can contribute to the improvement of art pedagogy practices. The study shows how the 

integration of environmental issues as a permanent part in the practice of teaching art 

develops artistic creativity and artistic design and environmental awareness among students. 

With this we confirm the theoretical bases of art didactics and strengthen them with modern 

findings and results that contribute to the quality of contemporary art didactics. 
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1.0 UVOD 

 

Učni načrt osnovnošolskega izobraževanja pri predmetu likovna umetnost teži k razvoju 

učenčeve likovne zmožnosti, ki izhaja iz razumevanje vizualnega prostora in preoblikovanju 

le tega v likovni prostor. Predmet likovna umetnost spodbuja učenčevo ustvarjalnost, 

inovativnost, likovno občutljivost, sposobnost opazovanja in presojanja. Ključne poti za 

doseganje teh nalog so: praktično likovno izražanje in usposabljanje, uporaba različnih 

miselnih strategij, uporaba materialov, orodij in tehnologij, navezovanje problemsko 

zasnovanih nalog na likovno umetnost in vizualno kulturo ter povezava z drugimi 

predmetnimi področji in vsakdanjim življenjem (Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna 

vzgoja, 2011). Učitelj mora kot pedagog pri postopanju po teh poteh upoštevati razvojne 

zmožnosti učencev in njihove individualne značilnosti. Poznati mora različne didaktične 

oblike dela, splošne in specifične metode dela, znati pouk problemsko zasnovati in likovne 

pojme medpredmetno povezovati. Zato je nujna vnaprej dobro načrtovana priprava na 

vzgojno-izobraževalno delo. Pri likovni umetnosti razvijamo likovnoustvarjalnost ob 

upoštevanju vseh faz ustvarjalnega procesa.  

Umetnost že od nekdaj predstavlja povezavo med posameznikom in okoljem, v katerem živi. 

V današnjem času je vedno več poudarka na razvijanju človekove ekološke zavesti. Sodobna 

umetnost temelji na okoljevarstvenih vprašanjih, ki zadevajo nas vse, ne le posameznike. 

Tako se je razvila umetniška smer »ekoart«, ki opozarja na trenutne razmere po svetu. Ekoart 

umetniki pri svojem upodabljanju uporabljajo odpadne, zavržene materiale, jih reciklirajo ali 

pa z likovnimi motivi opozarjajo na trenutne ekološke probleme (Brunner, Nigro in Raunig, 

2013). Pouk likovne umetnosti dopušča možnost ekološkega osveščanja ravno preko tovrstne 

sodobne umetnosti.  

Okoljska vzgoja bi morala biti torej neposreden del učnih načrtov v vzgoji in izobraževanju. 

Več pozornosti bi morali nameniti ekološkim ciljem in na ta način krepiti ekološko zavest pri 

posameznikih že od vrtca naprej.  

V raziskavi osvetljujemo ta problem teoretično in empirično. Izhajamo iz predpostavke, da 

lahko ekološko osveščenost pri učencih razvijamo po dveh poteh. Prva je način, kako 

vključujemo sodobno likovno umetnost v likovno pedagoško prakso. Druga pot pa prikazuje, 

kako pri tem ustrezno postopati pri medpredmetnem povezovanju. Skozi ta načina 

spremljamo likovnoustvarjalni in likovnooblikovni razvoj pri učencih drugega vzgojno-
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izobraževalnega obdobja. Pri načrtovanju sklopa didaktičnih postopkov smo se oprli na 

relevantne vire, rezultate dosedanjih raziskav in izkušnje stroke, vezane na 

likovnoustvarjalnost in upoštevali novejša spoznanja glede pedagoškega dela pri likovni 

umetnosti. 
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2.0 PREDMET LIKOVNA UMETNOST V OSNOVNI ŠOLI 

 

Učni načrt za predmet likovna umetnost v osnovni šoli predstavlja osnovo za likovno 

pedagoško delo učitelja. V njem so zajeti vsi splošni in operativni cilji predmeta, vsebine, 

standardi znanja ter didaktična priporočila za spodbujanje likovne dejavnosti učencev. To so 

temeljna poglavja, na podlagi katerih učitelj načrtuje vzgojno-izobraževalno delo v razredu.  

»Temeljna naloga likovne vzgoje je razvoj učenčeve likovne zmožnosti (kompetence), ki 

izhaja iz razumevanja vizualnega (naravnega, osebnega, družbenega in kulturnega) prostora in 

se izrazi v aktivnem preoblikovanju tega prostora v likovni prostor. Razvija zmožnost 

vrednotenja likovne in vizualne kulture. Predmet temelji na odkrivanju in spodbujanju 

učenčeve ustvarjalnosti, inovativnosti, likovne občutljivosti, sposobnosti opazovanja in 

presojanja« (Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja, 2011, str. 4). 

Po Učnem načrtu (2011) so ključne poti za doseganje nalog naslednje:  

 praktično likovno izražanje in ustvarjanje,  

 uporaba različnih miselnih strategij,  

 uporaba materialov, orodij in tehnologij,  

 navezovanje problemsko zasnovanih nalog na likovno umetnost in vizualno kulturo,  

 povezava z drugimi predmetnimi področji in z vsakdanjim življenjem (Učni načrt. 

Program osnovna šola. Likovna vzgoja, 2011).  

Različni avtorji, Duh in Vrlič (2003), Flajšman (2010) in Frelih (2011) opisujejo temeljno 

nalogo likovne umetnosti kot razumevanje vizualnega prostora, ki se odraža v aktivnem 

likovnem izražanju otrok. Duh in Vrlič (2003) opozarjata, da je temeljna naloga likovne 

vzgoje razvijanje učenčevega razumevanja prostora. Pri pouku likovne umetnosti učenci z 

likovnim izražanjem preverjajo in razvijajo razumevanje prostora, izražajo občutja, stališča in 

vrednote, pri čemer na spoznavni ravni vidni svet razgrajujejo, na izrazni pa ga likovno 

oblikujejo (Duh in Vrlič, 2003). Tudi Flajšman (2011) trdi, da likovna dejavnost omogoča 

ustvarjalnost učencev, ko so poleg sprejemanja informacij (npr. o onesnaževanju) in podatkov 

še aktivni in le te pretvarjajo v likovno izkušnjo. Ob tem pa se emocionalno dobro počutijo 

(Flajšman, 2010). Frelih (2011) govori o likovnih izkušnjah kot pomembnih za odločanje v 

vsakdanjem življenju:  

»Prednost kvalitete nad kvantiteto je vključena v vsako likovno odločitev učenca, ki je 

sposoben uzreti in razumeti podobna razmerja tudi v vsakdanjem življenju. Likovna 
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izkušnja se naloži kot potencial za ravnanje in odločanje v vsakdanji praksi ali v 

praksah najrazličnejših bodočih poklicev, strok in znanosti« (Frelih, 2011, str. 48).  

Karlavaris in H. Berce-Golob (1991) poudarjata, da je namen likovne vzgoje uvesti učence v 

svet likovne kulture, z lastno likovno ustvarjalnostjo in v nenehnem stiku z umetniškimi deli 

in estetskimi pojavi.  

»Velika pozornost je namenjena razvijanju sposobnosti opazovanja, predstavljivosti, 

ustvarjalnosti, domišljiji in likovnemu mišljenju, zato da bi likovna ustvarjalnost 

omogočala in spodbujala razvoj splošne ustvarjalnosti. Pri likovni vzgoji se učenci 

seznanijo s prvinami likovne teorije kot osnovami likovnega mišljenja ter si razvijajo 

in ostre čut za likovne vrednote« (Karlavaris in Berce-Golob, 1991, str. 161).  

T. Tacol (2011), Karlavaris in H. Berce-Golob (1991) pri likovni umetnosti poudarjajo razvoj 

praktičnega likovnega izražanja in ustvarjanja s pomočjo uporabe različnih materialov, orodij 

in tehnologij, kar je skladno tudi z Učnim načrtom za likovno umetnost (2011). T. Tacol 

(2011) pravi, da je pri pouku likovne umetnosti potrebno mladim zagotavljati tudi 

pridobivanje likovnega znanja, spretnosti ravnanja z likovnimi materiali, razvijanja 

doživljajskih naravnanosti ter razvijanja ustvarjalnosti, vrednot, stališč, etičnih načel in 

moralnih usmeritev (Tacol, 2011). Karlavaris in H. Berce-Golob (1991) dodajata, da se 

morajo učenci naučiti orodja in likovne tehnike tudi samostojno uporabljati (Karlavaris in 

Berce-Golob, 1991). Predmet likovna umetnost v osnovni šoli predstavlja pomemben učni 

proces, s katerim pri učencih razvijamo različne sposobnosti, širimo znanje, jih učimo za 

življenje v skupnosti. Pri tem ima učitelj zelo pomembno vlogo.  

»V celotnem likovnem vzgojno-izobraževalnem procesu pa je glavna naloga učiteljev 

likovne vzgoje, da učence s svojo ustvarjalnostjo usposabljajo za doživljanje lepote v 

naravi in v umetninah in za vrednotenje likovnih del, uporabnih predmetov in likovne 

problematike v okolju, ter da jih s tem navajajo na lažje razumevanje drugih medijev 

likovne kulture« (Karlavaris in Berce-Golob, 1991, str. 161).  

Izobraževalni sistemi naj bi pri posamezniku razvijali samostojnost, pripravljenost za 

sodelovanje v družbenem življenju, odprtost za interakcijo in komunikacijo, prilagodljivost, 

spretnosti ter razvoj medosebnih odnosov. Tufekčić (2012) pravi, da ima za doseganje teh 

ciljev pomembno vlogo pedagoška stroka, ki mora biti dobro strokovno usposobljena ter 

usmerjena k naslednjim področjem: usmerjenost k reševanju problemov, komunikacija, 

sodelovanje, učinkovitost, samoorganizacija in integriteta, pripravljenost za komunikacijo, 

predvsem s pomočjo dialoga, sposobnost za samorefleksijo, usmerjenost vrednot in 

sposobnost za reševanje sporov in njihovo racionalno rešitev (Tufekčić, 2012).  
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Učitelji morajo pri svojem likovno pedagoškem delu nujno upoštevati vsebine in cilje učnega 

načrta. V okviru teh morajo pouk prilagoditi vsakemu posamezniku, da lahko razvije svoje 

sposobnosti v največji meri. Temeljne naloge likovne umetnosti v osnovni šoli so torej 

razumevanje vizualnega prostora, praktično likovno izražanje ter prenos likovnih izkušenj v 

vsakdanje življenje. Pri pouku likovne umetnosti tako učence spodbujamo k zavzetemu 

sodelovanju v kulturnem in umetniškem življenju okolja, v katerem živijo. 
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3.0 UČNE OBLIKE IN METODE DELA 

3.1 Didaktične oblike dela pri likovni umetnosti 

 

Pouk likovne umetnosti mora biti dobro načrtovan, da ga lahko učitelj karseda dobro tudi 

izvede. Pri tem si pomaga z uporabo različnih ustreznih oblik in metod dela, da lahko učenci 

dosežejo cilje in tako pridobivajo znanje. Prav tako mora skrbeti, da je pouk problemsko 

zasnovan, saj lahko le preko problemskih situacij učenci prihajajo do različnih rešitev in se na 

ta način učijo. Pouk likovne umetnosti je specifičen v primerjavi z ostalimi učnimi predmeti, 

močno individualiziran ob upoštevanju vseh učnih in ustvarjalnih procesov, ki potekajo ob 

njem. Prav tako pa vsebine predmeta likovna umetnost omogočajo pestro medpredmetno 

povezovanje ob ustreznem likovno didaktičnem pristopu. H. Berce-Golob (1993) in Zupančič 

(2006) opisujeta uporabo različnih oblik dela pri pouku likovne umetnosti. Zupančič (2006) 

pri obravnavi sodobnih likovnih del priporoča: individualno, skupinsko, frontalno, skupno 

delo, delo v dvojicah, odvisno od posameznega segmenta učne ure (Zupančič, 2006).  

Tudi H. Berce-Golob (1993) učne oblike dela deli na enak način. V nadaljevanju povzemamo 

njeno delitev, ki jo najpogosteje uporabljamo v likovno pedagoški praksi:  

1. frontalna oblika, 

2. individualna oblika, 

3. skupinska oblika, 

4. delo v dvoje. 

H. Berce-Golob (1993), M. Ivanuš Grmek, B. Čagran in L. Sadek (2009) pravijo, da frontalno 

delo zahteva učitelja, ki usmerja vse učence hkrati in jim razlaga, daje navodila ipd. Frontalno 

obliko dela običajno uporabljamo v uvodni fazi didaktične enote, ko učitelj razlaga, daje 

navodila za delo in na koncu ob vrednotenju. Frontalno delo spodbuja učence k razmišljanju o 

številnih novih rešitvah likovnih problemov. Na ta način lahko učenci spoznavajo nove učne 

vsebine, tehnične postopke, informacije o umetniških delih, ne glede na to, kje se pouk izvaja 

(v učilnici, v naravi, v galeriji). Frontalni pouk ne sme prevladovati pri pouku likovne 

umetnosti, ker temelji na ustvarjalnem procesu. Učencu mora učitelj omogočiti dovolj časa za 

fazo inkubacije, da lahko razvije svoje likovne rešitve. Frontalna oblika je časovno racionalna, 

vendar mora biti likovno vzgojno delo individualno in časovno neomejeno (Berce-Golob, 

1993). Ob tem pa tako Tufekčić (2012) pravi, ne smemo zanemariti pomena komunikacije 

med učiteljem in učenci. Ta mora biti nujno dvosmerna in kvalitetna (Tufekčić, 2012). 
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Individualno delo učitelj lahko organizira znotraj frontalnega ali skupinskega dela (Ivanuš 

Grmek, Čagran in Sadek, 2009). H. Berce-Golob (1993) trdi, da individualna oblika pri 

učencih razvija njihova posebna nagnjenja, zanimanje, znanje, sposobnosti, ki so pomembni 

za njihov celostni razvoj. Gre za najpogostejšo in najdlje trajajočo učno obliko dela, saj učitelj 

individualno svetuje učencu, da se ta lahko individualno likovno izraža. Pretirana uporaba te 

oblike lahko zavira druge vzgojne smotre, kot so delo v skupini, kolektivno vrednotenje, 

soočanje z mnenji drugih ipd. (Berce-Golob, 1993). Z. Tomljenović (2015) dodaja, da s 

primerno komunikacijo med učiteljem in učenci lahko dosegamo boljše likovno pedagoške 

dosežke. Učitelj mora učence v čim večji meri aktivno vključevati v pouk skozi celoten učni 

proces, pri čemer naj se upoštevajo individualne razlike učencev in temu prilagojene učne 

oblike in metode dela (prav tam). 

H. Berce-Golob (1993) in Zupančič (2006) navajata prednosti skupinske učne oblike. 

Skupinska oblika dela spodbuja medsebojno pomoč, povezanost med učenci, delovanje v 

okviru celotne razredne skupnosti. Ta oblika zahteva samostojnejše načrtovanje in večjo 

odgovornost, zato se redkeje uporablja. Uporablja se na več načinov: oblikovanje istega 

likovnega dela večjega formata (npr. stenska slika); oblikovanje več posameznih likovnih del 

manjšega formata, sestavljanje v skupinsko delo (npr. posamezno izdelajo kipce in jih nato 

sestavijo v skupinsko kompozicijo); hkratno oblikovanje likovnega dela večjega formata (npr. 

lepljenka iz več delov, ki sestavljajo skupno celoto). Skupinska likovna dela so lahko 

tehnično zahtevnejša in raznolika. Skupine se oblikujejo glede na zanimanje, specifičnost 

likovnega izražanja in sposobnosti učencev, da se izrazijo v predvideni likovni tehniki (Berce-

Golob, 1993). Tudi Zupančič (2006) predstavi skupinsko delo z vidika obravnave sodobnih 

likovnih praks pri pouku likovne umetnosti. Saj se pri tem pogosto pojavlja individualno delo 

posameznega učenca, ki se pozneje združi z ostalimi in tvori skupinsko instalacijo, ki jo 

umestimo v prostor. Tako posamezni likovni izdelki postanejo sestavni del skupnega 

likovnega izdelka – skupne instalacije. V izdelkih se kažejo njihovi interesi posameznikov, ki 

jih lahko kombiniramo na različne načine z ostalimi (Zupančič, 2006). Z. Tomljenović (2015) 

pa pravi, da je skupinska metoda primerna predvsem pri izvajanju kratkotrajnih dejavnostih, 

ki slonijo na problemskih nalogah, ki jih učenci kreativno rešujejo s komuniciranjem med 

seboj (Tomljenović, 2015). M. Ivanuš Grmek, B. Čagran in L. Sadek (2009) nadalje ločijo 

skupinsko obliko dela glede na značilnosti, sposobnosti in znanje še na: delo v homogenih 

skupinah in delo v heterogenih skupinah (Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek, 2009). Skupinska 

učna oblika ima tako zelo veliko prednosti, kot so razvijanje medsebojnih odnosov in 
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razvijanje pozitivnega razrednega vzdušja. V varnem in sproščenem okolju se tako učenci 

lažje likovno izražajo in učijo.  

Delo v dvoje je primerno za zahtevnejša in dolgotrajnejša likovna dela (npr. pri lepljenkah, 

vrednotenju) in ima predvsem vzgojne učinke, kot so razvijanje in bogatenje medosebnih 

odnosov in medsebojne pomoči (Berce-Golob, 1993). M. Ivanuš Grmek, B. Čagran in L. 

Sadek (2009) priporočajo delo v dvoje tudi pri izpopolnjevanju znanja, razvijanju umskih 

sposobnosti in pomoči učencem, ki težje usvajajo znanje. Med vrsto učnih oblik prištevajo še 

projektno učno delo, izkustveno učenje in učenje po postajah (Ivanuš Grmek, Čagran in 

Sadek, 2009).  

Kramar (2009) in A. Tomić (2000) ločita posredne in neposredne učne oblike dela, odvisno 

koliko pomoči učenci potrebujejo pri usvajanju učne snovi. A. Tomić (2000) kot učno obliko 

opisuje še t. i. samostojno delo učencev, ki poteka po postopku: uvajanje in vpeljevanje 

učencev v to obliko dela, sprejemanje in prilagajanje informacij, preučevanje in poglabljanje 

učne snovi, pomnjenje ključnih dejstev in generalizacij, preverjanje razumevanja vsebine ter 

samoocena učenja. Pri tem si lahko učenci pomagajo tudi z miselnimi vzorci (Tomić, 2000). 

Poučevanje naj bi se torej uresničevalo skozi uporabo različnih učnih oblik dela. Pri vseh pa 

gre za obliko komunikacije in krepitev odnosov med učenci in učiteljem ali med učenci 

samimi.  

 

3.2 Didaktične metode dela pri likovni umetnosti 

 

Glede na hitre spremembe v današnjem svetu, je treba temu prilagoditi tudi metode 

poučevanja likovne umetnosti. Tufekčić (2012), Zupančič (2006) in E. Vahter (2016) 

opisujejo različne metode dela pri pouku likovne umetnosti. Vloga učitelja je usposobiti 

mlade za življenje v svetu stalnih, hitrih in različnih sprememb. Poleg strokovnega znanja 

učitelja je vedno bolj poudarjena komunikacija med učitelji in učenci. Poučevanje je največja 

interakcija, komunikacija v obliki dvogovora med učitelji in učenci. Ta odnos učence motivira 

za delo, razvija njihovo empatijo, spodbuja notranjo motivacijo, navdušenje in ustvarjalnost 

(Tufekčić, 2012). Zupančič (2006) opisuje metodo likovno pedagoškega koncepta, ki 

poudarja, da umetnost poučujemo z namenom razširjanja in poglabljanja našega razumevanja 

kulturnega okolja, v katerem prebivamo. »Bistvo metode likovno pedagoškega koncepta je 

povezovanje likovnega dela z interesi učencev. Ti so iskreno notranje motivirani pri likovnem 

izražanju, kadar imajo občutek, da lahko na sodoben način izražajo njim lastne probleme, 
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ideje, poglede. Prav tako jih umetnost pritegne le, če vidijo povezave med njo in življenjem. 

(Zupančič, 2006, str. 29). E. Vahter (2016) poudarja, da je pri pouku sodobne umetnosti nujno 

potrebno razvijanje kakovostnega dvogovora med učenci in učitelji. Ne gre samo za praktične 

dejavnosti, ampak tudi za razvijanje razumevanja sodobne umetnosti skozi pogovor. Temu bi 

morale slediti sodobne pedagoške metode (Vahter, 2016). Tudi Z. Tomljenović (2015) opisuje 

dvosmerno komunikacijo med učiteljem in učenci. Gre za interaktivni pristop učenja pri 

pouku likovne umetnosti: za aktivno vključevanje učencev v celoten učni proces, problemsko 

zasnovan pouk, izkustveno učenje, sodelovalno učenje ipd. Rezultati raziskave kažejo, da 

tovrsten didaktični pristop pripomore k boljšemu poznavanju in razumevanju pojmov v 

likovni umetnosti; večji zmožnosti in spretnosti uporabe umetniških materialov in tehnik 

znotraj načrtovanih slikarskih nalog ter večjo kreativnost pri reševanju problemov v likovni 

umetnosti (Tomljenović, 2015). 

M. Ivanuš Grmek, B. Čagran in L. Sadek (2009) so se osredotočale na predmet spoznavanje 

okolja, vendar njihove ugotovitve lahko držijo tudi za pouk likovne umetnosti. Pravijo, naj pri 

izbiri posamezne učne metode daje učitelj prednost tistim metodam, ki omogočajo miselno 

aktiviranje učencev in jih aktivno vpletajo v oblikovanje spoznavnega procesa (Ivanuš 

Grmek, Čagran in Sadek, 2009). Če strnemo, z uporabo različnih didaktičnih metod želimo 

torej učence spodbuditi k čim bolj aktivnemu vključevanju v učni proces. Njegova 

učinkovitost oz. uspešnost pa se bo pokazala, ko bodo učenci svoje znanje uporabljali v novih 

življenjskih situacijah. 

 

3.2.1 Splošne metode dela pri likovni umetnosti 

 

Učne metode so poti do ciljev. Duh in Vrlič (2003) ločita tri skupine splošnih metod dela pri 

likovni umetnosti: verbalne, vizualne ter praktično-manipulativne metode dela. V 

nadaljevanju povzemamo njuno delitev splošnih učnih metod:  

Med splošne verbalne metode dela uvrščata: 

• metodo razgovora, 

• metodo razlage, 

• metodo dela z besedilom (branje), 

• metodo risanja, 

• metodo pisanja (Duh in Vrlič, 2003). 

Metodo razgovora uporabljamo v frontalnih uvodnih in zaključnih delih ur likovne umetnosti. 

Med učiteljem in učenci poteka obojestranska komunikacija. Učenci morajo imeti dovolj časa, 
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da lahko svoje misli izrazijo do konca, učitelj pa ustrezno usmerja pogovor. Dvogovor poteka 

med učiteljem in učenci, med učiteljem in posameznim učencem ali med učenci samimi. Tako 

učence spodbudi za nadaljnje delo ali pomaga premagati morebitno oviro pri likovnem delu 

(Duh in Vrlič, 2003). Ob tem Kramar (2009) dodaja, da z metodo razgovora učenci snov 

spoznavajo, poglabljajo, sistematizirajo, razširjajo, jo prenašajo v nove situacije in na nove 

primere. S tem učenci razvijajo tudi svoje spoznavne sposobnosti in osebnostne lastnosti ter 

socialne kompetence (Kramar, 2009). »Razgovor mora biti vsebinsko jasno zgrajen, jasno 

usmerjen k postavljenim ciljem, jezikovno kakovosten, razločen, estetski, dovolj glasen in 

komunikacijsko ustrezen« (Kramar, 2009, str. 175). Odvisno od tega, kako zastavljamo 

vprašanja, A. Tomić (2000) loči različne pogovorne metode. Lahko gre za poučni pogovor, 

katehetični razgovor, hervistični, svobodni pogovor, pogovor v krogu, debatni pogovor 

(diskusija), posredni pogovor, pogovor v obliki verige in možganska nevihta. Metode 

pogovora so zelo pogosto uporabljane, saj je njihova prednost ta, da so učenci ves čas aktivno 

vključeni v pouk (Tomić, 2000). Pri uporabi te metode pa lahko prihaja do nekaterih napak pri 

postavljanju vprašanj, na kar opozarjajo M. Ivanuš Grmek in M. Javornik Krečič (2011). To 

so preveč vprašanj, omejevanje na vprašanja nižjega nivoja, nepravilno jezikovno formulirana 

vprašanja, nepoznavanje strategije spraševanja. Strategija spraševanja namreč poteka po 

korakih: »vprašanje, premor, poziv učencu, premor, odgovor učenca, povratna informacija« 

(Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011, str. 122). Paziti moramo torej, da imajo učenci na 

voljo dovolj časa za razmislek, preden odgovorijo na vprašanje, in da o njem dobijo povratno 

informacijo. 

Metoda razlage se uporablja redkeje, pri obravnavi likovnih pojmov, likovne naloge, ob 

demonstriranju likovne tehnike, orodij, materialov in postopkov. S to metodo dajemo 

informacije, učence seznanjamo z novimi pojmi, vendar naj bo to kratko, nazorno in logično 

strukturirano (Duh in Vrlič, 2003). M. Ivanuš Grmek in M. Javornik Krečič (2011) naštevata 

pozitivne strani razlage, ki »učitelju omogoča uravnavanje in sprotno prilagajanje konkretni 

situaciji, učitelj lahko snov jasno sistematizira, strukturira, oblikuje v celoto in poudarja 

ključne misli, z vsemi učenci je vzpostavljen stik, učitelj je na voljo vsem učencem« (Ivanuš 

Grmek in Javornik Krečič, 2011, str. 118). Metodo razlage Kramar (2009) opisuje kot 

učiteljevo govorno sporočanje učencem. Primerna je za obravnavo zahtevnejših teoretičnih 

vsebin in snovi. Razlaga oz. po Kramarju t. i. pripovedovanje mora biti primerno podrobno, 

lokalizirano, aktualizirano, sistematično, logično, razumljivo, motivacijsko, napeto, privlačno, 

čustveno zavzeto, nazorno in jasno, da doseže ustrezne učinke (Kramar, 2009). Tudi A. 

Tomić (2000) metodo ustnega razlaganja opisuje kot metodo pripovedovanja. To lahko 
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poteka kot teoretično predavanje, pripovedovanje, opisovanje, pojasnjevanje, razlaga z 

uporabo učnih sredstev, predavanje učencev, ustna razlaga, prežeta s pogovorom ali ustno 

razlaganje dveh ali več predavateljev v timskem pouku. Pri tej metodi gre večinoma za 

enosmerno komunikacijo, zato Tomičeva opozarja njeno zmerno uporabo (Tomić, 2000). 

Ravno tako ob vsem tem tudi M. Ivanuš Grmek in M. Javornik Krečič (2011) opozarjata na 

negativne strani razlage: »Metodična enoličnost, učiteljeva nosilna vloga lahko vodi v 

avtoritativni položaj in zanemarjanje učencev, pasivnost učencev, kakovost in učinkovitost sta 

odvisni od učiteljevih didaktičnih kompetenc.« (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011, str. 

118). 

Metoda dela z besedilom je pri pouku likovne umetnosti redkeje uporabljena, npr. ob izjavi o 

likovnem delu, ob ilustriranju literarnega besedila, misli umetnikov, napisi ob umetnini ipd. 

(Duh in Vrlič, 2003). Učenci ves čas prihajajo v stik s pisanimi besedili različnih vrst, v 

tiskani in elektronski obliki. Kramar (2009) opozarja, da morajo do posameznih besedil 

učenci pristopati kritično, saj veliko besedil ni didaktično oblikovanih, nima vzgojno-

izobraževalne vrednosti in so neprimerna. Z ustreznim pisnim gradivom pri pouku pa lahko 

pridobivajo, razširjajo in poglabljajo nova znanja, razvijajo analitično in sintetično mišljenje 

(Kramar, 2009). Ravno tako M. Ivanuš Grmek in M. Javornik Krečič (2011) dodajata, da ta 

metoda razvija samostojnost učencev, in opozarjata, da morajo biti besedila primerna starosti 

učencev, bralnim spretnostim in razumevanju (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). 

Metoda risanja in pisanja se uporabljata pri izdelavi tabelne slike, predstavitvi kriterijev 

vrednotenja, pri zapisih v zvezke. Učenci naj bi se usposobili o likovnem delu tudi kaj zapisati 

(Duh in Vrlič, 2003). Kramar (2009) pravi »ustvarjanje samostojnega pisnega izdelka je neke 

vrste reševanje problema, prepletanje miselnih procesov in izvajanje miselnih operacij« 

(Kramar, 2009, str. 189). Proces nastajanja pisnih izdelkov po Kramarju (2009) poteka v 

naslednjih fazah: razmišljanje o problemu pisanja, načrt pisanja, oblikovanje besedila ter 

preverjanje (Kramar, 2009). Med splošne verbalne metode dela torej sodijo metoda 

razgovora, razlage, dela z besedilom, risanja in pisanja. Učitelj pa mora pri izbiri le teh 

upoštevati njihove prednosti in pomanjkljivosti. 

Med splošne vizualne metode dela Duh in Vrlič (2003) uvrščata: 

• metodo prikazovanja, 

• metodo dela z avdiovizualnimi sredstvi. 

Metoda prikazovanja je najpomembnejša metoda, kjer učencem prikazujemo predmete in 

pojave vidnega sveta neposredno, čim bolj verno reproducirane pojave vidnega sveta, 

reprodukcije umetniških del in ilustracije, vsakdanje predmete, likovno zanimive pojave v 
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okolju, aplikacije likovnih in likovno kompozicijskih elementov (fotografije, diapozitivi, 

videoposnetki, umetniška likovna dela). Ob prikazovanju npr. reprodukcij poskrbimo, da so 

dovolj velike in kakovostne ter da jih vidijo vsi otroci v razredu, za ogled pa naj imajo dovolj 

časa (Duh in Vrlič, 2003). Tudi Kramar (2009) pravi, da je pri metodah prikazovanja temeljno 

čutno zaznavanje v procesih učenja in izkustveno učenje. Prikazovanje v pouku je lahko 

govorno-jezikovno, tekstualno-jezikovno, zvokovno, grafično in stvarno (Kramar, 2009). 

Metoda dela z avdiovizualnimi sredstvi zajema uporabo grafoskopa, episkopa, diaprojektorja, 

televizorja, videorekorderja, v današnjem času pa predvsem računalnika in projektorja. 

Imamo na voljo svetovni splet informacij (internet), ki nam omogoča prikaz in integracijo 

besedila, zvoka, statičnih in dinamičnih slik (npr. virtualne internetne galerije) (Duh in Vrlič, 

2003). Kramar (2009) na tem mestu bolj podrobno loči različna didaktična sredstva za 

prikazovanje. Med vizualna sredstva uvršča resnične predmete, slike, skice, sheme, modele, 

fotografije, filme, preglednice, zemljevide, med avditivna sredstva uvršča različne zvočne 

posnetke, med avdiovizualna sredstva uvršča zvočne filme, videoposnetke, televizijske oddaje 

in med multimedijska t. i. virtualno prikazovanje. Pravi, naj bi bilo prikazovanje dinamično, 

da še dodatno motivira učence za delo (Kramar, 2009). A. Tomić (2009) pa še dodaja 

prikazovanje ilustracij, maket, filmov, radio, gramofon, magnetofon, diktafon, ki spodbujajo 

učenčevo opazovanje, usmerjeno v določen cilj (Tomić, 2000). V sodobnem času je torej na 

voljo veliko različnih avdiovizualnih sredstev, ki učitelju olajšajo pouk. Ob tem pa ne smemo 

učiteljeve vloge zanemariti in uporabo teh sredstev postavljati pred učiteljevo vlogo 

poučevanja. 

Med splošne praktično-manipulativne metode dela Duh in Vrlič (2003) uvrščata: 

• metodo demonstriranja, 

• metodo praktičnega likovnega izražanja, 

• metodo eksperimentiranja. 

Metoda demonstriranja je najpogosteje uporabljana, predvsem za demonstracijo postopkov 

dela, uporabo orodij za likovno izražanje in likovne tehnike ter prikazovanje estetskih in 

neestetskih predmetov ter likovnih del otrok in odraslih umetnikov. Demonstracija mora biti 

natančna, sistematična in nazorna. Demonstriramo le način/princip dela, ne pa oblikovni 

vzorec (Duh in Vrlič, 2003). Po Kramarju (2009) demonstracija lahko obsega gibalno 

prikazovanje, dramatizacijo, uprizarjanje oziroma izvajanje različnih delovnih 

(organizacijskih) procesov, dogajanja, prikazovanje fizikalnih, kemijskih procesov, 

tehnoloških delovnih procesov (Kramar, 2009). Učiteljeva dejavnost je pri tej metodi 

demonstriranje, učenčeva pa kazanje. A. Tomić (2009) pravi, da to metodo uporabimo glede 
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na učno situacijo, njen namen je, »da se učenci intelektualno aktivirajo, da jim zagotovimo 

čutno izkušnjo, da bodo lahko z miselno obdelavo prišli do bistva spoznavane stvarnosti« 

(Tomić, 2000, str. 98). M. Ivanuš Grmek in M. Javornik Krečič (2011) metodo 

demonstriranja opisujeta kot »učenje psihomotoričnih spretnosti in veščin – neposredno 

izvajanje tega, kar se učenec uči. Prepletajo se motorične ali gibalne in psihične ali miselne 

aktivnosti. Pomemben je postopek: faza spoznavanje, utrjevanja in avtomatizacije« (Ivanuš 

Grmek in Javornik Krečič, 2011, str. 128). 

Metoda praktičnega likovnega izražanja se uporablja pri najpomembnejšemu delu likovnega 

pouka. Otrok se samostojno likovno izraža, pri tem pa ga učitelj le po potrebi usmerja in mu 

pomaga. Vsak otrok mora imeti dovolj prostora za delo in ves potreben material (Duh in 

Vrlič, 2003). 

Metoda eksperimentiranja ali raziskovanja se uporablja pri usvajanju novih likovnih tehnik, 

novih materialov in postopkov, učenci pa morajo imeti za to dovolj časa (Duh in Vrlič, 2003). 

Za metodo eksperimentiranja, M. Ivanuš Grmek in M. Javornik Krečič (2011) pravita, je 

značilna »delovna aktivnost in primeren prostor, prepletanje prikazovanja, razlage, pogovora, 

prepletanje učnih oblik, zastopana v vseh fazah učnega procesa, primerna na vseh stopnjah 

šolanja« (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011, str. 130). Splošne praktično-manipulativne 

metode dela od učencev torej zahtevajo delovno aktivnost v primernem prostoru in časovnem 

obsegu.  

Splošne učne metode se pri pouku likovne umetnosti med seboj lahko prepletajo. Ena izmed 

najbolj izrazitih je metoda praktičnega likovnega izražanja, kjer učenci samostojno delajo ob 

zagotovljenih prostorskih, časovnih in materialnih pogojih. 

 

3.2.2 Specifične metode dela pri likovni umetnosti 

 

Obstaja več vrst specifičnih metod dela pri pouku likovne umetnosti. V likovno pedagoški 

praksi se splošne metode dela morajo dopolnjevati, prepletati in kombinirati s specifičnimi. 

Karlavaris (1988) in H. Berce-Golob (1993) opisujeta specifične metode dela z umetniškimi 

deli. Otrokom je potrebno predstaviti tista umetniška dela, ki pri učencih razvijajo estetsko 

komunikacijo in dojemanje umetniških del. Potrebno je medsebojno sodelovanje učitelja in 

učenca, še posebej pri analiziranju umetniških del po daljšem in nemotenem opazovanju 

umetniških del, ki pri otrocih izzivajo določena čustvena doživetja (Karlavaris, 1988). 

H. Berce-Golob (1993) se je pri opisovanju specifičnih učnih metod opirala na smotre in 

naloge, specifična ter splošna načela likovno vzgojnega dela. 
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 »Specifične metode likovno vzgojnega dela naj torej: 

 spodbujajo učence k razmišljanju in izražanju svojih misli na likovni način; 

 navajajo k zavestnemu dojemanju in razumevanju likovnega jezika, tudi še tako 

preprostega, pri likovni praksi in pri teoretičnem vrednotenju slik; 

 učence pripeljejo do spoznanja, da likovnih misli ni mogoče adekvatno izraziti na 

verbalen način, da človek lahko komunicira z drugimi tudi na neverbalne načine in da 

je likovni jezik lahko razumljiv vsem ljudem sveta; 

 pomagajo učencem pri zaznavanju likovne slikarske problematike na umetninah in v 

okolju; 

 omogočajo likovno prakso, pri kateri bo učenec znal ugotoviti slikarski problem in ga 

uskladiti z motivom in izvedbeno tehniko; 

 navajajo učence na vrednotenje slikarskih del glede na reševanje slikarskih likovnih 

problemov; 

 pomagajo učencem najti v lastnih delih individualen likovni izraz; 

 omogočajo učencem diferencirano reševanje likovnih nalog; 

 pomagajo, da bodo učenci v čim več delih učnih ur sooblikovalci učno-vzgojnega 

procesa; 

 navajajo učence na aktivno samostojno delo pri individualnem in skupinskem delu; 

 pripravljajo učence na likovno vrednotenje, odgovorno in samostojno izrekanje 

mnenja sodbe o likovnem delu« (Berce-Golob, 1993, str. 107–110). 

H. Berce-Golob se je osredotočala predvsem na področje slikarstva v likovni umetnosti, 

vendar pa vsa likovna in didaktična izhodišča v večini veljajo tudi za ostala likovna področja. 

Karlavaris (1988) in H. Berce-Golob (1993) ločita več vrst specifičnih metod dela, zato v 

nadaljevanju povzemamo njuno delitev posameznih specifičnih metod. 

Metode, ki izhajajo iz specifičnosti estetske komunikacije: 

 metoda estetske komunikacije – metoda estetskega kultiviranja, 

 metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti. 

Estetska komunikacija – estetsko kultiviranje: »Pri prenosu emocionalno-estetskega sporočila 

na učence in pri kultiviranju njihove zavesti učitelj usmerja delo tako, da se učenci med seboj 

upoštevajo, da so strpni. Ni nujno, da vsi učenci doživljajo in presojajo enako – predvidevamo 

različne estetske doživljaje in različne estetske sodbe. Z dopuščanjem različnosti učence 

dodatno motiviramo. Učenci na svojih delih izrazijo različnost estetskih doživljajev in 

različnost estetskih sodb.« (Berce-Golob, 1993, str. 111) 
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Širjenje in elaboriranje likovnih senzibilnosti: »Učenci si širijo likovne komponente in 

vrednosti in njihove oblikovne strukture oziroma miselne elaboracije. Učenci si bogatijo 

občutljivost za likovne elemente in njihove odnose, za večplastnost sporočil, za različne 

strukture likovnega izražanja. Učenci pridobivajo likovna spoznanja in likovno občutljivost. 

Izhajamo od lažjega k težjemu, od splošnega k posebnemu.« (Berce-Golob, 1993, str. 111) Z. 

Tomljenović (2015) povezuje obe metodi med seboj. Estetska komunikacija med učiteljem in 

učenci se lahko nadaljuje na podlagi sprejema umetniških del, ki se nanaša na razpravo o 

vizualnih elementih, povezavah in uporabo umetniških tehnik. Na ta način pri učencih 

razvijamo likovno senzibilnost in sposobnost za dojemanje svojih izkušenj na področju 

vizualne umetnosti (Tomljenović, 2015). 

Metode, ki izhajajo iz specifičnosti kreativnih procesov: 

 metoda transponiranja in alternativ, 

 metoda posrednih stimulansov. 

Transponiranje in alternative: »Učencem omogočimo, da se spopadejo z neznanim in novim. 

Uporabljamo postopek transponiranja, pri katerem se sproži izvirnost ter lastno iskanje 

rešitev. Dajemo posredna navodila, tako pri reševanju problema kot pri izvedbi likovne 

tehnike. Učence spodbujamo k iskanju alternativ.« (Berce-Golob, 1993, str. 112) 

Metoda posrednih stimulansov: »Pri tej metodi izhajamo iz malega, nepomembnega, od 

kvantitativnih informacij, v določenem trenutku priskočimo h kvaliteti. Običajno se ta proces 

opisuje kot zaznavanje problema, zbiranje informacij, kot proces inkubacije, improvizacije, 

igre. V nekem določenem trenutku pride do nepričakovanih impulzov, ki privedejo v 

ustvarjalnem dejanju do kvalitativnega preskoka. Ti impulzi niso nikoli direktni, ampak 

delujejo iz nepredvidljivih slojev, zato tudi učitelj postopa nepredvidljivo, inventivno, 

posredno, nikoli direktno.« (Duh, 2004; cit. po Berce-Golob, 1990, str. 285) 

Metode, ki izhajajo iz kompleksnosti likovnih pojavnosti, funkcij in procesov: 

 metoda kompleksnosti in prepletanja, 

 metoda izmeničnih vplivov. 

Kompleksnost in prepletanje: »V učencih spodbujamo slojevitost likovne ustvarjalnosti – 

motiv, tehniko, likovni jezik, osebnost posameznika ipd. Učenci se likovno izražajo, 

spodbujeni z enim od mnogih naštetih elementov slojevitosti, druge vključujejo v svoje 

likovno izražanje. Med delom prelivamo pozornost učencev iz enega v drug sloj.« (Berce-

Golob, 1993, str. 112) 
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Metoda izmeničnih vplivov: H. Berce-Golob (1999) opisuje ustvarjalni razvoj kot menjavanje 

kvantitativnih in kvalitativnih obdobij. »Začne se z zaznavanjem problema in s kvantitativnim 

zbiranjem informacij, ki jih kritično ocenjujemo. Sledi svobodnejši improviziran proces, ki se 

imenuje inkubacija, in je že v svoji globini kvalitativen, a v interakciji s prvo fazo pogojuje 

kvalitativni skok v ustvarjalno idejo. V likovni ustvarjalnosti se ob ustvarjalni ideji ponovno 

pojavljajo kvantitativni procesi, realizacije, izvajanja, oblikovanje materiala, torej dela, ki je 

spremljano z vrednotenjem, verifikacijo.« (Duh, 2004; cit. po Berce-Golob, 1990, str. 285) 

Metode, ki izhajajo iz individualnih, subjektivnih značilnosti likovnih fenomenov: 

 metoda avtonomnih likovnih postopkov, 

 metoda osveščanja lastne senzibilnosti. 

Metoda avtonomnih likovnih postopkov: »Metoda avtonomnih likovnih postopkov upošteva 

subjektivnost v ustvarjalnem procesu. Metodični postopek se neprestano prilagaja 

individualnim potrebam učenca, povečuje notranjo trdnost in motiviranost, omogoča učencem 

nove poskuse in rešitve, odpira prostor za nove ideje, ne da bi se bali, da bodo drugačne od 

drugih.« (Duh, 2004; cit. po Berce-Golob, 1990, str. 287) 

Osveščanje lastne senzibilnosti: »Učenci v ustvarjalnem likovnoizraznem delu počasi preidejo 

iz spontanosti na samosvoj, subjektiven in vse bolj zavesten proces. Učitelj postopa tako, da 

se likovni doživljaj oziroma likovno oblikovanje obdrži pri učencih v zavesti kot likovna 

izkušnja. V ustreznih situacijah likovno izkušnjo ponovno izkoristimo in s tem povečujemo 

likovno občutljivost.« (Berce-Golob, 1993, str. 112) 

Metode, ki izhajajo iz specifičnosti likovnih tehnik: 

 metoda direktnega učenja likovne tehnike, 

 metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne 

izkušnje (Berce-Golob, 1993). 

Samostojno dojemanje in usvajanje likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje: »Učence 

uvajamo v lastno razmišljanje o izvedbi izvirne likovne tehnike. Učenci iščejo variante na že 

znane likovne tehnike, tehnične postopke oziroma faze teh postopkov.« (Berce-Golob, 1993, 

str. 112) 

Karlavaris (1988) opisuje postopke, s katerimi pri učencih pridobivamo njihovo pozornost in 

jih motiviramo za delo: opazovanje umetniškega dela po reševanju likovne naloge ali 

problema, opazovanje po opisu umetniškega dela ali po predavanju o značilnostih 

umetniškega dela in avtorju, opazovanje umetniškega dela, ki ga je otrok že predhodno videl 

in nato skiciral ali ustno opisal ali pa posamezno delo prikazujemo postopno od detajlov k 
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celoti. Hkrati lahko opazujemo tudi več likovnih del z nasprotnimi likovnimi karakteristikami. 

Ti postopki posredno motivirajo otroško opazovanje umetniških del, da vsak otrok lahko 

maksimalno doživi umetniško delo (Karlavaris, 1988). Zupančič (2006) in Z. Tomljenović 

(2015) priporočata uporabo različnih učnih metod pri pouku. Med seboj se lahko prepletajo, 

odvisno od vsebine, načina dela in zmožnosti otrok (Zupančič, 2006). Z. Tomljenović (2015) 

predlaga uporabo kombinacije razlage, pogovora, demonstracije, reševanja problemov, 

metodo estetske komunikacije, metodo širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti, metodo 

transponiranja in alternativ, izkustveno učenje. Specifične učne metode lahko uporabljamo na 

različne načine: z opazovanjem umetnin, dvosmernim pogovorom med učiteljem in učenci, 

preko ustvarjalne didaktične igre in s pomočjo lastnega umetniškega izražanja učencev 

(Tomljenović, 2015). 

Obstaja torej več definicij razvrščanja in delitev učnih metod. Avtorji med specifične učne 

metode uvrščajo tudi metodo primera, projektni pouk, izkušenjsko učenje, učenje preko igre 

… Kramar (2009) ter M. Ivanuš Grmek, B. Čagran in L. Sadek (2009) osvetljujejo še metodo 

primera ter projektni pouk. Pri obeh različicah gre za metodi, pri katerih učenci raziskujejo in 

iščejo rešitve problemov, vendar se od problemskega pouka razlikujejo v tem, da je večji 

poudarek na raziskovanju kot na doseženi rešitvi problema. Kramar (2009) med metode 

uvršča še metodo primera, kjer »učenci rešujejo neko situacijo, jo razčlenjujejo, odkrivajo 

odnose med sestavinami konkretnega primera, spoznavajo vzročno-posledične zveze in 

oblikujejo različne nove rešitve« (Kramar, 2009, str. 201). Gre za uporabo znanja v različnih 

konkretnih primerih in to metodo pogosteje uporabljajo pri izobraževanju odraslih (Kramar, 

2009). M. Ivanuš Grmek, B. Čagran in L. Sadek (2009) opisujejo t. i. projektni pouk, ki 

temelji na reševanju problemov, izkustvenem in sodelovalnem učenju. Sodelovalno učenje je 

učinkovito, kadar se učenci med seboj dobro poznajo, delijo mnenja, zamisli in skupaj iščejo 

rešitev določene naloge. »Sodobni didaktični pristopi so vedno bolj prilagojeni učencu oz. 

posamezniku, njegovemu obstoječemu znanju in možnosti lastne spremembe le-tega ob 

reševanju kognitivnega konflikta, do katerega lahko pripeljejo le skrbno načrtovane dejavnosti 

na osnovi uporabe različnih učnih metod.« (Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek, 2009, str. 70) A. 

Tomić (2000) opisuje še izkušenjsko učenje, ki poteka v štirih fazah: »od konkretne izkušnje, 

preko razmišljujočega opazovanja in refleksije, do oblikovanja abstraktnih konceptov ter 

generalizacij in nazadnje do preskušanja teh konceptov v določenih razmerah« (Tomić, 2000, 

str. 100). Poleg izkušenjskega učenja, A. Tomić (2000) loči še metodo igralne improvizacije 

pri pouku, kjer izberemo učno vsebino, ki predstavlja dejansko ali namišljeno življenjsko 

situacijo, ki jo učenci uprizorijo (Tomić, 2000). Zupančič (2006) pa opisuje likovno 
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pedagoški koncept, ki zajema tri dejavnike likovnega dela učencev v razredu, ki se med seboj 

prepletajo in tvorijo celoto. To so: ideja (vsebina, problem, sporočilo, ki ga želi učenec izraziti 

pri svojem praktičnem likovnem delu), udejanjanje (likovna tehnika ali način sodobnega 

likovnega izražanja, ki ga učenec uporabi), vplivi (vplivi okolice na nastalo delo ter vplivi 

nastalega dela na okolico, s tem pa tudi odnos do sodobne likovne umetnosti) (Zupančič, 

2006). 

Glede na vsebino, učne procese ter učno obliko Karlavaris in H. Berce-Golob (1993) ločita 

tudi različne tipe učnih ur. V nadaljevanju povzemamo njuno delitev tipov učnih ur. 

Glede na vsebino razlikujemo: 

1. praktično in teoretično delo; 

2. ura urjenja, spontanega izražanja in ura sprejemanja umetniških del. 

Glede na različne procese, ki vplivajo na naravo posamezne ure, lahko naštejemo ure: 

3. ura učenja, ura igre, ura ustvarjanja, ura dela in ura vrednotenja. 

Glede na učno obliko: 

4. individualni, skupinski in frontalni pouk (Karlavaris in Berce-Golob, 1993). 

»Preden koncipiramo in strukturiramo načrtovano uro, moramo določiti jasne smotre, poleg 

tega pa tudi naravo ure, da bi jo lahko natančno opredelili glede na značilnosti ali kombinacije 

teh značilnosti, šele potem preidemo k inventivnemu konkretiziranju.« (Karlavaris in Berce-

Golob, 1991, str. 105) Pri pouku likovni umetnosti lahko torej kombiniramo različne 

komponente v različne tipe učnih ur. Vse je pa odvisno od tega, na čemer temeljijo glavni 

učni cilji, ki jih želimo doseči.  

Pri izbiri in uporabi specifičnih didaktičnih metod poučevanja je torej treba upoštevati 

didaktična načela, ko izhajamo od lažjega k težjemu, od splošnega k posebnemu, od 

kvantitativnih informacij h kvaliteti … Dejstvo pa je, da je pouk najučinkovitejši, ko se 

raznovrstne kombinacije učnih oblik in metod med seboj prepletajo. Večina avtorjev stremi k 

uporabi dvosmerne, kakovostne komunikacije in k aktivnemu vključevanju učencev v celoten 

učni proces. 

 

3.3 Problemska naravnanost pouka likovne umetnosti 

 

Problemska naravnanost pouka pri učencih sproža procese mišljenja, spoznavanja, doživljanja 

in likovnega izražanja. Duh in Vrlič (2003), Strmčnik (2007), E. Katalinić (2011) ter Kramar 
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(2009) opisujejo problemski pouk kot sodoben in učinkovit pristop poučevanja. Za izvedbo 

tovrstnega pouka je potrebna strokovna, dobro načrtovana učna priprava učitelja.  

»Problemska naravnanost pouka v procesu likovne vzgoje predstavlja fleksibilen, 

ustvarjalen in dinamičen proces učenja v problemskih situacijah, ki ga oblikuje 

spoznavanje teoretičnega problema in njegova praktična rešitev. Problemska situacija, 

na kateri temelji učenje, pri učencih izzove miselne procese, ki jih preko spoznavanja 

in doživljanja pripeljejo do znanja in izvirnih likovnih rešitev.« (Duh in Vrlič, 2003, 

str. 38)  

Problemski učni pristop spodbuja učence k lastnemu razmišljanju, razvija znanje, spretnosti in 

veščine za reševanje aktualne problematike, tudi okoljske. Strmčnik (2007) dodaja, da 

problemsko zasnovan pouk s socialnimi, emocionalnimi in hotenjskimi vplivi deluje tudi na 

razvoj osebnostnih lastnosti učencev, kot so »osebnostne lastnosti, potrebne za uspešno 

reševanje problemov in učenje sploh, npr. samopodobo učencev, težnjo po spopadanju z 

neznanim, odpor do avtomatizmov in fiksacij (npr. zgodovina me ne zanima), vztrajanje, 

samozaupanje, vedoželjnost, preudarnost in doslednost v izrabi podatkov, sprejemljivost za 

nove zamisli in rešitvene postopke, konstruktivni dvom, postopno, vendar sprotno 

premagovanje težav, vztrajanje do cilja ipd.« (Strmčnik, 2007, str. 196). Kramar (2009) 

imenuje problem kot »neko nerešeno stanje, ki učence priteguje k iskanju rešitve. Zato mora 

imeti animacijsko moč, ki lahko izhaja iz aktualnosti, privlačnosti, pomembnosti problema 

oziroma njegove rešitve« (Kramar, 2009, str. 199). Karlavaris in H. Berce-Golob (1991) ter 

Duh in Vrlič (2003) nadalje naštevajo, da problemsko zasnovan pouk lahko izhaja iz likovne 

naloge, teorije, tehnike, materialov ali orodij in tako mora biti zasnovana tudi sama 

artikulacija učne ure. »Likovnega izražanja in vrednotenja likovnega dela se lotimo 

problemsko, iz problema oblikujemo likovno nalogo, osnove likovne teorije, likovne tehnike, 

materiali in orodja za delo so zmeraj podrejeni likovnemu problemu. Vse likovno vzgojno 

delo temelji torej na odkrivanju in razvijanju ustvarjalnosti in likovnoizraznih sposobnosti 

učencev« (Karlavaris in Berce-Golob, 1991, str. 162). Duh in Vrlič (2001) dodajata, da je pri 

tem izredno pomembna vloga učitelja, ki učence vodi skozi vse artikulacijske stopnje učne 

ure, ki morajo biti zasnovane in izpeljane problemsko. 

»Poučevanje se lahko na primer začne z obrazložitvijo likovnega problema, pouk 

temelji na vprašanjih in razmišljanjih učencev in izhaja iz opazovanja okolja ali 

likovnih del umetnikov. Skozi posamezne stopnje učne ure v procesu likovne vzgoje 

učenci ob poudarjeni dvosmerni komunikaciji in spodbujeni motivaciji postopno 
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odkrivajo teoretične likovne probleme. Ob tem ozavestijo likovni problem in sami 

poiščejo možne likovne rešitve.« (Duh in Vrlič, 2003, str. 39) 

A. Tomić (2000) pravi, da problemski pouk poteka v »šestih stopnjah: 

1. postavljanje problema (ustvarjanje problemske situacije), 

2. najdba principov rešitve (izbor racionalne hipoteze), 

3. razčlenitev problema (členitev občega na ožje probleme), 

4. proces reševanja problema (verifikacija hipoteze, hipotez), 

5. ugotovitve, najdbe, zaključki (dojetje bistva problemov, skladiščenje v širši sistem, 

shemo, znanja), 

6. preverjanje ugotovitev v novih situacijah (ustvarjanje novih relacij z uporabo in s 

spoznavanjem dojetega)« (Tomić, 2000, str. 146). 

Tako kot A. Tomić (2000) ter Duh in Vrlič (2003) tudi T. Tacol (2003) pravi, da je proces 

problemskega pouka izredno pomemben in zahteva dobro strokovno pripravljenost učitelja. 

Pravi, da je proces aktivnega učenja oz. poučevanja pri problemskem pouku likovne vzgoje 

usmerjen v interakcijo med znanim in neznanim, kar omogoča doseganje višjih spretnosti in 

znanj, ki bodo uporabni tudi v prihodnosti (Tacol, 2003). Tudi Z. Tomljenović (2015) se 

strinja, da je tovrsten učni pristop nujno potreben v današnji likovno pedagoški praksi. 

Interaktivni pristop poučevanja z reševanjem problemov, z raziskovalnimi vprašanji, uporabo 

pridobljenega znanja o vizualni umetnosti spodbuja možgansko nevihto, kritično razmišljanje, 

boljšo vizualizacijo in uporabo znanja v vsakdanjem življenju (Tomljenović, 2015). Ob vsem 

tem pa moramo seveda upoštevati različne sposobnosti in zmožnosti otrok glede na njihov 

razvoj. Strmčnik (2007) na tem mestu pedagoško stroko opozarja, da učencem problemske 

učne zmožnosti niso dane same po sebi, marveč jih je treba nenehno in sistematično razvijati, 

zlasti mišljenje in sposobnosti učenja, združene v skupnem pojmu kognitivna vzgoja 

(Strmčnik, 2007). Če strnemo, avtorji problemsko zasnovan pouk pojmujejo kot enega od 

sodobnih načinov v likovno pedagoški praksi. Ob dobro strokovno usposobljenemu učitelju 

učenci skozi učni proces spoznavajo teoretične probleme in iščejo zanje praktične rešitve. 

Njihovo znanje se kasneje odraža tudi v vsakdanjem življenju, ko se soočajo z različnimi 

težavami. Dejstvo pa je, da mora problemski pristop poučevanja učence spremljati skozi 

celotno izobraževanje, saj se njihove sposobnosti in zmožnosti mišljenja še razvijajo in 

učitelji lahko pri tem pozitivno vplivajo. 
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3.4 Specifičnost pouka likovne umetnosti glede na druge učne predmete 

 

Pouk likovne umetnosti je v primerjavi z ostalimi učnimi predmeti precej specifičen iz 

različnih vidikov, kot so individualen pristop poučevanja, časovni obseg učnih ur likovne 

umetnosti v posameznem razredu v okviru učnih načrtov, materialni pogoji, ki so učencem 

dostopni, prostorski pogoji, kjer se izvaja praktični pouk likovne umetnosti, število učiteljev 

in število učencev v posameznem oddelku, na kar opozarjajo tudi Karlavaris in H. Berce-

Golob (1991) ter Zupančič (2006). Karlavaris in H. Berce-Golob (1991) pravita, da mora biti 

šolska ura pri likovni vzgoji sestavljena iz dveh običajnih šolskih ur, »saj je treba delo in 

material zanj pripraviti, delo opraviti, ovrednotiti rezultate in pospraviti material. Obenem pa 

so za to potrebni: poseben prostor, klopi ali stojala, ustrezna osvetlitev, voda, učna sredstva 

ipd. /…/ Učitelj mora prilagoditi pouk posameznim učencem, k vsakemu pristopati na drug 

način, kar pa je mogoče le z manjšimi skupinami po petnajst učencev, to pa pomeni, da se pri 

likovni vzgoji standardni razred razdeli v dve skupini« (Karlavaris in Berce-Golob, 1991, str. 

34). Zupančič (2006) tudi navaja, da je učencem treba zagotoviti prostorske in materialne 

pogoje, odvisno od možnosti posameznih šol. Sodobne likovne prakse prinašajo skupinske 

izdelke otrok, kot so instalacije, umeščanje le teh v večji prostor, ki omogočajo stik med 

likovnimi deli in gledalci (učenci drugih razredov, starši, učitelji) (Zupančič, 2006). Pri 

obravnavi sodobnih likovnih vsebin velikokrat uporabljamo prostore izven učilnic, zunaj na 

prostem, na hodnikih, na odrih … Učenci zelo radi ustvarjajo na prostem, v naravi, na 

šolskem igrišču, v parkih, kjer so neposrednem stiku z naravnim okoljem. Uporabljamo 

odpadne materiale, vsakdanje predmete, ki so vsem dostopni. Tako učenci iz vsakdanjih 

predmetov ustvarjajo nove likovne izdelke, z njimi vzpostavijo primeren odnos in jim 

dodajajo novo umetniško vrednost. Zupančič (2006) opozarja na primeren časovni obseg 

obravnave umetniških del, ki je kompromis med optimalnim in realno razpoložljivim časom v 

okviru ur likovne umetnosti. Za primerno poglobljeno obravnavo posamezne vsebine in 

praktično likovno delo je treba učencem zagotoviti vsaj tri šolske ure. Zato raje predstavimo 

manj vsebin in tiste bolj poglobljeno. Prav tako je treba upoštevati časovno artikulacijo učne 

ure: uvod, obravnava nove snovi, napoved smotra, navodila za delo, praktično delo in 

zaključno vrednotenje (Zupančič, 2006). Sodobna pedagoška praksa pa na žalost kaže, da je 

pouk likovne umetnosti za učitelje vedno bolj zahteven in omejen. Število učencev se je po 

normativih na razred močno povečalo, učnih vsebin je vedno več in so vedno bolj 

poglobljene, število ur likovne umetnosti pa je z učnim načrtom omejeno. Tako je učitelj pri 
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samem delu obremenjen s takšnimi pogoji dela in se ob velikem številu učencev težje posveča 

posameznim učencem in pristopa individualno, da bi lahko razvijal otrokov celostni razvoj. T. 

Tacol (2011) in Frelih (2011) postavljata v ospredje tudi problem zapostavljenosti predmeta 

likovna umetnost v primerjavi z ostalimi učnimi predmeti ter problem ustrezne strokovne 

izobrazbe učiteljev, ki poučujejo pouk likovne umetnosti. Frelih (2011) opozarja na odnos do 

likovnih predmetov v šolskem kurikulu, ko se postopno t. i. vzgojni predmet umika drugim, 

bolj potrebnim in koristnim predmetom. Hkrati opozarja na »zaustavitev neprestanega 

zmanjševanja ur neuporabnim predmetom v šoli, saj je likovna vzgoja na osnovnošolski ravni 

na spodnji meji spodobnega časovnega obsega in veljalo bi razmišljati o vračanju na prejšnje 

stanje (2 uri tedensko v vseh razredih)« (Frelih, 2011, str. 56). T. Tacol (2011) postavlja 

vprašanja o učiteljevi avtonomiji v obstoječem časovnem okviru pouka likovne umetnosti: 

kako se učitelj lahko izobražuje, kako naj razširja likovno znanje v okviru materialnih 

pogojev, prostorskih pogojev, zakaj pouk likovne vzgoje še vedno izvajajo učitelji z 

neustrezno izobrazbo, zakaj je glede na druge predmete še vedno prisoten neenakopraven, 

neenakovreden dostop do osnovnega učnega sredstva – učbenika, materialov in orodij (Tacol, 

2011). Pri pouku likovne vzgoje je treba upoštevati tudi individualne rešitve vsakega učenca 

in je oblika pouka navadno individualna. Obenem pa naj bi učenci pridobivali znanje, navade 

in sposobnosti ter vzgajali notranje vrednote (Karlavaris in Berce-Golob, 1991). Z. 

Tomljenović (2015) pravi, da je v prvi vrsti potrebno ozavestiti učitelje o spremembi njihovih 

pristopov poučevanja, ki jih zahtevajo potrebe sodobne pedagoške prakse. Z interaktivnim 

pristopom lahko pouk likovne umetnosti postane bolj dinamičen, učenci bolj aktivni, sam 

pouk pa se lahko odvija tudi zunaj učilnice (Tomljenović, 2015). Poleg učiteljeve strokovne 

didaktične in vsebinske priprave na učno delo, Omerović, S. Kušljugić in A. Džaferagić-

Franca (2011) opozarjajo tudi na zadovoljevanje osnovnih potreb pri učencih. Učitelji morajo 

stremeti k zadovoljevanju osnovnih (tudi ekoloških) potreb pri učencih, od česar je velikokrat 

odvisno njihovo ravnanje in odzivanje v določenih situacijah (Kušljugić in Džaferagić-Franca, 

2011). Pri likovnem pouku tako ne gre le za priskrbljen likovni material in orodja, ampak so 

pomembni tudi socialni odnosi v razredu, učenčeva samopodoba in njegovo doživljanje 

samega sebe znotraj razredne skupnosti. Več kot ima učenec zadovoljenih potreb, uspešnejši 

je pri šolskem delu. Učitelj s svojim pristopom do umetnosti učencem daje vzgled. Če ima 

sam razvit zelo pozitiven odnos do pouka likovne umetnosti in umetnosti nasploh, mu bodo 

tudi učenci lažje sledili. 
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4.0 LIKOVNOUSTVARJALNI in LIKOVNOOBLIKOVNI 

RAZVOJ 

 

Likovno ustvarjalnost lahko dosežemo z dolgotrajnim ustvarjalnim procesom, ki ga razvijamo 

pri otrocih skozi vzgojo in izobraževanje že od zgodnjega otroštva. Otroke spodbujamo k čim 

bolj aktivni likovni dejavnosti, jih postavljamo pred probleme, da iščejo rešitve zanje, 

razvijamo njihovo znanje in vplivamo na razvoj njihove likovne ustvarjalnosti. 

Obstaja znanstvena in umetniška ustvarjalnost, glede na razlike v vzorcih ustvarjalnosti med 

različnimi poklici ljudi v umetnosti in znanosti. Ustvarjalnost se pri večini posameznikov 

lahko doseže in bogati skozi vzgojo in izobraževanje. Tega pa je sposoben učitelj, ki je tudi 

sam ustvarjalen in doživlja učni proces kot ustvarjalni akt in ne le kot rutinsko opravilo. 

Ustvarjalnost pridobivamo z dolgotrajnim pedagoškim procesom, odvisno od osebnosti 

posameznika, procesa, produkta in okolja (Duh, 2004). Pouk likovne umetnosti po Duhu 

(2004) sodi v področje umetniške ustvarjalnosti in je predmet naše raziskave, v kateri 

izhajamo iz predpostavke, da bo inovativni način vključevanja sodobnih umetnikov v pouk 

likovne umetnosti ugodno vplival na razvoj dejavnikov likovne ustvarjalnosti pri učencih 

drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja.  

Kaufman in Baer (2004) ločita tri glavne vrste ustvarjalnosti: umetniško-telesna ("hands-on" 

ustvarjalnost v umetnosti, obrti in telesna/fizična ustvarjalnost), matematično-znanstvena 

(ustvarjalnost v matematiki in znanosti) in verbalno-pismena (ustvarjalnost v medosebnih 

odnosih, komunikaciji in pisanje) (Kaufman in Baer, 2004). G. Dow in Mayer (2004) pa 

opisujeta ustvarjalnost kot izkušnjo vpogleda, ko posameznik nenadoma spozna rešitev za 

kreativno reševanje. Pri tem pristopu se ustvarjalnost kaže glede na uspešnost na vpogled 

reševanja problemov naloge, ki vključujejo neobičajne probleme, ki zahtevajo premagovanje 

znanega načina razmišljanja in izumljajo nov pristop (Dow in Mayer, 2004). Med različnimi 

vrstami ustvarjalnosti torej potekajo različni odnosi. M. Kozhevnikov, Kozhevnikov, Jiao Yu 

in O. Blazhenkova (2013) so raziskovali odnos med različnimi dimenzijami ustvarjalnosti 

(umetniški in znanstveni), dimenzijami sposobnosti vizualizacije in stilov. Zaradi 

neskladnosti v odnosu med ustvarjalnostjo in vizualizacijo so ju obravnavali posamezno. 

Sposobnosti vizualizacije in stilov se nanašajo na umetniško ustvarjalnost, sposobnosti 

prostorske vizualizacije pa se nanašajo na znanstveno ustvarjalnost, vse pa so povezane z 

besedno ustvarjalnostjo. Rezultati raziskave kažejo, da na izboljšanje ustvarjalnega delovanja 

tako na znanstvenih kot v umetniških področjih vplivajo vizualna umetnost, naravoslovno 
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izobraževanje, izbira osebja, načrtovanje kariere, metode poučevanja in usposabljanja 

(Kozhevnikov, Kozhevnikov, Jiao Yu in Blazhenkova, 2013). 

Učitelji si ustvarjalnost v šolskem kurikulu razlagajo na dva načina: nekateri prepoznajo 

ustvarjalnost kot posebno področje učnega načrta, drugi pa menijo, da je ustvarjalnost kot 

sinonim za reševanje problemov, domišljijo in drugačno mišljenje. Dejstvo pa je, da 

ustvarjalni učenci potrebujejo ustvarjalne učitelje. Vzgojno-izobraževalni sistemi (s 

finančnega in organizacijskega vidika) pa učitelja pri tem žal pogosto omejujejo (Steers 

2009). Nadalje De Backer, Lombaerts, De Mette, Buffel in Elias (2012) pravijo, da je 

razvijanje likovne ustvarjalnosti v osnovnih šolah zelo zapostavljeno. V svojih raziskavah so 

ugotavljali, na kakšen način pri učiteljih pridobiti navdušenje in strokovno znanje s področja 

umetniške ustvarjalnosti. Rešitev vidijo v različnih projektih znotraj šole, kjer bi v pouk 

likovne umetnosti vključili tudi samega umetnika. Z uporabo novih delovnih metod, tehnik, 

načinov dela in z ustreznim timskim delom učitelja in umetnika, bi lahko pri učencih 

spodbujali njihov ustvarjalni razvoj, njihovo ustvarjalno »odprtost«, spretnosti ter znanje. Za 

trajnostne rezultate in dosežke je takšna praksa potrebna več let in v okviru sistematično 

organiziranega učnega načrta, vendar tudi kratkotrajni podobni projekti znotraj šole dajejo 

pozitivne rezultate (De Backer, Lombaerts, De Mette, Buffel in Elias, 2012). 

Pouk likovne umetnosti v osnovni šoli odpira veliko možnosti za razvoj likovne ustvarjalnosti 

učencev. Duh (2004) in E. Vahter (2016) pravita, da se ustvarjalnost razvija z aktivno likovno 

dejavnostjo. Poudarjen je razvoj ustvarjalnih aktivnosti učencev, saj se ustvarjalnost razvija z 

lastno aktivnostjo. Učitelji naj bi pri otrocih razvijali ustvarjalno veselje, samostojno delo v 

obliki odkrivanja in reševanja problemov, presojanje in odločanje, ustvarjalno uporabo znanja 

na vseh glavnih likovnih področjih. Znanje iz likovnega področja naj bi povezovali tudi z 

drugimi predmeti. Pomembna je razredna klima, kreativno in prijetno vzdušje, v katerem 

bodo učenci sproščeni in se bodo lahko spontano in svobodno izražali (Duh, 2004). 

Ustvarjalni proces temelji na razumevanju in novih izkušnjah ter se pridobiva z osebno 

ustvarjalno dejavnostjo. Vendar so delo, razmišljanje in pogovori v skupinah za krepitev 

socialnih odnosov tudi pomembni pri procesu učenja likovne umetnosti (Vahter, 2016). Že J. 

Parker (2005) je pred tem ugotovila, da aktivno likovno delo lahko razvija divergentno 

mišljenje učencev. Umetniki prikazujejo realnost iz različnih zornih kotov in jo približujejo 

učencem. Zato so ustvarjalni izzivi z vidika uporabljenih učnih strategij priložnosti za učence, 

da razvijajo ustvarjalne odzive, značilne za pomen umetnosti in učinkovitega učnega okolja 

(Parker, 2005).  
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De Backer idr. (2012) opisujejo eno izmed možnosti za razvijanje likovne ustvarjalnosti pri 

učencih, in sicer vključevanje poklicnih likovnih umetnikov v osnovne šole kot vzgojno-

izobraževalne ustanove. Učenci bi se tako dnevno srečevali z umetniki, se usposabljali v 

tehničnih umetniških sposobnostih, opazovali umetniški pogled na svet, se izražali svobodno 

na podlagi svojih izkušenj idr. Umetniki lahko tako kot učitelji pozitivno vplivajo in dajejo 

zgled učencem. Uvajanje umetnikov v šolsko prakso navdihuje tako učitelje za svoje delo kot 

učence za učenje o umetnosti. Pri temu dajejo velik pomen tudi gibanju in glasbi. Z učenci 

lahko eksperimentiramo s plesnimi gibi, uvajamo gibanje, s katerim predstavljajo sebe, 

zaigrajo situacijo, z gibanjem posnemajo predmete, pojave. In tudi skozi glasbo lahko s 

petjem in igranjem izražajo svoja čustva. Učitelje je potrebno strokovno izobraziti, da bodo 

pri učencih lahko razvijali ustvarjalni razvoj. Poučiti jih je potrebno o umetniških smereh, 

tehnikah, jim omogočiti opazovanje in spoznavanje dela poklicnih umetnikov ter jim dati 

povratno informacijo o njihovem delu v praksi (De Backer, Lombaerts, De Mette, Buffel in 

Elias, 2012). Tudi Schacter, Thum in Zifkin (2006) v svojih raziskavah ugotavljajo, da večina 

učiteljev v osnovni šoli ne izvaja učnih strategij, ki spodbujajo ustvarjalnost učencev. Razlog 

je v tem, da učitelji niso dovolj izobraženi za potrebe učencev z vidika ustvarjalnosti. Ne 

vedo, kako bi tovrstne učne strategije vključili v pouk in ga vodili v to smer (Schacter, Thum 

in Zifkin, 2006). Lindstrom (2006) je predlagal štiri pogoje za šole, s katerimi bi razvijali 

likovno ustvarjalnost: raziskovalno delo učencev z ustrezno temo v primernem časovnem 

okviru; učitelji, ki poudarjajo tako proces kot izdelek, morajo zagotavljati dovolj priložnosti 

za raziskovanje, eksperimentiranje in spodbujati inovativnost pri učencih; spodbujanje 

učencev k vključevanju in razmišljanju o izdelkih in uporabi znanja; spodbujanje učencev k 

samoevalvaciji (Lindstrom, 2006). 

Dovolj odprti in pripravljeni učitelji, ki so že timsko sodelovali s poklicnim umetnikom pri 

pouku likovne umetnosti, to opisujejo kot zelo pozitiven učni pristop. Umetnik učitelju 

pomaga ohranjati disciplino v razredu, pomaga usmerjati učence, je aktiven v ustvarjalnem 

procesu in pri učencih zmanjšuje njihov občutek negotovosti. Težave, ki lahko tak pristop 

onemogočajo so: količina dela učitelja, pripravljenost vodstva, seznanitev z vejo umetnosti, 

infrastruktura, poudarek na izdelkih otrok (in ne na ustvarjalnem procesu), šolsko ozračje. 

Praksa kaže, da učencem ni dovoljeno delati napak oziroma iskati drugačnih rešitev 

problemov, saj imajo učitelji pogosto že preveč zaprt in dovršen sistem in ne dopuščajo 

drugih možnosti. To kaže na strokovno neusposobljene učitelje s področja razvijanja likovne 

ustvarjalnosti (De Backer, Lombaerts, De Mette, Buffel in Elias, 2012). 
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4.1 Faze ustvarjalnega procesa 

 

Ob načrtovanju pedagoških učnih enot ali didaktičnih sklopov naj bi učitelji upoštevali 

posebnosti ustvarjalnega procesa. De Bono (1992) poudarja pomen procesa ustvarjalnega 

razvoja in vlogo učitelja pri tem. Učencem mora omogočati, da delajo napake, upoštevati, da 

je možnih več odgovorov na vprašanja in več rešitev na probleme. Opozarja, da je v 

izobraževalni praksi pogosta uporaba načela "en pravilen odgovor" (konvergentno 

razmišljanje). S takšnim pristopom omejujemo razvoj kreativnosti (De Bono 1992). Tudi 

Atkinson (2006) je v svojih raziskavah ugotovil, da učitelji sicer spodbujajo umetniško 

ustvarjalnost, ampak neredno. Učitelji spodbujajo nastajanje umetniških ustvarjalnih 

rezultatov oz. izdelkov učencev, namesto da bi spodbujali ustvarjalni proces pri učencih 

(Atkinson, 2006).  

Karlavaris (1988), Karlavaris in H. Berce-Golob (1991) ter Duh (2004) ustvarjalni proces 

delijo na več faz. Likovno izražanje temelji na kvantitativnih (učenje, delo, vrednotenje) in 

kvalitativnih dejavnikih (igra, ustvarjanje) ustvarjalnega procesa. Kvantitativne sposobnosti 

ustvarjalnost omogočajo, kvalitativne jo spodbujajo (Duh, 2004). Uvodni del ure pouka 

likovne umetnosti naj bi sestavljali fazi učenja in igre, osrednji del fazi ustvarjanja in dela, 

zaključni del pa faza vrednotenja. Faze niso strogo omejene. V vsaki fazi ustvarjalnega 

procesa se aktivira določen splet likovnih in ustvarjalnih sposobnosti. To so kvantitativni 

procesi v fazi učenja, dela in verifikacije (pravilno opazovanje, vizualno pomnjenje, 

imaginacija, tehnična spretnost ter fluentnost, redefinicija in elaboracija). V fazi igre in 

ustvarjalnosti pa gre za kvalitativne procese (senzitivnost, ustvarjalno mišljenje, čustva in 

motorična senzibilnost oziroma fleksibilnost, originalnost in občutljivost za probleme) 

(Karlavaris in Berce-Golob, 1991). Ob tem Duh (2004) dodaja: »Pravilno zastavljena likovna 

naloga lahko razvija vse plasti človeške zavesti in dejavnosti. Faze ustvarjalnega procesa so 

pomembne za razumevanje procesa likovne vzgoje, saj ta poteka v določenem ritmu, ki 

pripravlja, spodbuja in omogoča realizacijo likovne ustvarjalne ideje.« (Duh, 2004, str. 37) 

Karlavaris (1988) loči šest faz ustvarjalnega procesa: 

1. faza učenja, 

2. faza igre, 

3. faza ustvarjanja, 

4. faza ustvarjanja in dela (realizacije), 

5. faza ustvarjanje, dela in eventualnega vrednotenja, 
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6. faza ustvarjanja in vrednotenja (Karlavaris, 1988). 

S pedagoškega vidika Duh (2004) loči pet faz ustvarjalnega procesa in po njem v 

nadaljevanju navajamo posamezne faze: faza učenja, faza igre, faza ustvarjanja, faza dela, 

faza vrednotenja. 

1. Faza učenja: Karlavaris (1988) in Duh (2004) to fazo opisujeta kot nujno za nadaljnje 

ustvarjalno delo. »Za ustvarjanje je potrebno pridobiti potrebne podatke in dejstva, kar 

dosežemo z učenjem, vendar se ta proces odvija kot spoznavanje problema, razvijanje 

občutljivosti za njegovo strukturo, kritično presojo odnosa problema in zbranih informacij 

in podobno. Vsak posameznik išče svojo pot k reševanju problema, izbiri metod 

oblikovanja, miselne operacije v slikah (likovno mišljenje), zanašanja na intuicijo in 

podobno.« (Duh, 2004, str. 37)  

2. Faza igre: Karlavaris (1988) in Duh (2004) pravita, da učenci v tej fazi iščejo različne 

kombinacije, dokler ne pridejo do prave ideje za rešitev likovnega problema. »Z učenjem 

pridobljene informacije spodbudijo igro, improvizacijo, nove kombinacije in redefiniranje. 

/…/ V tem delu ustvarjalnega procesa se pridobljene informacije svobodneje kombinirajo, 

osvobajajo se okvira, v katerem so nastale, torej se izvajata spontana kombinacija in 

improvizacija.« (Duh, 2004, str. 37)  

3. Faza ustvarjanja: Karlavaris (1988) in Duh (2004) v tej fazi opisujeta trenutek rešitve, 

uvid. »Po pripravljalnih fazah je v tej dosežen vrhunec kreativnega procesa – odkritje, na 

osnovi katerega se likovna ideja realizira in ovrednoti. V likovnem smislu je fazo 

ustvarjanja težko ločiti od faze realizacije (faze dela), ker se tudi v procesu realizacije 

pojavljajo ustvarjalni trenutki, včasih tudi elementi zbiranja novih informacij in tudi same 

igre.« (Duh, 2004, str. 38)  

4. Faza dela: Karlavaris (1988) in Duh (2004) v tej fazi opisujeta ustvarjalno otroško 

aktivnost, ki se iz prejšnje faze nadaljuje tudi v to. »Pri realizaciji se izvajajo operacije, ki 

nimajo izrazito ustvarjalnega karakterja in jih poimenujemo kot delo. V likovnem 

ustvarjanju je delo organski del ustvarjalnega procesa. Otroška aktivnost bi morala biti 

ustvarjalna tudi v tej fazi, v kateri se končuje kreativni akt.« (Duh, 2004, str. 38)  

5. Faza vrednotenja: Karlavaris (1988) in Duh (2004) to fazo opisujeta kot fazo vpogleda, 

dojemanja in vrednotenja. »V tej fazi učenci ozavestijo na racionalni in emocionalni ravni 

svoj odnos do likovnega dosežka, mu dajo vrednost, pomen in pomembnost. Specifičnost 

likovnega ustvarjanja zahteva tudi specifičen način vrednotenja, kjer se prepletajo 

objektivni kriteriji z likovno senzibilnostjo.« (Duh, 2004, str. 38) Likovno vrednotenje je 

sestavni del posamezne učne ure. Zupančič (2006) navaja poleg klasičnih (upoštevanje 
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problema, ustvarjalne komponente) tudi druge kriterije za vrednotenje sodobnih likovnih 

del učencev. To so:  

 uspešna povezava med sporočilom (idejo), uporabljenim izraznim načinom (likovno 

tehniko) in korelacija z drugim področjem; 

 likovno delo je več kot vsota ideje in upodobitve; 

 humor; 

 spontano razvita ideja; 

 sposobnost začutiti idejo sodobnega likovnega dela; 

 pri likovni vzgoji spoznan način dela zaživi v življenjski situaciji; 

 sposobnost preseganja ustaljenih pristopov k likovnemu izražanju; 

 pogum (Zupančič, 2006).  

K zgoraj opisanim kriterijem lahko stremimo skozi celoten ustvarjalni proces, ne le v fazi 

vrednotenja. 

Ustvarjalni procesi, ki potekajo skozi omenjene faze, lahko veljajo za eno učno uro, za učno 

celoto, didaktično enoto, didaktični sklop učnih ur ali za daljše obdobje, npr. celo šolsko leto. 

Učne ure se med seboj razlikujejo v tem, katera od omenjenih petih faz je v njih najbolj 

poudarjena oz. kdaj so učenci najbolj aktivni. Duh (2004) ter Karlavaris in H. Berce-Golob 

(1991) pravijo, da po tem modelu procesov lahko poteka tudi pouk likovne umetnosti. »Ob 

upoštevanju ustvarjalnega procesa vodi učitelj likovno-vzgojno delo tako, da pri učencih 

izmenično aktivira subjektivne likovne dejavnike, ki ustvarjalnost omogočajo, in dejavnike, ki 

likovno ustvarjalnost spodbujajo. Obe vrsti dejavnikov se morata razvijati enakomerno.« 

(Duh, 2004, str. 38) Pri načrtovanju kakovostne didaktične ure morajo učitelji upoštevati tudi 

te smernice. Karlavaris in H. Berce-Golob (1991) dodajata, da je pogoj za vsak nov proces ta, 

da v predhodnem ciklu razvijemo kvalitativne in kvantitativne sposobnosti, ki neposredno 

vplivajo na motivacijo. To je predhodna situacija in poznavanje le te je pogoj za določanje 

vsebin in ciljev nove celote (Karlavaris in Berce-Golob, 1991). Z upoštevanjem ustvarjalnega 

procesa, njegovega zaporedja in razporeditve v učnem procesu razvijamo kvantitativne in 

kvalitativne dejavnike, ki omogočajo stvaren razvoj ustvarjalnosti pri učencih (Karlavaris, 

1988). Likovno ustvarjalnost lahko krepimo in razvijamo tudi z različnimi učnimi 

strategijami. Z. Tomljenović (2015) pravi, da gre za kompleksen, interaktiven sistem odnosov 

med ljudmi, procesi, izdelki v socialnem in kulturnem okolju. Komunikacija med učiteljem in 

učenci tako predstavlja eno izmed ključnih strategij za razvoj likovne ustvarjalnosti v likovno 

pedagoški praksi (Tomljenović, 2015). Butina (1997) pa opisuje likovno oblikovanje kot eno 
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izmed dejavnosti, s katero lahko zadostimo zahtevam in potrebam v današnji družbi. Loči tri 

vrste prvin, ki določajo načine človekovega delovanja: fizikalne, psihofiziološke in 

psihosociološke prvine. »Psihofiziološke prvine so na eni strani odvisne od duhovnih prvin, 

na drugi strani pa so povezane s snovnimi prvinami. Duh izbira med telesnimi možnostmi 

tiste, ki jih potrebuje za čustvovanje in mišljenje, in s tem določa tiste snovne prvine, ki lahko 

služijo telesu in duhu, da lahko pravilno in dovršeno delujeta.« (Butina, 1997, str. 12) Nadalje 

pravi, da tudi v obratni smeri snovi določajo, katere čutne možnosti človek lahko izkoristi in 

tako omogoči duhu, da se v svoji vsebini ustrezno izrazi (Butina, 1997). J. Prummel (2006) 

pravi, da je ustvarjalnost izražanje vtisov, izkušenj na osebni način. Učitelji lahko spodbujajo 

to ustvarjalnost pri učencih z lastnimi prispevki, z izdelki otrok, z omogočanjem učencem, da 

izražajo svoje vtise in izkušnje na oseben način, namesto da posnemajo določen primer. 

Nekateri ljudje so bolj ustvarjalni po naravi kot drugi na določenem področju, vendar se 

ustvarjalnih sposobnosti lahko naučimo in jih izboljšamo, v varnem in spodbudnem okolju 

(Prummel, 2006). 

Nick Ryan (2011) je klinični umetnostni terapevt in ustvarjalni proces opisuje iz 

psihoanalitičnih okvirov. V svojih terapijah uporablja igro, spontanost, raziskovanje kot 

povezavo in način sodelovanja med sabo in pacienti. Zdravljenje opisuje takole. Bolniku da 

na voljo različne materiale (pisarniške) in ga spodbudi, da te predmete uporabi, se z njimi 

igra, jih razišče, z njimi gradi, jih razstavlja, rekonstruira, ob tem pa lahko kot terapevt vpliva 

nanj. S končnimi predmeti bolnik odigra konflikte, težave, ki jih ima. Terapevt se v njegovo 

igro posredno vključi in ustvarja varen odnos. Ta transformacija omogoča priložnost za 

pacientovo zdravljenje, terapevt pa skozi tovrsten pristop pridobi veliko več podatkov o 

pacientu in mu na ta način uspešneje pomaga. Tovrsten pristop uporablja predvsem pri 

zdravljenju otrok, vendar tudi pri odraslih dosega pozitivne rezultate (Ryan, 2011). 

Če strnemo, pri pouku likovne umetnosti imamo torej možnost skozi celoten ustvarjalni 

proces pri učencih razvijati njihove sposobnosti in likovne zmožnosti. Učence je treba 

postopoma voditi skozi vse faze ustvarjalnega procesa: skozi učenje, igro, ustvarjanje, delo, 

vrednotenje ter temu primerno prilagoditi organizacijsko, časovno in vsebinsko artikulacijo 

učnih ur. 
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4.2 Dejavniki likovne ustvarjalnosti 

 

Ustvarjalnost je pri učencih mogoče razvijati z različnimi dejavniki likovne ustvarjalnosti, 

med katerimi potekajo različni odnosi. Duh in Vrlič (2003) in J. Herzog (2009) opisujejo 

dejavnike likovne ustvarjalnosti in pravijo, da je v pedagoški praksi zelo pomembno 

enakomerno vplivanje na razvoj vseh dejavnikov. »Med pomembne cilje likovne vzgoje 

uvrščamo tudi ustrezno razumevanje in vrednotenje sodobnih vizualnih komunikacij in 

pripravo učencev za sodelovanje v kulturnem življenju okolja. Učenci pri predmetu likovna 

vzgoja ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu razvijajo 

mnoge ustvarjalne in likovne dejavnike (zaznavanje, likovno mišljenje, emocije, motorične 

spretnosti, vizualni spomin, domišljijo).« (Duh in Vrlič, 2003, str. 37) Duh (2004) opisuje 

ustvarjalnost kot kompleksen pojav v ustvarjalnem procesu posameznika, ki zajema 

»ustvarjalni produkt ali dosežek; ustvarjalni proces; osebnostne poteze ustvarjalca ter 

interakcijo posameznika z okoljem. Ustvarjalni produkt je lahko vsebina pri likovni vzgoji, 

ustvarjalni proces pa temeljni pogoj za artikulacijo, načrtovanje, pripravo in izvajanje 

ustvarjalnega likovnega dela v razredu« (Duh, 2004, str. 18). Dejavniki likovne ustvarjalnosti 

so razlike v likovnem izrazu otrok kot posledica njihovih osebnostnih lastnosti in sposobnosti. 

Guildford loči šest različnih dejavnikov likovne ustvarjalnosti: redefinicija, fluentnost in 

elaboracija so dejavniki, ki ustvarjalnost omogočajo. Originalnost, fleksibilnost in občutljivost 

za likovne probleme pa so dejavniki, ki ustvarjalnost spodbujajo. Gre za ustvarjalne procese 

in spodbude zanje. Med njimi potekajo različni odnosi (Duh in Vrlič, 2003). Tudi U. 

Podobnik (2008) opisuje značilnosti, ki določajo likovno izraznost in ustvarjalno mišljenje. 

Mednje uvršča izvirnost, fleksibilnost, fluentnost, čutno in čustveno zaznavanje, vizualni 

spomin, ustvarjalno domišljijo ter likovnoustvarjalno mišljenje (Podobnik, 2008). 

»Ustvarjalnost pri likovnem izražanju namreč terja od učenca, da izkaže svoj subjektivni 

pogled na izpostavljen likovni problem, zato je pomembno, da poleg razumskega gledanja v 

svoj likovni izraz vgradi tudi lastno intuitivnost, čutnost in čustvenost. Pri tem igra njegova 

sposobnost senzibilnega in senzitivnega zaznavanja informacij iz okolja pomembno vlogo še 

zlasti pri likovnoustvarjalnem mišljenju.« (Podobnik, 2008, str. 31) 

V nadaljevanju povzemamo opise odnosov med likovnimi sposobnostmi in dejavniki 

ustvarjalnosti po Duhu (2004): 

 originalnost: J. Herzog (2009) pravi, da je likovna originalnost dejavnik, ki 

ustvarjalnost spodbuja, kjer spremljamo individualne ter nepričakovane rešitve 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Krašovec; magistrsko delo 

 

 - 31 - 

 

avtorja. Po Duhu (2004) originalnost določajo ustvarjalno mišljenje, emocionalnost, 

občutljivo zaznavanje (senzitivnost), likovne izkušnje (vizualni spomin), individualna 

senzitivnost, originalne rešitve avtorja, sposobnosti opazovanja in iskanja originalnih 

nadrobnosti (Duh, 2004). U. Podobnik (2008) likovnoustvarjalno mišljenje in 

ustvarjalno domišljijo opisuje kot razlike med učenci pri reševanju likovnih 

problemov, ki se kažejo v stilih spoznavanja, sposobnostih priklica potrebnih 

informacij in likovni transformaciji lastnih spoznanj (Podobnik, 2008); 

 »Pri dejavniku likovna fleksibilnost, ki likovno ustvarjalnost spodbuja, spremljamo 

prilagajanje likovnoizraznim sredstvom. Kaže se kot skladnost likovne ideje z 

uporabljenimi likovnimi materiali.« (Herzog, 2008, str. 22) Likovno fleksibilnost po 

Duhu (2004) določajo motorična občutljivost (senzibilnost), ustvarjalno mišljenje, 

emocionalnost, domišljija (imaginacija), odkrivanje novih poti pri iskanju likovnih 

rešitev ter fleksibilno prilagajanje likovnoizraznim sredstvom (Duh, 2004). 

Fleksibilnost je zmožnost prilagajanja situaciji, menjanje načina razmišljanja in 

vedenja, ko se situacija spremeni. Gre za zmožnost drugačne uporabe predmetov 

oziroma iskanje novega načina uporabe določenih izraznih sredstev in materialov 

(Podobnik, 2008); 

 »Z dejavnikom občutljivost za likovne probleme, ki likovno ustvarjalnost spodbuja, 

spremljamo doživljanje in interpretacijo likovnega problema. Kaže se v senzibilnosti 

likovne rešitve.« (Herzog, 2009, str. 22) Občutljivost za likovne probleme po Duhu 

(2004) določajo emocionalnost, občutljivo zaznavanje (senzitivnost), natančno 

zaznavanje, likovne izkušnje, občutljivost, doživljanje in jasnost interpretacije 

likovnega problema, prepoznavanju likovnih problemov na motivu, v njihovem 

diferenciranju in usklajenosti v likovno celoto (Duh, 2004). »Pri procesu zaznavanja 

se učenci ločijo po občutljivosti za informacije iz okolja, tj. za katere pojave iz okolja 

so bolj in za katere manj dovzetni. Na področju sposobnosti zaznavanja psihologi 

ločijo čutno in čustveno zaznavanje.« (Podobnik, 2008, str. 33) Čustvena doživetja pri 

likovnem pouku dosežejo svoj namen, kadar jih učitelj učencem namerno in načrtno 

razkriva z likovnimi nalogami in so kot taka vključena v subjektivno likovno izražanje 

posameznega učenca (Podobnik, 2008);  

 »Z dejavnikom likovna redefinicija, ki ustvarjalnost omogoča, spremljamo uspešnost 

likovnega transponiranja. To se kaže kot zavestno redefiniranje ideje, materiala ali 

vizualnega vtisa v nekaj novega.« (Herzog, 2009, str. 21) Likovno redefinicijo po 

Duhu (2004) določajo likovne izkušnje, domišljija (imaginacija), senzitivnost, 
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ustvarjalno mišljenje, uspešno likovno transponiranje kot zavestno redefiniranje ideje, 

zaznavanje tistih likovnih pojavov, ki so primerni za likovno transponiranje (Duh, 

2004). U. Podobnik (2008) pravi, da redefinicija pomeni, da učenci uvidijo drugačne, 

individualne možnosti reševanja likovnega problema. Predstavlja sposobnost učencev, 

da znajo na svoja spoznanja pogledati iz drugih zornih kotov ter se zavestno odločajo 

za preoblikovanje likovne forme (Podobnik, 2008); 

 »Pri dejavniku likovna fluentnost, ki likovno ustvarjalnost omogoča, pa spremljamo 

uspešno obvladovanje likovne tehnike. Kaže se v motorični spretnosti, ki omogoča 

različne fine operacije in bogatejše likovne postopke.« (Herzog, 2009, str. 22) Likovno 

fluentnost po Duhu (2004) določajo domišljija, motorična spretnost pri realizaciji 

ideje, senzibilnost, emocionalnost, zanimive in nove likovne ideje (Duh, 2004). 

Fluentnost pomeni, da učenec v okviru izpostavljenega likovnega problema uvidi 

različne likovno-izrazne možnosti ter pri konkretni dejavnosti zna za določen likovni 

problem poiskati več različnih likovnih rešitev iz vidika lastnih asociativnih idej in 

želje po iskanju rešitev (Podobnik, 2008); 

 »Pri dejavniku likovna elaboracija, ki likovno ustvarjalnost omogoča, spremljamo 

načrtovanje estetskega izraza. Kaže se kot skladnost ideje in likovnega materiala z 

upoštevanjem likovnooblikovnih zakonitosti.« (Herzog, 2009, str. 22) Elaboracijo po 

Duhu (2004) določajo vizualni spomin (likovne izkušnje), domišljija, senzibilnost, 

ustvarjalno mišljenje, estetska organizacija izraza, skladnost ideje in materiala ter 

likovno načrtovanje ob upoštevanju oblikovnih zakonitosti (Duh, 2004). Elaboracija 

pomeni, da ustvarjalno razmišljanje pri reševanju likovnih problemov vodi poglede 

učencev na izpostavljeni likovni problem vse do konstruktivne likovne rešitve 

(Podobnik, 2008). 

Karlavaris in H. Berce-Golob (1991) pa likovne sposobnosti razvrščata v naslednje faktorje: 

 natančno zaznavanje, 

 občutljivo zaznavanje (senzitivnost), 

 vizualni spomin, 

 kreativno mišljenje, 

 imaginacija, 

 emocije, 

 motorična spretnost in 

 motorična občutljivost (senzibilnost) (Karlavaris in Berce-Golob, 1991). 
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J. Herzog (2009) v svoji raziskavi ugotavlja, da se dejavniki likovne ustvarjalnosti, ki so med 

seboj komplementarni, dopolnjujejo, imajo tudi višjo stopnjo povezanosti. Z razvijanjem 

enega od dejavnikov posredno razvijamo tudi druge. »Ker se učenci v razredu različno 

odzivajo na učiteljeve impulze in vodenje likovnoustvarjalnega dela, mora učitelj pri praktični 

izvedbi likovnoustvarjalnega procesa delovati tako, da bo pri učencih izmenično aktiviral 

različne dejavnike likovne ustvarjalnosti. Le s takšnim delovanjem lahko pričakuje dvig 

likovne ustvarjalnosti v celoti.« (Herzog, 2009, str. 30) Pri procesu likovne vzgoje si torej 

prizadevamo enakomerno razvijati dejavnike likovne ustvarjalnosti pri učencih. »To 

dosegamo tako, da pouk likovne vzgoje zastavimo problemsko, da spodbujamo raznovrstnost 

idej, da ob obstoječih likovnih rešitvah iščemo nove možnosti in rešitve, da učencem 

omogočamo eksperimentiranje z likovnimi tehnikami in materiali, da ob ogledu razstav 

umetniških ali lastnih likovnih del spodbujamo komunikacijo in primerjamo vtise 

posameznikov.« (Duh in Vrlič, 2003, str. 35) Podobno kot Karlavaris in H. Berce-Golob 

(1991) tudi U. Podobnik (2008) dodaja, da je pri pouku likovne umetnosti treba pri učencih 

razvijati njihov vizualni spomin, njihovo radovednost (spoznavanje, raziskovanje), 

divergentnost mišljenja, inteligentnost, nekonformnost in izvirnost. Vsi omenjeni dejavniki 

močno vplivajo na razvoj likovne ustvarjalnosti pri učencih. V kolikšni meri pa jih bodo 

razvili, je odvisno od strokovnega vodenja učitelja skozi ustvarjalni proces (Podobnik, 2008). 

O. Blazhenkova in M. Kozhevnikov (2010) opisujeta kognitivne stile, ki predstavljajo, kako 

posamezniki uporabljajo za obdelavo informacije iz svojega okolja. Slogi pa so splošno 

stabilni, razvijajo se počasi v posameznikih kot posledica izkušenj. Na te izkušnje lahko 

vplivajo posamezni (splošna inteligenca, sposobnosti, osebnost) in dolgoročni zunanji 

dejavniki (izobraževanje, strokovne zahteve kulturne in družbene norme). Čeprav so 

raziskave dosledno pokazale, da so sposobnosti vizualizacije zelo povezane z njihovimi 

ustreznimi vizualnimi stili, se še vedno razlikujejo v psiholoških konstruktih (Blazhenkova in 

Kozhevnikov, 2010).  

Pomen učiteljeve vloge pri razvoju likovne ustvarjalnosti učencev je tako precejšen. Z dobro 

zastavljenim načrtovanjem pouka naj bi tako pri učencih razvijali vse dejavnike likovne 

ustvarjalnosti in na ta način skrbeli za njihov likovni razvoj. Učitelj mora prav tako 

upoštevati, da je ustvarjalni proces dolgotrajen, pri njem pa nobena od faz tega procesa ne 

sme biti spregledana. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Krašovec; magistrsko delo 

 

 - 34 - 

 

4.3 Likovnooblikovni razvoj 

 

V prejšnjem poglavju smo opisali likovnoustvarjalni razvoj, v tem pa se bomo dotaknili 

likovnooblikovnega razvoja. Pouk likovne umetnosti v osnovni šoli na podlagi obstoječega 

učnega načrta stremi k spoznavanju vseh področij likovne umetnosti. »Pri tem se razvija 

njihova ustvarjalnost, pridobivajo si najrazličnejše oblikovne izkušnje, izražajo se v mnogih 

likovnih tehnikah in na ta način skozi proces skušajo izoblikovati svoj individualni likovni 

izraz.« (Duh in Korošec, 2009, str. 34) Butina (1997) dodaja, da je »predmet likovnega 

oblikovanja preoblikovati in oblikovati vidni in tipni prostor in stvari, njihove prostorske, pa 

tudi površinske lastnosti na tak način, da ustrezajo vsakokratnim estetskim potrebam človeka 

in v skladu z možnostmi, ki jih daje družba« (Butina, 1997, str. 23). Likovna umetnost tako 

predstavlja pomemben dejavnik pri razvoju učenčevih likovnih sposobnosti in pri oblikovanju 

njegove osebnosti. 

Vzgojno-izobraževalni cilji pri likovni vzgoji se v celoti realizirajo s spoznavanjem in 

razumevanjem oblikovnih principov, z likovnoustvarjalnim delom ter z vrednotenjem (Učni 

načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja, 2011). »Na razvoj likovnega izraza otrok 

vplivajo sočasni procesi dozorevanja in učenja, ki se kažejo v razvoju psihomotorike, 

spoznavanju in pridobivanju znanja o okolju ter razvoju sposobnosti in potrebe po 

prikazovanju znanja.« (Duh in Vrlič, 2003, str. 16)  

Likovno oblikovanje (Butina, 1997) je ena izmed dejavnosti, ki jih počnemo v življenju, da 

zadostimo vsem zahtevam in potrebam v današnji družbi. Vse dejavnosti pa skupaj tvorijo 

celoto. Tudi človek je celota duha in telesa in je vezan na zakonitosti narave in družbe. Butina 

(1997) pravi, da je vsako človeško delovanje in proizvajanje – tudi likovno – utemeljeno na 

naslednjih dejavnikih: 

 »na zakonitostih snovi, iz katerih je sam človek kot del narave, in snovi, na katerih se 

njegovo delovanje uresničuje; 

 na zakonitostih tehnike od orodja do delovnih postopkov, s tem da se zavedamo, da 

ima vsako delovanje – tudi čisto mišljenje – razvite svoje posebne tehnične postopke; 

 na zakonitostih občutenja, zaznavanja, čustvenega doživljanja in racionalnega 

mišljenja, skratka, na zakonitostih duha« (Butina, 1997, str. 12). 
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Likovni razvoj v osnovni šoli poteka po določenih fazah. H. Berce-Golob (1993) loči 

naslednje faze glede na obdobja, starost, sposobnost in delo učencev pri likovni umetnosti: 

1. prehod iz srednjega v pozno otroštvo: otroci so stari 7 in 8 let, značilno je podzavestno 

in spontano delo, prevladajo čustva ter nekontrolirano oblikovanje s prakso; 

2. pozno otroštvo: otroci so stari 9 in 10 let, značilen je prehod iz spontanega v zavestno 

delo ter prehod v kontrolirano oblikovanje na osnovi spontanega čutenja likovnih 

vrednot s prakso; 

3. predpuberteta: otroci so stari 11 in 12 let, značilno je ravnotežje med spontanim in 

zavestnim delom ter prehod v nadzorovano oblikovanje s teorijo in prakso; 

4. puberteta: učenci so stari od 13 do 15 let, značilno je zavestno delo, prevlada intelekta 

ter nadzorovano oblikovanje s teorijo in prakso (Berce-Golob, 1993). Pri razvijanju 

likovnooblikovnega razvoja je torej treba upoštevati tudi zgoraj omenjene značilnosti 

otrok v posameznem starostnem obdobju. 

»Oblikovni vidik ima v otrokovih likovnih delih pomembno vlogo, saj ob dejavnikih 

ustvarjalnosti sooblikuje otrokov likovni izraz. Likovnooblikovni razvoj pri likovni umetnosti 

je pomemben dejavnik in s tem nujni sestavni del vsake didaktične enote likovno vzgojne 

dejavnosti.« (Duh in Korošec, 2009, str. 35) Kriterije oblikovnega razvoja je smiselno 

upoštevati v fazi načrtovanja likovno vzgojnega procesa v smislu uvodne motivacije, pri 

individualnem delu med samim ustvarjanjem in v zaključni fazi likovnega vrednotenja (Duh 

in Korošec, 2009). Učiteljeva dobra pedagoška usposobljenost je torej tudi na tem mestu zelo 

pomembna. Gerlovičeva in Gregorač (1968) pri vodenju pouka likovne umetnosti, ki 

spodbuja ustvarjalno delo otrok, naštevata naslednje smernice: izberemo likovno nalogo; delo 

organiziramo glede na delovne potrebe in potek; razložimo otrokom nalogo in zbudimo v njih 

delovno razpoloženje; otrokom med delom ustvarjalno pomagamo; izdelke ovrednotimo in 

ocenimo; nadzorujemo pospravljanje po delu (Gerlovič in Gregorač, 1968). 

Duh in Koroščeva (2009) navajata različne kriterije, po katerih lahko spremljamo 

likovnooblikovni razvoj. Pomembno pa je, da te kriterije upoštevamo pri načrtovanju in 

izvedbi celotnega likovno vzgojnega procesa. Ločita šest kriterijev: oblikovni razvoj, 

optičnotematski razvoj, nivo likovnega okusa, oblikovanje izkušnje in likovna tehnika, 

individualnost ter splošni likovni nivo (Duh in Korošec, 2009). 
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Dejavniki likovnooblikovnega razvoja: 

1. Oblikovni razvoj 

»Kriterij oblikovnega razvoja spremlja bogastvo likovnega jezika in skladnost 

likovnih elementov. Za razliko od sposobnosti realističnega prikaza figure, gibanja, 

predmetov in prostora, ki ga preučuje optičnotematski razvoj, pa oblikovni razvoj 

vključuje razumevanje in poznavanje likovnoizraznih sredstev in sledi cilju, da učenec 

ta specifična znanja obvlada.« (Duh in Korošec, 2009, str. 35) Butina (1997) dodaja, 

da je forma vedno izraz doživetih osebnih občutenj in iz nje pridobljenih pojmovnih 

spoznanj v stvarnosti. »Likovni predmet izraža le tisti del stvarnosti, ki je v določenem 

času za življenje ustvarjajočega človeka in/ali njegove družbe tako ali drugače 

pomemben, ker se sicer ne bi z njim ukvarjal.« (Butina, 1997, str. 20) 

2. Optičnotematski razvoj 

»Pri kriteriju optičnotematski razvoj spremljamo splošno intelektualno zrelost in 

optično točnost ter tehnično korektnost v prikazu realnih figur in objektov. Pri tem 

upoštevamo odstopanja od pričakovane intelektualne zrelosti.« (Duh in Korošec, 

2009, str. 35) 

3. Nivo likovnega okusa 

Duh in Koroščeva (2009) pravita, da pri tem kriteriju spremljamo usvojeno likovno 

senzibilnost kot sposobnost zavestnega spoznavanja senzoričnih dražljajev in 

individualni prispevek k likovnim vrednostim. To v likovnem smislu pomeni, da je 

otrok sposoben zaznati razliko med kakovostnim likovnim delom in med kičem. 

Likovna senzibilnost se torej naslanja na okus, estetiko in presojo o lepem (Duh in 

Korošec, 2009). Tudi Butina (1997) opisuje estetiko kot filozofski nauk o čutnem 

spoznanju o presojanju lepega. Med sestavine, ki opisujejo pojem likovne lepote, 

uvršča obstoječo naravno in družbeno stvarnost, spoznanja stvarnosti (filozofije, 

znanosti in umetnosti), likovna izrazila, s katerimi ta spoznanja prevedemo v likovno 

formo in likovno formo kot način izražanja teh spoznanj (Butina, 1997). »Kadar so 

odnosi med temi sestavinami skladni, lahko govorimo o likovni lepoti, iz te skladnosti 

nastala likovna forma je lepa, doživljanje te lepote pa je estetsko doživetje.« (Butina, 

1997, str. 19) Gerlovičeva in Gregorač (1968) pravita, da je učence treba seznaniti tudi 

z zakonitostmi oblikovanja in likovne ustvarjalnosti odraslih. Učitelj naj se z učenci 

pogovarja stvarno in neosebno o vseh likovnih področjih in vseh likovnih pojmovanjih 

ter o tem, kako občutijo in dojemajo likovnoumetniška dela odrasli. Do njihovih 

občutkov in dojemanj pa mora pristopati uvidevno in prilagodljivo (Gerlovič in 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Krašovec; magistrsko delo 

 

 - 37 - 

 

Gregorač, 1968). S tem lahko vpliva na nivo likovnega okusa pri učencih. Butina 

(1997) pravi, da je estetski okus vedno povezan z dobrim poznavanjem kulturnih 

meril, norm, pravil in običajev, ki veljajo tudi za področje umetnosti. Kakovost 

estetskega okusa pa je po navadi odvisna od prirojenega daru in od pridobljene 

estetske izobrazbe (Butina, 1997). 

4. Oblikovne izkušnje in likovna tehnika 

Duh in Koroščeva (2009) opisujeta, da pri tem kriteriju spremljamo otrokovo 

obvladovanje posamezne likovne tehnike glede na želeni likovni izraz. Gre torej za 

otrokovo lastno odkrivanje različnih izraznih in oblikovnih možnosti (Duh in Korošec, 

2009). Butina (1997) likovna dela uvršča v umetnost. Pravi, da je to »spoznanje, 

pridobljeno z neposrednim čutnim zaznavanjem in čustvenim doživljanjem človeka, 

prostora in teles v njem, izraženo z likovnimi izrazili in materiali. Likovna misel tedaj 

doživlja in spoznava vidni svet in tipni prostor ter ga z uporabo zakonitosti teh dveh 

čutov preoblikuje v nov prostor, v nove oblike bivanja prostora in teles v njem« 

(Butina, 1997, str. 23). 

5. Individualnost 

Karlavaris in H. Berce-Golob (1991) opisujeta individualnost kot specifično lastnost 

posameznika, ki jo preučuje psihologija osebnosti. Tak način izražanja daje 

umetniškemu delu svojstven izraz in predstavlja pomemben kriterij, po katerem lahko 

ločimo likovna dela različnih avtorjev glede na tipološko plast likovnega izraza 

(Karlavaris in Berce Golob, 1991). Individualne razlike med učenci se kažejo tudi kot 

različne afinitete do likovnoizraznih sredstev in glede na značilne osebnostne poteze 

(Duh in Vrlič, 2003). Tudi N. Šuštaršič, Butina, Zornik, De Gleria in I. Skubin (2004) 

pravijo, da so za nastanek likovnega dela pomembne tudi osebnostne lastnosti 

ustvarjalca: njegova izobrazba, temperament, filozofski pogled (Šuštaršič, Zornik, De 

Gleria, Skubin, 2004). 

6. Splošni likovni nivo 

Pri kriteriju splošni likovni nivo spremljamo skladnost ideje (teme), tehnike, likovne 

strukture in sporočila ter sugestivnost likovnega izraza. Na ta način spremljamo 

celostno obvladovanje likovnega jezika za posredovanje likovnega sporočila in njeno 

sugestivnost (Duh, 2004). Pri tem imajo pomembno vlogo še likovne spremenljivke in 

likovna kompozicija (Duh in Korošec, 2009). 
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Likovna umetnost v osnovni šoli mora biti načrtovana v skladu z načeli ustvarjalnega 

izražanja in spodbujena z ustreznimi učnimi oblikami in metodami dela (Herzog, 2008). Ob 

tem pa ne smemo pozabiti na enakomerno razvijanje vseh dejavnikov, ki spodbujajo 

likovnooblikovno ustvarjalnost pri učencih. 
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5.0 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 

 

Medpredmetno povezovanje je eden od ključnih konceptov sodobnega likovnega 

izobraževanja. Učenci razvijajo kompleksno likovno mišljenje ob povezovanju vsebin vseh 

predmetnih področij, saj ob tem razvijajo ključne kompetence vseživljenjskega učenja. 

Pomembna so temeljna izhodišča povezovanja, kar pomeni, da je vir povezovanja pojmovna 

povezava v okviru predmeta. Učni načrt (2011) zaradi posebnosti predmeta likovna vzgoja 

navaja dva načina povezovanja: 

1. povezovanje likovnih pojmov s pojmi drugih predmetnih področij, ki temeljijo na 

besedni interpretaciji (ustni, pisni);  

2. povezovanje likovnih pojmov s pojmi drugih predmetnih področij, ki temeljijo na 

besedni in likovni interpretaciji (izražanje) (Učni načrt. Program osnovna šola. 

Likovna vzgoja, 2011). 

V pedagoški praksi opažamo, da učitelji napačno povezujejo likovne pojme. Izhajajo iz 

likovnega motiva in podobne vsebine iščejo pri drugih predmetih. Zato želimo v raziskavi 

prikazati praktične primere ustreznih medpredmetnih povezav pri pouku likovne umetnosti. T. 

Tacol (2003) pravi, da mora učitelj organizirati učni proces, ki temelji na izraziti aktivnosti 

učencev: likovno mišljenje, čustvovanje, občutenje, individualno likovno izražanje (temelječe 

na izkušnjah). To je proces, kjer likovne pojme povezujejo s pojmi drugih predmetnih 

področij in obratno (transferno in izkušenjsko učenje). Gre za prenos znanja v okviru 

načrtovane likovne naloge, likovnih tem ali sklopov. Tako dosegamo vsebinske in procesne 

cilje (Tacol, 2003). Karlavaris in H. Berce-Golob (1991) opisujeta integrirani pouk kot celovit 

pojav in integralnost človeka kot osebnosti, ki vse raznovrstne informacije in vsebine 

povezuje v en sistem. »Sodobna družba vse bolj poudarja individualnost, osebnost in njeno 

integriteto nasproti vse večji nevarnosti enakostranskosti in odtujenosti. Povezujemo lahko 

tematiko, vsebino zgodnjih umetnosti istega časovnega obdobja, prostora ali naroda, socialnih 

opredelitev. Likovno izražanje lahko spodbudi npr. celovit literarni ali glasbeni tekst, ki zaradi 

tega ne izgubi svoje avtonomnosti.« (Karlavaris in Berce-Golob, 1991, str. 100–101) 

Izhodišče medpredmetnega povezovanja pri likovni vzgoji je le pojmovno in povezano z 

individualnimi in skupinskimi potrebami učencev. Učitelj načrtno prilagaja in išče vertikalne 

(nadgradnja in poglabljanje znanja), horizontalne, delne in celovite (medpredmetne) povezave 

v vseh vsebinah drugih predmetnih področij in dejavnosti v šoli in tudi zunaj nje – kulturni 

dnevi, projektni dnevi, interesne dejavnosti (vsebinska in procesna znanja, kompetence). Za 
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izvajanje medpredmetnih povezav je pomembna strokovna zasnova priprave na pouk ob 

aktivnem sodelovanju učiteljev predmetov, ki jih povezava vključuje. Likovna vzgoja se 

lahko povezuje z vsemi predmeti v osnovni šoli, vendar je za to potrebno načrtno timsko 

zasnovati skupno temo, s predhodno jasno začrtanimi cilji (Učni načrt. Program osnovna šola. 

Likovna vzgoja, 2011). Obstaja več načinov medpredmetnega povezovanja, odvisno kaj 

vzamemo za izhodišče likovnega problema. Lahko je to likovni motiv, likovna tehnika ali 

likovni pojem (Tacol, 2003). V nadaljevanju povzemamo primere medpredmetnega 

povezovanja po T. Tacol (2003): 

 likovni motiv kot izhodišče za zasnovo likovnega problema:  

učitelj poveže izbrani likovni motiv z že spoznano vsebino pri drugem predmetnem 

področju. Izbrati mora tudi ustrezen likovni material in orodje (likovno tehniko), ki 

bosta ustrezala izbranemu izraznemu sredstvu, likovnemu motivu in ne nazadnje tudi 

starostni stopnji učencev. Izbrani motiv jih le usmeri v razmišljanje in hkrati tudi v 

osvojitev izbranega likovnega pojma (Tacol, 2003). Tudi Duh in Vrlič (2003) 

navajata, da se likovna umetnost z vsebinami drugih predmetov največkrat povezuje 

motivno. Pri tem se moramo zavedati, da je namen likovne umetnosti uresničevanje 

likovnih ciljev. Likovne vsebine lahko povezujemo s predmeti spoznavanja okolja, 

glasbene umetnosti, športa idr. (Duh in Vrlič, 2003); 

 likovna tehnika kot izhodišče za zasnovo likovnega problema:  

učitelj izbere ustrezen material in ga predstavi učencem, prikaže postopek obdelave; ti 

ga tudi preizkusijo. Učitelj mora za izvedbo likovne naloge oziroma rešitve likovnega 

problema izbrati učencem tudi ustrezen likovni motiv, ki ga je mogoče realizirati z 

izbranim materialom in poskrbeti za doživetje, nato pa jih mora prepustiti spontanemu 

oblikovanju (Tacol, 2003). B. Tomšič Čerkez (2003) medpredmetno povezovanje 

osvetljuje s področja prostorskega oblikovanja. Pravi, da je »pri izbiri likovnega 

motiva in tehnike potrebno upoštevati razvojno stopnjo učencev, specifičnosti 

likovnega oblikovalnega področja, vsebino in cilje likovne naloge, posebnosti izbrane 

likovne naloge ter možnosti korelacije in integracije z drugimi predmetnimi področji« 

(Tomšič Čerkez, 2003, str. 31). 

 likovni pojem kot izhodišče za zasnovo likovnega problema: 

učitelj zasnuje likovne cilje. Izhaja iz že osvojenih pojmov drugih predmetov in 

nevsiljivo postopno preide k spoznavanju, razlaganju likovnih. Razumevanje učenci 

potrdijo z neposrednim likovnim delom, pri čemer mora biti tudi motiv prilagojen 

starostni stopnji učencev (Tacol, 2003). »Vsebina predmeta likovna vzgoja je 
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koncipirana tako, da učenci skladno s starostno stopnjo povezujejo pojme iz likovne 

umetnosti med seboj (iz likovne teorije, zgodovine umetnosti, likovne tehnologije), 

hkrati pa jih povezujejo tudi s pojmi z drugih medpredmetnih področij. Vsebine so 

zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in razvija glede na svoje 

likovne oblikotvorne sposobnosti na posameznih likovnih področjih.« (Duh in Vrlič, 

2003, str. 37) 

T. Tacol (2003) ob tem opozarja: »Učitelj mora učence za to povezovanje usposobiti. 

Povezanost mora ostati v omejenem okviru, tako da so likovne vsebine vedno logične in 

jasne. Pomembna so temeljna izhodišča povezovanja, se pravi, da je vir povezovanja 

pojmovna povezava znotraj predmeta ali med predmeti znotraj določene vsebine.« (Tacol, 

2003, str. 27) E. Patru (2008) navaja, da morajo učitelji uporabljati sodobnejše metode 

poučevanja in učenja, ki pomagajo pri pridobivanju novih spretnosti ter pri pripravi učenca na 

iznajdljivost v hitro spreminjajočih se situacijah v sodobni družbi. Učitelji morajo tako 

prilagoditi organizacijo pouka in učence usposobiti za vseživljenjsko učenje, ustvarjalno 

delovanje ter da razvijajo njihovo sposobnost pri samostojnem pridobivanju novih znanj. 

Medpredmetno povezovanje spodbuja pridobivanje celostnega, trajnega ter aktivnega znanja 

(Patru, 2008). Pri pouku likovne umetnosti je torej veliko možnosti za medpredmetno 

povezovanje in možnosti, s katerimi učencem približamo tudi ekološke probleme, ki ogrožajo 

naše naravno življenjsko okolje. Učitelji se morajo neprestano strokovno spopolnjevati, 

posegati po sodobnejših in učinkovitejših učnih pristopih, da lahko učence pripravljajo na 

življenje v sodobni družbi, družbi hitrih sprememb. 
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6.0 EKOLOGIJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM 

PROCESU  

6.1 Trajnostni razvoj 

 

Današnja družba in razmere v njej se hitro spreminjajo, temu pa moramo prilagoditi tudi 

vzgojno-izobraževalne sisteme, ki stremijo k trajnostnemu razvoju. Na to opozarjajo tudi 

različni avtorji, omenjeni v nadaljevanju. Današnja sodobna družba je usmerjena v čim večjo 

porabo, potrošništvo, podrejenost, neenakovrednost, ki so nova merila za človekov razvoj in 

počutje. To pa vodi v okoljsko krizo, ki povzroča med posamezniki stres in težave v 

medosebnih odnosih. Izobraževalne institucije bi morale zato posameznike spodbujati k 

samostojnosti in njihovemu aktivnemu delovanju za vzpostavitev harmoničnega odnosa do 

okolja. Vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj opredeljujejo že nekateri mednarodni in 

nacionalni dokumenti. Eden izmed njih je dokument Svetovni vrh o okolju in razvoju iz Rio 

de Janeira iz leta 1992. Sprejeta je bila Agenda 21 za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, ki 

obravnava ključne okoljske in razvojne probleme, vzgojo in izobraževanje za trajnostni 

razvoj, vključno z okoljsko vzgojo, vzgojo in izobraževanje za razvoj, mir in za globalno 

družbo (Torkar, 2014). Dokument Skrb za zemljo iz leta 1992 zajema analizo in načrt, kako 

doseči trajnostno družbo. Torkar izraz trajnost opisuje: »Trajnost je namreč sposobnost 

dolgoročnega vzdrževanja raznolikosti in produktivnosti biosistemov v prostoru in času.« 

(Torkar, 2014, str. 155) Brundtlandska komisija Združenih narodov (1987) izraz trajnostni 

razvoj razlaga kot razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti brez ogrozitve možnosti 

zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij (Torkar, 2014). Anko (2013) trajnost opredeljuje 

kot dinamično stanje, odvisno od naravnih, družbenih in gospodarskih okoliščin, ki se 

nenehno spreminjajo. Je način gledanja na svet in naše mesto v njem, ki sloni na 

vsakodnevnih odločitvah posameznikov, njihovih besedah in dejanjih (Anko, 2013). 

Dokument Skrb za zemljo (1992) zajema devet načel trajnostne družbe:  

1. Spoštovanje občestva življenja in skrb zanj; 

2. Izboljševanje kakovosti človekovega življenja; 

3. Ohranjanje vitalnosti in pestrosti Zemlje; 

4. Kar največje zmanjšanje izčrpavanja neobnovljivih virov; 

5. Spoštovanje nosilne zmogljivosti Zemlje; 

6. Spremembe osebnega odnosa in ravnanja; 

7. Usposabljanje skupnosti, da same skrbe za svoje okolje; 
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8. Oblikovanje nacionalnega okvira za povezovanje razvoja in ohranitve; 

9. Ustvarjanje svetovnega zavezništva (Skrb za zemljo, 1992). 

Ministrstvo za šolstvo in šport je leta 2007 na podlagi zgoraj omenjenih dokumentov podalo 

Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do univerzitetnega 

izobraževanja, v katerih opisuje vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, ki je: 

 obsežen, celovit, skladen pedagoški proces, ki vključuje odnos med človekom in 

naravo ter odnose med ljudmi;  

 vodi do razumevanja vsestranske zveze med naravnim, gospodarskim, družbenim in 

političnim sistemom ter soodvisnosti ljudi, ki živijo v različnih delih sveta;  

 skuša dejavno in tvorno reševati sedanja in prihodnja okoljska in družbena vprašanja 

človeštva (Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje 

do univerzitetnega izobraževanja, 2007). 

V Sloveniji vzgojno-izobraževalni trajnostni razvoj prednostno vključuje: 

 spoštovanje občečloveških vrednot, 

 dejavno državljanstvo in participacijo, 

 medkulturni dialog in jezikovno raznovrstnost, 

 ohranjanje narave in varovanje okolja (ekološko ozaveščenost in odgovornost), 

 kakovostno izobraževanje - spodbudno delovno in učno okolje, 

 kakovostne medosebne odnose, razvoj socialnih kompetenc (nenasilje, strpnost, 

sodelovanje, spoštovanje itd.), 

 zdrav življenjski slog (duševno in telesno zdravje), 

 krepitev zdrave samozavesti in samopodobe, 

 kakovostno preživljanje prostega časa, 

 razvijanje podjetnosti kot prispevka k razvoju družbe in okolja, 

 spoznavanje različnih področij kulture in spodbujanje ustvarjalnosti in dejavnosti 

(Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do 

univerzitetnega izobraževanja, 2007). 

Trajnostni razvoj stremi k razvoju znanja, spretnosti, stališč in vrednot. Za razvoj popolne 

osebnosti in značaja posameznika moramo upoštevati njegove kognitivne, afektivne in 

konativne posebnosti. To so hkrati tudi cilji ekološkega izobraževanja, ki naj bi postal del 

vsakdanjih učnih načrtov. Gre za razvoj osebnih, socialnih, političnih in družbenih odnosov 

(Jukić, 2011). R. Polegato (2014) in N. Tatković (2010) razlagata potrebe nujnih sprememb v 

sedanjih kurikulih. R. Polegato (2014) opisuje pomen trajnostnega razvoja, ki si prizadeva k 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Krašovec; magistrsko delo 

 

 - 44 - 

 

inovativnim načinom razmišljanja in ukrepanja. To pa pomeni tudi spremembo v 

izobraževalnih sistemih in s tem spremembo v pedagoških pristopih. Trajnostni razvoj po 

Bloomovi taksonomiji zajema kognitivne procese, kot so pomnjenje, razumevanje, uporaba, 

sinteza, analiza znanja, refleksija ter sposobnosti za iskanje novih rešitev, kar na koncu 

pripelje do metakognitivnega znanja. Umetnost je lahko čudovit kanal za doseganje le tega. 

Opisuje tri dimenzije trajnostnega razvoja: gospodarsko, okoljsko in socialno dimenzijo. Med 

njimi je potreben kompromis, ki osvetljuje vlogo posameznikov, organizacij in skupnosti k 

težnji po trajnostnem razvoju. Včasih je bolje na začetku negativno vplivati na gospodarstvo – 

za ekološke proizvode, ki na dolgi rok pomagajo naravnemu okolju, pozneje pa pozitivno 

vplivajo na gospodarski sistem (Polegato, 2014). Torkar (2010) razlaga pomen aktivnih 

(transformativnih) metod učenja in poučevanja za razvoj kompetenc, potrebnih za 

transformacijo družbe v trajnostno. Gre za aktivni pouk z več učenja in manj poučevanja. 

Aktivni (transformativni) pristop primerja s tradicionalnim (transmisivnim) pristopom in 

našteva njegove prednosti: aktivni pristop je osredinjen na učenje, učenec je aktiven, učitelj 

usmerja proces učenja, učenje temelji na medsebojnem učenju, sodelovalno okolje, 

raznolikost/fleksibilnost, odprtost, učenje iz napak, neformalna/fleksibilna ureditev razreda, 

osredinjen na proces (Torkar, 2010). Trajnostni razvoj je koncept vseh področij človekovega 

dela in ravnanja, kar pomeni načelne spremembe na vseh področjih zasebnega in družbenega 

delovanja: političnem, družbenem, gospodarskem ter na področju izobraževanja. V najširšem 

smislu so to družbeni vzroki in posledice človekovega delovanja ter predstavlja zdajšnji 

akcijski načrt za prihodnost. »Izobraževanje za trajnostni razvoj se na svetovni ravni dojema 

kot priložnost, da bi se vizija trajnostnega razvoja spremenila v realnost in bi prišlo do 

premika v zavesti ljudi ter njihovem načinu razmišljanja, da bi življenje ljudi postalo varnejše 

in uspešnejše.« (Tatković, 2010, str. 163) T. Tacol (2011) in Frelih (2011) se osredotočata na 

pouk likovne umetnosti, v katerem so potrebne spremembe in sodobni pedagoški pristopi. 

Taclova (2011) opisuje dolgoročno vizijo trajnostnega učenja in vzgajanja pri pouku likovne 

umetnosti: usvajanje likovnega znanja in vrednot za življenje v spreminjajočem se svetu, 

razvijanje kritičnega mišljenja, zmožnosti prepoznavanja in reševanja likovnih problemov v 

ožjem in širšem okolju, zmožnosti ustvarjalnega izražanja, zmožnosti sprejemanja odločitev; 

zagotovitev enakih in enakopravnih možnosti, za celostni pristop pri likovnem izobraževanju 

učencev na vseh slovenskih šolah in na vseh stopnjah šolanja; izboljšanje možnosti 

vključevanja učitelja v permanentno izobraževanje, da bo lahko pridobival in razširjal nove 

poklicne kompetence; izboljšanje možnosti izvajanja učnega procesa; ureditev prostorskih in 

materialnih pogojev za nemoten potek učnega procesa likovne vzgoje. Ob vsem tem pa 
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pričakuje od učiteljev njihovo zavedanje o odgovornosti za poučevanje (Tacol, 2011). Frelih 

(2011) pa pravi, da so kultura, umetnost in izobraževanje naravnane trajnostno, saj so 

usmerjene na ohranjanje dobrih izkušenj iz preteklosti. Umetnost tako odkriva in predlaga 

nove, alternativne poglede na svet in življenje. Likovno izobraževanje omogoča mladim 

eksperimentiranje s prostorom in si prizadeva pretvarjati znanje v ravnanje (Frelih, 2011). N. 

Tatković (2010) predlaga nujne spremembe v sedanjih kurikulih vzgoje in izobraževanja. Ob 

tem opozarja na pomembno vlogo usposobljenosti učiteljev in pedagoške stroke, ki izvajajo 

dejavnosti, usmerjene k trajnostnem razvoju. Le ti morajo biti ustrezno strokovno 

usposobljeni, da lahko uresničujejo ta koncept, ki prinaša spoštovanje novih idej, odprtost, 

pluralizem pristopa, odprtost za dialog, zanimanje za druge sisteme vzgoje in izobraževanja, 

raziskovanje in spreminjanje osebnih stališč (Tatković, 2010). 

 

6.2 Ekološka vzgoja 

 

Izobraževalni programi stremijo k polnemu trajnostnemu razvoju učencev. Znotraj tega 

posredno zajemajo ekološko vzgojo, vendar bi morala biti ta bolj poudarjena, kot je sicer. 

Zasledimo predloge o prestrukturiranju šolskih kurikulov, s poudarkom na ekološki vzgoji, ki 

bi bila neposreden del izobraževanja. Tako bi lahko učence bolj ekološko izobraževali in 

krepili njihovo ekološko zavest že od vrtca pa vse do fakultete. Za to so potrebni inovativni 

didaktični pristopi ter ustrezno strokovno usposobljen pedagoški kader. V magistrskem delu 

uporabljamo izraza ekološka vzgoja ter ekološka osveščenost namesto izrazov okoljska 

vzgoja ali okoljska osveščenost zaradi potrebe raziskave.  

Izraz ekološka vzgoja je izpeljanka iz besede ekologija. Pomeni znanost o gospodarjenju v 

naravi. Okoljska vzgoja pa pomeni širši pojem, ki vključuje vzgojo in izobraževanje za 

trajnostni razvoj. B. Marentič-Požarnik uporablja izraz okoljska vzgoja. »Okoljska vzgoja za 

našo skupno prihodnost mora jasno vključevati odnos med ljudmi in naravo (ki jo običajno 

imamo za okoljsko vzgojo), pa tudi odnose med ljudmi (kar običajno poimenujemo kot 

vzgojo za mednarodno razumevanje), kajti med seboj so tesno povezani/…/.« (Marentič-

Požarnik, 1996, str. 22) 

B. Marentič-Požarnik (2005) navaja načela okoljske vzgoje: 

 poudarja celosten-holističen pristop, 

 zasnovana je na medpredmetnem povezovanju, interdisciplinarnosti in 

multidisciplinarnosti, 
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 naravnana je problemsko, 

 goji zavest o kompleksnosti problemov in pojavov, 

 je proaktivna, usmerjena v prihodnost, 

 zasnovana na vrednotah, 

 usmerjena v akcijo, praktične akcije povezuje z razmislekom, 

 povezana je s krajevnim in širšim okoljem in zakoreninjena v delovanju celotne šole, 

 je izkustvena, 

 vzpostavlja skladnost med okoljskimi vsebinami in praktičnim ravnanjem, 

 sloni na pozitivnem čustvenem odnosu do okolja in soljudi, 

 usposablja za demokratične akcije, 

 razvija, goji kritično mišljenje (Marentič-Požarnik, 2005). 

Ideje o ekološki vzgoji in izobraževanju so se porajale že leta 1880, vzporedno s prihodom 

industrijske revolucije. Od takrat se pojavljajo tudi vprašanja o onesnaževanju Zemlje, 

revščini, brezposelnosti ter potreba po okoljski vzgoji, ki naj bi bila vključena v globalne 

izobraževalne sisteme. V zadnjih desetletjih se veliko govori o sistematično organizirani 

okoljski vzgoji. Današnja pedagoška praksa ekološko vzgojo izvaja posredno preko drugih 

šolskih predmetov, interesnih dejavnosti kot integriran del pouka, ni pa zavzela še večjega 

samostojnega mesta v vzgojno-izobraževalnih sistemih. Vendar je pri tem zelo pomembno 

sodelovanje med ekologi, sociologi in učitelji, da je izvajanje okoljske vzgoje primerno, če 

želimo doseči kakšne pozitivne učinke (Jukić, 2011). 

Milat (2008) in N. F. Vinogradova (1997) poudarjata, da je ekološka vzgoja potrebna že od 

zgodnjega otroštva naprej, saj so takrat otroci najbolj čustveno povezani z naravo. Takrat 

pridobivajo različne čustvene, ekološke izkušnje, ki so lahko dobra osnova za nadaljnje 

ekološko izobraževanje. Milat (2008) se sprašuje, kako preprečiti globalizacijo, kako 

pripraviti in usposobiti mlade za novo realnost, kako preprečiti uničevanje eksistencialnih 

resursov vzdržljivega razvoja. Odgovor vidi v pedagogiki in šolskem sistemu, ki naj bi 

učitelje usmerjal v reševanje teh problemov. Ekološka pedagogika je nujno potrebna že v 

vrtcu ter skozi vse nadaljnje posameznikovo izobraževanje. Pedagogika naj bi učence 

usposabljala za presojanje moralnih vrednot. Za to so potrebne moralnovrednostne 

informacije in izkušnje. »Moralna zavest se mora oblikovati na temelju spoznanj, da je vsako 

človeško bitje istočasno tudi individuum, del družbe, del vrste in del narave.« (Milat, 2008, 

str. 84) N. F. Vinogradova (1997) opozarja, da je ekološka vzgoja potrebna že v zelo 

zgodnjem obdobju otroštva, ko so otroci zelo čustveno povezani z naravo. Postati mora del 
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stalnega in sistematičnega procesa v celotnem vzgojno-izobraževalnem obdobju, kajti le tako 

lahko razvijamo pri učencih ekološko zavest (Vinogradova, 1997). 

Obstajajo različne definicije pojma ekološka vzgoja. Milat (2008), H. Inwood (2005), V. 

Kostović-Vranješ in T. Jukić (2011) in R. Jukić (2011) opisujejo ekološko pismenost kot 

povezavo med človekom in naravo. Milat (2008) opozarja, da je ekologija etični problem, ki 

zahteva reprogramiranje kurikulov obveznega in splošnega izobraževanja. Ekologija je 

postala strateško vprašanje človekovega obstoja in razvoja. Zato se mora v znanstveno 

reševanje problema ekologije vključiti tudi pedagogika, t. i. ekološka pedagogika. Gre za 

potrebo po vključevanju vsebin ekologije v šolske programe, ne kot poseben predmet, ampak 

kot načelo v vseh šolskih predmetih, da bi se tako lahko zagotovilo pridobivanje osnovnih 

ekoloških znanj in gradila ekološka zavest. Z vidika ekologije je tako izrazita potreba po 

reprogramiranju šolskih kurikulov (Milat, 2008). Eko-likovna vzgoja pomeni vključevanje 

okoljske vzgoje in izobraževanja v umetnosti, ki razvija zavest učencev in sodelovanje z 

okoljskimi vprašanji in koncepti. V okviru okoljskega izobraževanja bi se morala razviti eko-

umetnostna vzgoja, ki bi z inovativnim pristopom pripomogla k razvoju ekološke pismenosti 

in okoljske ozaveščenosti (Inwood, 2005). V. Kostović-Vranješ in T. Jukić (2011) opisujeta 

ekološko pismenost kot pridobivanje strokovnega znanja o okolju, interakcije med ljudmi in 

naravo ter razvoj zmožnosti poimenovanja, razumevanja, ocenjevanja in reševanja problemov 

v resničnem življenju. Ločita več vrst pismenosti kot osnovo za trajnostni razvoj: globalno, 

gospodarsko, kulturno, socialno, osebno ter ekološko pismenost. Slednja naj bi bila 

sestavljena iz ekološkega znanja, ekološkega razmišljanja ter ekološke dejavnosti. Skupek 

vseh pa predstavlja zaželeno vedenje in življenjski slog posameznika (Kostović-Vranješ in 

Jukić, 2011). Tudi Torkar (2014) opisuje ekološko pismenost: »Gre za način razmišljanja o 

svetu v smislu nujne odvisnosti človeških sistemov od naravnih. Ekološka pismenost opremlja 

učečega s poglobljenim znanjem in z razumevanjem, da lahko odgovarja na neizbežna 

okoljska vprašanja na celosten in vse vključujoč način.« (Torkar, 2014, str. 154) Torkar 

(2014) deli kompetence za razvoj ekološke pismenosti v šoli v več skupin: spoznavne, 

čustvene, akcijske in povezovalne (Torkar, 2014). R. Jukić (2011) pravi, da se ekološko 

ozaveščanje mladih prične z ekološko pismenostjo. Ta v širšem smislu pomeni poznavanje 

osnovnih načinov komunikacije med človekom in naravo. V ožjem smislu pa je ekološko 

pismena tista oseba, ki ima znanstveno in tehnološko znanje, razume pomen soodvisnosti med 

človekom in naravo, ima praktično sposobnost za reševanje okoljskih problemov, razume 

vzroke za okoljsko in socialno krizo družbe ter se zaveda osnovnih vrednot (Jukić, 2011). Ne 

zadostuje torej le znanje iz področja ekologije, o ekoloških problemih je treba tudi razmišljati, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Krašovec; magistrsko delo 

 

 - 48 - 

 

iskati rešitve in biti aktiven – ustrezno ravnati v vsakdanjih življenjskih situacijah. Pomembno 

je, da ekološko pismenost poleg drugih razvijamo že v zgodnjem obdobju človekovega 

življenja, k čemur bi morali biti sistematično usmerjeni tudi današnji vzgojno-izobraževalni 

programi. A. Železnik (2011), Milat in Kovačević (2012) ekološko kompetenco opisujejo v 

okviru trajnostnega razvoja. A. Železnik (2011), ki deluje v Moderni galeriji, ugotavlja, da bi 

pedagoško delo moralo vključevati tudi elemente vzgoje za politično ozaveščenost, kar 

vključuje tudi okoljevarstveno problematiko. To utemeljuje na primerih umetniških projektov, 

ki so se že v poznih 60-ih letih prejšnjega stoletja osredotočali na sožitje človeka in narave, pa 

tudi na delih nekaterih sodobnih umetnikov, ki opozarjajo na akutne probleme, ki jih povzroča 

globalni kapitalizem (npr. Marko Pehljan, Sašo Sedlaček, Marjetica Potrč) (Železnik, 2011). 

Milat in Kovačević (2012) govorita o socialni odgovornosti, trajnostnem razvoju in ekološki 

ozaveščenosti kot vrednotah naše družbe, ki jih je treba ponotranjiti. Opozarjata, da kljub 

uradno objavljenim družbeno-pedagoškim nameram ekološke vzgoje in izobraževanja, ta še 

vedno ni dovolj formalno in vsebinsko determinirana in ni sistematično obdelana. Pedagoška 

praksa kaže, kako je ekološka kompetenca še vedno zapostavljena in bi morala postati 

sestavni del referenčnega okvira ključnih kompetenc za vseživljenjsko izobraževanje. 

Ekološka kompetenca je sposobnost in pripravljenost uporabljanja sklopa znanja in aktivnega 

delovanja pri ohranitvi naravnega ravnotežja in človekove potrebe po trajnostnem razvoju. 

Vključitev ekološke kompetence lahko prispeva k razvoju ekološke zavesti učencev že vse od 

zgodnjega otroštva naprej (Milat in Kovačević, 2012). Pri oblikovanju programov za 

ekološko vzgojo Omerović, S. Kušljugić in A. Džaferagić-Franca (2011) dajejo poseben 

poudarek ekološkim potrebam kot pogojem za oblikovanje ekoloških izobraževalnih 

programov za učence. Avtorji različno opisujejo pojem človekovih potreb, ki morajo biti 

zadovoljene za uspešen vsestranski razvoj. Npr. po Maslowu gre za naslednje potrebe: 

fiziološka potreba, potreba po varnosti, ljubezni, spoštovanju ter samoaktualizacija. Drugi 

avtorji za doseganje ekoloških potreb poudarjajo kulturne norme in vrednote v določenem 

okolju, biološke predispozicije ter osebne izkušnje v fizičnem in socialnem okolju, ki je 

posamezniku na voljo (Omerović, Kušljugić in Džaferagić-Franca, 2011). 

Porajajo se vprašanja, kako ekološke vsebine vključiti v trenutno obstoječe vzgojno-

izobraževalne sisteme, ki so učiteljem na voljo. Kako postopati pri pouku, da bi pri učencih 

razvijali ekološko osveščenost, pod pogoji, ki jih imamo trenutno na voljo? Tudi Flajšman 

(2010) opozarja, da je že v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju zapisano, da je treba 

učenkam in učencem omogočiti kritičen vpogled v meje znanosti in njihove družbene učinke, 

pri tem pa posebno mesto pripada ekologiji in skrbi za okolje. Sprašuje se, na kakšen način 
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uvesti ekološke teme v likovno vzgojo, kakšen je odnos med naravnim in likovnim 

prostorom, kakšne so povezave med likovno dejavnostjo in ekološkim ozaveščanjem, kako 

prikazati ekološke teme z likovnim izražanjem ipd. (Flajšman, 2010).  

R. Polegato (2014), Duh in J. Herzog (2012) vidijo odgovore v umetnosti. Učni načrti bi 

morali graditi na metakognitivnih spretnosti učencev. Skrbno izbrana umetnost lahko 

zagotovi skromno in učinkovito povezavo za spodbujanje globokega razmišljanja učencev na 

vseh ravneh: gospodarski, okoljski, socialni. Kot četrto dimenzijo trajnostnega razvoja R. 

Polegato imenuje kulturno trajnost (Polegato, 2014). »Ustrezen odnos do življenjskega okolja, 

do ekološke problematike in pomembnosti trajnostnega razvoja lahko postane del naše kulture 

in idejne zrelosti le z vzgojo in izobraževanjem. Ekološko usposobljenost je mogoče v vzgoji 

in izobraževanju doseči z medpredmetnim povezovanjem, kjer se bo pri učnih predmetih 

izvajal ekološki pristop kot didaktični in metodični princip ter se bodo učne vsebine 

obravnavale tudi z ekološkega vidika.« (Duh in Herzog, 2012, str. 15) Tudi Milat (2006) se 

strinja s čim pogostejšim uvajanjem medpredmetnega povezovanja. Ne smemo pretvoriti šole 

in vsakega šolskega predmeta v ekologijo. Ekološka usposobljenost bo dosežena, če se bo pri 

vseh učnih predmetih izvajal ekološki pristop kot didaktični in metodični princip z ekološkega 

vidika (Milat, 2006). Flajšman (2010), Pavičić (1993), Sholz (1996) in R. Jukić (2011) 

opisujejo sredstva, s katerimi si pomagamo pri ekološkem osveščanju otrok pri pouku: 

uporaba vizualnih medijev, učbeniki kot učna gradiva z okoljsko vsebino, mediji, izkustveno 

učenje, formalno in neformalno izobraževanje ter posredne strategije učenja o ekološki 

problematiki. Flajšman (2010) našteva različne vizualne medije, kot so likovne stvaritve, 

fotografije, filmi, plakati, oglasi, reklami itn., s katerimi učence lahko uvajamo v 

problematiko nezdravega okolja in tako razvijamo njihovo zmožnost za presojo tudi lastnih 

dejanj. »Učitelj, ki učni proces organizira tako, da imajo učenci možnost razumeti in 

doživljati vizualne medije ter problem človekovega odtujevanja od narave, učinkovito 

utemeljuje celostnejše razumevanje in doživljanje omenjene problematike.« (Flajšman, 2010, 

str. 118) Pavičić (1993) je že pred leti opozarjal, da naj bi ekološka vzgoja temeljila na 

programih, usmerjenih v gospodarstvo, zaščito naravnega okolja, spoštovanje načel, pristopov 

iz naravoslovnega področja, sociologije, psihologije ter ekonomije. Različne pedagoške 

dejavnosti naj bi spodbujale k reševanju lokalnih problemov, sodelovanju v akcijah za zaščito 

ogroženih vrst, pogozdovanju, nabiranju plodov in sekundarnih surovin ipd. Zato je treba 

težiti k spremembam v izobraževalnih sistemih, ki naj bi vključevali tudi vzgojo za zaščito 

naravnega okolja. Tudi učbeniki kot učna gradiva naj bi vsebovali tovrstne vsebine, jim 

ponujali informacije za razvijanje odnosa do okolja že v zgodnjem obdobju, kar bi pozneje 
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pomenilo kakovostnejše življenje v smislu odnosov med posameznikom in okoljem, družbo 

(Pavičić, 1993). Scholz (1996) opisuje odnos med ekologijo, izobraževanjem in otroki. Pravi, 

da mora biti okoljsko izobraževanje zasnovano na takšne načine, da spodbuja dojemanje 

naravnega življenjskega prostora in sloni na posameznikovih čustvenih izkušnjah, izkušnjah 

iz praktičnega, vsakdanjega življenja, izkušnjah iz okolja in na izkušnjah, ki jih učenci 

pridobijo z znanjem. Tako razvijamo ekološko zavest pri učencih skozi ustrezne pedagoške 

pristope, deloma pa tudi skozi medije. Na ta način učimo posameznika in družbo prevzemanja 

odgovornosti do naravnega okolja (Sholz, 1996). R. Jukić (2011) opisuje, kako je pedagoški 

pristop do ekologije zanemarjen tudi na Hrvaškem. Pravi, da je nujno usposabljanje bodočih 

učiteljev na področju ekološke vzgoje, kar vpliva še na druga področja vsakdanjega življenja. 

Že študenti pedagoške stroke morajo nujno pridobiti znanja o okoljskih spremembah, o vplivu 

človeka na okolje, se prilagajati razvoju znanosti in tehnologije, razvijati odgovoren odnos do 

narave, do družbe in vrednot. S tem lahko pozitivno prispevajo k trajnostnemu razvoju v 

širšem smislu. Na področju ekološkega izobraževanja na Hrvaškem se je intenzivneje začelo 

premikati šele v povojnem obdobju. Leta 2009 je hrvaški parlament sprejel strategijo 

trajnostnega razvoja in s tem tudi ekološko izobraževanje, ki naj bi potekalo kot formalno 

izobraževanje v izobraževalnih ustanovah ali kot neformalno izobraževanje preko medijev. 

Pedagoška praksa kaže, da so bile sprva ekološke vsebine močno zanemarjene, v zadnjem 

obdobju pa so zastopane v precej večji meri, še posebej s področij naravoslovja, preko 

katerega razvijajo znanje, stališča, prepričanja, motivacijo, vrednote (Jukić, 2011). Pavičić 

(1993), Milat (2008) in K. Golob (2015) poudarjajo, da k ekološkemu ozaveščanju pripomore 

tudi aktivno sodelovanje otrok v šolskih in izvenšolskih dejavnostih. Pavičić (1993) opisuje 

shemo za celovito ekološko izobraževanje, ki zajema: uporabo različnih oblik pedagoških 

pristopov s posrednimi strategijami ekološkega ozaveščanja; spodbujanje učenja in vživljanje 

v relevantne načine družbenega vedenja; primeren izbor temeljnih ekoloških informacij z 

maksimalno aktivno vključenostjo učencev; spoštovanje in upoštevanje dejavnikov tveganja 

in varnostnih ukrepov za zaščito narave in okolja (Pavičić, 1993). Milat (2008) pa pravi, da se 

razvijanje ekološke zavesti uresničuje z ekološkim delovanjem, ki je zasnovano na etičnih 

načelih, kar bi moralo biti strukturirano že v kurikulih. Pravi, da »je nujno potrebno 

reprogramiranje obveznega in splošnega izobraževanja … To se nanaša na vzgojno-

izobraževalne vsebine, na celotne pedagoške aktivnosti, na metode dela, povezanost vrtca/šole 

z okoljem, povezanost učiteljev in staršev, na izvenšolske aktivnosti, na vrednotenje 

kurikuluma, vrednotenje dosežkov in usposobljenost otrok in učencev … To bo največji 

prispevek šolskega sistema k uspešnemu reševanju ekoloških problemov današnjosti« (Milat, 
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2008, str. 85–86). K. Golob (2015) je v svoji raziskavi ugotavljala, kakšna je ekološka 

ozaveščenost učencev v osnovni šoli, glede na to, ali so vključeni v okoljske aktivnosti, kot je 

projekt Ekošola. Za izhodišče je vzela znanje učencev, stopnjo ozaveščenosti učencev ter 

odnos učencev do okolja. Rezultati raziskave kažejo zelo dobro znanje in stopnjo 

ozaveščenosti pri učencih, vendar pa slabši odnos do okolja, kar se kaže skozi njihovo manj 

odgovorno ravnanje do okolja. Naloga šole je, da vzgaja in izobražuje učence v odgovorne 

osebe, ki bodo v skladu s svojim znanjem in vrednotami delovali odgovorno in v korist 

družbe (Golob, 2015). 

Tufekčić (2012) opozarja, da bi morala biti okoljska vzgoja del naših vzgojno-izobraževalnih 

sistemov ter predlaga nekaj njenih ciljev: 

 krepitev razvoja otrok in mladih na podlagi sistema vrednot,  

 izboljšanje učenja, usmerjenega v prihodnost, ki bo pripravila posameznika za 

delovanje v novih situacijah, 

 upoštevanje okoljskega izobraževanja in vzajemno delovanje človeka in okolja, 

 okoljska vzgoja kot stalni proces znotraj in zunaj šole,  

 okoljska vzgoja za spremembo odnosa, razvoj okoljske ozaveščenosti, 

spreminjanje zunanjega obnašanja, 

 sodelovanje med pedagoškimi delavci in njihova strokovna usposobljenost,  

 razviti didaktični koncept okoljskega izobraževanja na konceptu akcijskega učenja 

kot v zahodnih državah;  

 nove pristojnosti učiteljev v ekopedagoški praksi, 

  ekološko učenje kot spodbuda vzajemnosti, 

 ekološko učenje se aktivno izvaja v obliki delavnic, 

 ekološka pedagogika, ki spodbuja občutljivost in solidarnost kot projekt za dosego 

dialoga med učenci in učitelji, 

 ustrezno strokovno usposobljen učitelj za ekopedagoško delo, 

 uvajanje novih oblik učenja z aktivnim delom in učenjem iz izkušenj (Tufekčić 

(2012). 

H. Inwood (2005) in Previšić (2008) ob uvajanju ekološke vzgoje odpirata problem 

prenatrpanosti obstoječih učnih načrtov. Študija H. Inwood (2005) je pokazala, da se pri 

vključevanju ekoloških vsebin v pedagoško prakso lahko pojavljajo tudi določeni problemi. 

Ekološko vzgojo bi morali umestiti v sam učni načrt kot del vzgoje in izobraževanja. To bi 

pomenilo prestrukturiranje kurikulov in ne le kot dodatek, saj so učni načrti že tako ali tako 
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prenatrpani. Potrebno bi bilo tudi strokovno usposabljanje pedagoških delavcev, da bi znali 

pravilno postopati v t. i. eko-umetnostni vzgoji. Nujno je njihovo stalno spopolnjevanje, 

iskanje tiskanin ali spletnih virov o aktualni problematiki. (Inwood, 2005). Previšić (2008) ob 

uvajanju ekološke vzgoje v obstoječe vzgojno-izobraževalne sisteme postavlja vprašanje: »Ali 

se učimo za šolo (znanje) ali za življenje?« Učni načrti so že zdaj vsebinsko prenatrpani, zato 

se sprašuje, kako vanje vriniti še ekološko vzgojo. Ali je količina znanja, ki jo učenci 

pridobijo v času šolanja, pomembnejša od kakovosti znanja in ogovornega delovanja 

posameznika v okolju? Rešitve vidi v prestrukturiranju učnih načrtov, kjer naj bi bil večji 

delež namenjen razvoju kulture so ohranjanja okolja. To je potrebno storiti premišljeno, 

sistematično in postopoma, saj so spremembe nujne. Nujne tako v smislu opredelitve ciljev 

sodobnega izobraževanja kot tudi pri vsebini, obliki in načinih učenja, bodisi učencev bodisi 

bodočih učiteljev (Previšić, 2008). Okoljsko izobraževanje je nujno že v zgodnjem obdobju 

šolanja, hkrati pa mora biti delovanje pedagogov v skladu z ekološkimi načeli. Pavičić (1993), 

E. Katalinić (2010) in Zupančič (2011) odpirajo problem neprimernih načinov ekološkega 

ozaveščanja otrok. Pavičić (1993) pravi, da otrok ne smemo zastraševati z okoljskimi 

informacijami in prikazovanjem katastrof, temveč moramo k ekološkemu ozaveščanju 

pristopiti po posredni poti, z različnimi dejavnostmi za okoljsko vzgojo, brez izpostavljanja, 

vzbujanja panike, temveč razvijati njihovo mišljenje o ekoloških problemih, sicer ne 

dosežemo svojega namena (Pavičić, 1993). E. Katalinić (2010) opozarja, da mora biti 

pedagoška stroka pri okoljskem izobraževanju do vseh okoljskih informacij kritična. Ravno 

tako ima Zupančič (2011) pomisleke ob uvajanju t. i. trajnostne umetnostnovzgojne 

paradigme. Zaveda se, da je trajnostni razvoj nujnost sodobne civilizacije, vendar pa moramo 

biti ob uvajanju ekološke vzgoje previdni. Sodobna globalna družba temelji na načelu 

ustrahovanja, ki je učinkovita metoda vplivanja na množico za doseganje lastnih ciljev 

določenih interesnih skupin. Predstavljanje katastrofičnosti, senzacionalnosti, poudarjanje 

permanentnega izrednega stanja ipd. človeku vcepljajo občutek strahu (Zupančič, 2011). Zato 

pri predstavljanju okoljske problematike ne smemo pretiravati in s tem nevrotizirati otrok. 

Raje poiščimo primernejše strategije ozaveščanja in načine, kako v okolju dejansko ustrezno 

aktivno ravnati. R. Jukić (2011) pravi, da se mora okoljska vzgoja osredotočiti na reševanje 

problemov, ugotavljanje vzrokov in posledic povezav, razvijanje sposobnosti načrtovanja in 

timsko delo, ustvarjalnost, razvoj umetnosti, iskanje informacij, socialne in komunikacijske 

spretnosti. Opisuje interdisciplinarni in celostni pristop, ki bi moral biti vgrajen v celoten učni 

načrt, ne pa kot samostojen predmet. »To je didaktični pristop, ki spodbuja drugačne oblike 

izkustvenega učenja, več načrtnega učenja, spodbujanje razvijanja vrednot in stališč. 
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Poučevanje temelji na reševanju problemov in razvijanju kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, 

na spodbujanju razvoja odgovornosti zase, za naravno in socialno okolje, na razvijanju 

sposobnosti odločanja, pripravljenosti za razumevanje globalnega in lokalnega delovanja.« 

(Jukić, 2011, str. 280) Trajnostni razvoj učencev skozi ekološko vzgojo je metakognitivni 

proces, ki pri učencih spodbuja njihovo doživljanje, razumevanje, domišljijo, njihovo 

samostojnost, odgovornost idr.. Pedagoški delavci lahko pri učencih spodbujamo njihovo 

odgovornost in skrb za okolje. V času šolanja jih učimo kritičnega razmišljanja in jim 

dopuščamo, da sami iščejo rešitve za probleme. Glede na njihova končna ravnanja in 

delovanja pa lahko sklepamo o njihovi pridobljeni ekološki ozaveščenosti. 

 

6.3 Ekoart – odnos med umetnostjo in okoljem 

 

V zadnjih desetletjih se je razvila posebna vrsta likovne umetnosti, ki preko svojih umetniških 

proizvodov opozarja na okoljsko problematiko in trajnostni razvoj. Ta umetniška smer se 

imenuje Eko art. Začetnik smeri je Felix Guattari, ki je leta 1989 razvil »eco art«, ki 

predstavlja problematiko in odnos med umetnostjo in okoljem (skupnostjo). V ekoloških 

vprašanjih obravnava razvoj mehanizmov, analizo proizvodnje, predstavlja nove načine 

razmišljanja, počutja in življenja v urbanih prostorih, družini, odnosih in na delu. Eco art 

opozarja, da je ekološka kriza politična, socialna in kulturna revolucija in da je treba 

preusmeriti cilje proizvodnje, oblike organiziranosti in načine medosebnih odnosov (Brunner, 

Nigro in Raunig, 2013). Avtorji različno opisujejo odnos človeka do naravnega okolja, ki se 

je z leti spreminjal, vendar pa ta postaja vse bolj pomemben iz ekološkega vidika osveščanja 

ljudi. »Umetniki ekoarta premišljeno ustvarjajo znotraj tega žanra in v glavnem sledijo 

določenim načelom. Od okoljske umetnosti se ekoart razlikuje po tem, da vsebuje ekološko 

etiko tako v vsebini kot tudi v obliki in materialih. Ustvarjen je z namenom navdihovanja 

skrbi in spoštovanja, spodbujanja dialoga in pospeševanja dolgoročnega razcveta družbenega 

in naravnega okolja, v katerem živimo.« (Duh in Herzog, 2011, str. 18) Sodobna likovna 

umetnost izhaja iz časa, v katerem trenutno živimo, delujemo in ustvarjamo. Duh (2008), V. 

Vesna (2006), Araeen (2009), Orr (1992) in Colwell (1997) poudarjajo, da lahko preko 

sodobnih umetniških del ljudi ekološko ozaveščamo. Sodobna likovna umetnost, ki opozarja 

na pereče probleme družbe, v kateri živimo, je kot poizkus, da naredi vidno to, kar je med 

nami tako ali tako prisotno, pa morda spregledano. S sprožanjem novih občutkov in pojmov 

vstopa v zavest in podzavest senzibilnega opazovalca. Umetniki s svojimi deli prikazujejo 
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svoj odnos do narave in na to opozarjajo tudi nas. Konceptualna umetnost, ki izhaja iz idej, 

nam ne dovoli udobnega odzivanja na umetnine, ampak nas v obravnavanju ekoloških 

problemov sili, da na novo ovrednotimo še vse kaj drugega kot umetnost. Iz opazovalcev 

naredi soudeležence v svojem razdiralnem dvomu (Duh, 2008). Victoria Vesna (2006) 

predstavlja avtorja Mel China, ki nas z eco-art izdelki izziva, jih neopazno vrinja na malo 

verjetna in neobičajna mesta, vključno z uničenimi in opustošenimi domovi, strupenimi 

odlagališči in tudi preko priljubljene televizije, ki predstavlja, kako lahko umetnost izzove 

večjo socialno zavest in odgovornost (Vesna, 2006). Araeen (2009) opozarja na ekološko 

problematiko po svetu. Umetniki naj bi svojo domišljijo usmerjali ne le v lasten ustvarjalni 

potencial, temveč tudi v kolektivno življenje prebivalcev našega planeta. Opozarja, da je na 

svetu preveč nasilja do naravnega okolja. Umetnost bi lahko predstavljala estetsko in 

produktivno alternativo, ki bi reševala vse oblike življenja na planetu. Dolžnost vseh 

prebivalcev Zemlje je, da jo zaščitimo pred katastrofami (Araeen, 2009). Orr (1992) in 

Colwell (1997) sta pred dvajsetimi leti trdila, da ekološka pismenost ne bo zaživela v šolah, 

razen če ta postane bolj interdisciplinarna. Rešitve sta avtorja videla v učenju s pomočjo 

umetnosti. Tudi M. Morrone idr. (2001) dodajajo, da okoljsko izobraževanje ni le prenos 

dejanskega znanja, ampak vključuje pridobivanje vrednot, stališč in sposobnosti, ki 

spodbujajo okoljsko subtilnost. To je mogoče udejanjiti s premišljeno izbranimi vsebinami, 

didaktičnimi postopki in materiali tudi v okviru pouka likovne umetnosti. Z boljšim 

povezovanjem umetnosti z realnostjo vsakdanjega življenja, se lahko umetnost učinkovito 

uporablja kot sredstvo za družbene spremembe, skozi ustvarjalne in inovativne pristope k 

socialnim problemom. Umetniška dela, ki obravnavajo okoljska vprašanja, so lahko sredstvo 

za ozaveščanje javnosti in njeno vključevanje v ekološka vprašanja (Inwood, 2005). Milat 

(2008) opredeljuje moralne norme kot »osnovni regulator odnosov med ljudmi v konkretnem 

okolju, nastale so in se razvijajo iz praktičnih človeških odnosov, človeškega oblikovanja 

zavesti in doživljanja sveta. /…/ Na osnovi moralnega obnašanja se ocenjuje vzgojenost, 

etična kvaliteta osebnosti, njena pedagoška, socialna, družbena, ekološka in etična 

usposobljenost« (Milat, 2008, str. 84). Flajšman (2010) pravi, da likovna dejavnost temelji na 

odnosu med naravnim (realnim) in likovnim prostorom. Likovni prostor je tako most med 

fizičnim in duhovnim prostorom. Med tema dvema je treba najti ustrezno ravnovesje. 

Transformacija naravnega v likovni prostor vpliva na ekološko zavest ljudi (Flajšman, 2010). 

A. Železnik (2011) opisuje, kako o družbi in umetnosti razmišljajo sodobni otroci: 

»Oglaševanje in mediji, kot orodja neoliberalne politike, se osredotočajo predvsem na 

posameznika in njegove realne oziroma namišljene potrebe in to se zdi ena bistvenih 
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komponent, ki odloča o današnjem odnosu mladih do družbe. Okupirani z lastno 

individualnostjo svoja mnenja izmenjujejo na socialnih omrežjih, kot sta Facebook in Twitter, 

ne da bi se zavedali, da so tudi ta navidezno demokratična orodja sredstva kontrole, obenem 

pa se tematika njihovih sporočil vrti v glavnem okoli njih samih in ozko zamejenega sveta 

potrošništva.« (Železnik, 2011, str. 83) Reševanje tega problema vidi v tesnejšem sodelovanju 

šolskih sistemov z drugimi izobraževalnimi in kulturnimi institucijami (Železnik, 2011). 

Zupančič (2011) pravi, da se sodobna likovna umetnost ne osredotoča le na problematiko 

odnosa do okolja, z načini varovanja okolja, s spreminjanjem zavesti o povezavah med 

človekom in okoljem, ampak tudi tematizira druga področja in probleme sodobne družbe kot 

so politični problemi, neenakost v svetu, ekološki problemi, teror, nasilje, revščina, ekstremno 

bogatenje, kulturni problemi, psihološki, filozofski in pedagoški vidiki življenja itd. 

(Zupančič, 2011). Ekoart je torej lahko učinkovito sredstvo za ekološko ozaveščanje ljudi. 

Otroci, ki se s tem seznanjajo že v predšolskem obdobju in ob vstopu v šolo, imajo tako večje 

možnosti za boljšo ekološko osveščenost. 

 

6.4 Ekološki problemi 

 

Porajajo se vprašanja o različnih ekoloških problemih, njihovih vzrokih in rešitvah. K. Golob 

(2015), Milat (2008) in Araeen (2009) opisujejo nekatere ekološke probleme in rešitve zanje 

vidijo v ustreznem ekološkem izobraževanju in postopanju učiteljev pri pouku. K. Golob 

(2015) v raziskavi med osnovnošolci opozarja na naslednje ekološke probleme, ki bi jih lahko 

reševali tudi s pomočjo vključevanja otrok v dodatne okoljske dejavnosti poleg rednega 

pouka: recikliranje, ločevanje odpadkov, problem sežigalnic, onesnaževanje zraka, posledice 

odpadkov v rekah … Rešitev vidi v nadaljnjem izobraževanju učencev in pedagoške stroke v 

smislu bolj odgovornega ravnanja do okolja: ločevanje odpadkov, sajenje dreves, omejitev 

vožnje z avtomobili, prepovedana uporaba škropiv, gradnja čistilnih naprav, varčevanje z 

vodo in energijo (Golob, 2015). Milat (2008) prav tako opozarja na nemoralna, neetična 

dejanja sodobne družbe: potrošniška mentaliteta, gensko modificirana hrana, neprimerno 

ravnanje z odpadki, zmanjševanje zelenih površin zaradi betonizacije, onesnaževanje, 

pomanjkanje vode, toplogredni plini, onesnažen zrak, poraba električne energije … Zato bi 

morala pedagogika in šola odgovorneje ravnati v smislu razvijanja kritičnega mišljenja in 

kritične etične-moralne zavesti vsakega posameznika (Milat, 2008). Araeen (2009) opozarja 

na podnebne spremembe, onesnažen zrak, oceane, reke in jezera, naraščanje morskega dna, 
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pomanjkanje hrane, revščino ipd. Rešitev vidi v kolektivnem delovanju ljudi, npr. sajenju 

dreves, razsoljevanju, uporabi sončne energije ipd. (Araeen, 2009). Flajšman (2010) opisuje 

tudi vlogo medijev v sodobni družbi, ki lahko negativno vpliva na razvijanje ekološke 

ozaveščenosti ljudi. Eden izmed vzvodov za ekološke probleme je tudi podoba (npr. 

fotografija), za katero se prikrivajo pravi vzroki ekološke krize. Propagira se brezobzirno, 

pobesnelo potrošništvo, ki na račun izkoriščanja ljudi in narave ustvarja čim večji dobiček, 

posledica pa so tudi vse večji ekološki problemi. Pravi, da je človekov odnos do narave v 

veliki meri odvisen od odnosa med resničnostjo in njeno upodobitvijo. Likovna dejavnost je 

zato izjemno pomemben del te ustvarjalne zgodbe, žal pa to dejstvo velja tako v pozitivnem 

kot negativnem smislu. »Ljudje se navadijo na prizore, ki prikazujejo propadanje našega 

okolja, izumiranje rastlinskih in živalskih vrst ter ogrožanje človekovega zdravja. Situacijo 

vzamejo na znanje, vendar postane neka konstanta, ki je del našega sveta in na katero se ne 

odzivajo več, vsaj ne učinkovito.« (Flajšman, 2010, str. 125) A. Železnik (2011) postavlja 

konkretna vprašanja, ki naj bi jih razlagala umetnostna estetska vzgoja, vprašanja namenjena 

mladim: »Kaj pravzaprav povzroča onesnaževanje, katerega posledica je globalno 

segrevanje? Ali resnično rabimo vsak mesec nov mobitel ali vsako sezono nove obleke? Kam 

gredo vsi odpadki, ki jih odvržemo? Kakšne so naše možnosti v prihodnosti, če se bo zemlja 

še segrevala? Od česa je to odvisno? Ali resnično samo od nas samih in naše prizadevnosti do 

recikliranja? Kaj prinaša beseda razvoj? Kaj pomeni beseda sprememba? Kaj lahko sam 

storim, da bi se zgodile potrebne spremembe?« (Železnik, 2011, str. 87) Ne pričakuje, da 

bodo mladi znali odgovoriti na ta vprašanja, a začeli bodo o njih vsaj razmišljati. »Čeprav sta 

umetnost in znanost v trajnem razkoraku, pa so rešitve, ki jih ponujajo posamezni umetniki, 

čeprav utopične, morda tista vzpodbuda, korak vstran od ukalupljenega razmišljanja, ki se 

lovi v frazeologiji, kot so razvoj, napredek, moderna družba, kar ni daleč od vzgoje za 

politično osveščenost.« (Železnik, 2011, str. 87) Dean Kenning (2008) govori o umetnosti kot 

»ustvarjalni energiji«, ki razkriva temeljna politična vprašanja, ki jih prinaša nova ekološka 

zavest. Gre za ekološke probleme, kot so segrevanje Zemlje, dvigovanje gladine morja, 

vprašanja lastništva, distribucije, denarna vrednost, državne meje, izkoriščanje naravnih virov, 

odpadki, stroški proizvodnje in dobave, slabo zdravstveno stanje, strupeno ozračje, predolg 

delovni čas zaposlenih, potrošniška kultura … ki vodijo do nepravičnosti in neenakosti med 

ljudmi. Ponovno je treba določiti pomen človeka in živih bitij v naravnem okolju, ki trenutno 

niso več v ravnovesju (Kenning, 2008). Če strnemo ugotovitve omenjenih avtorjev, lahko 

rečemo, da s pomočjo izobraževanja in primernih pedagoških pristopov že v osnovni šoli 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Krašovec; magistrsko delo 

 

 - 57 - 

 

lahko učence spodbujamo k ekološki ozaveščenosti in s tem pripomoremo k ponovnemu 

vzpostavljanju ravnovesja med človekom in naravo. 

 

6.5 Sodobna umetnost v funkciji osveščanja o ekoloških problemih 

 

Umetniki skozi svoja dela odsevajo trenuten položaj družbe. Tudi sodobna umetnost nas tako 

neposredno opozarja na aktualne probleme, ki zadevajo vse nas, ne le posameznike. S 

skupnim delovanjem lahko te težave rešujemo učinkoviteje. Ekoart umetniki opozarjajo na 

ekološke probleme, na varovanje našega naravnega okolja. Upodabljajo ekološke motive, 

uporabljajo odpadne materiale in orodja, snovi reciklirajo. Na ta način tudi nas neposredno 

ekološko osveščajo. Različni avtorji opisujejo, kako je lahko umetnost učinkovita povezava 

med ljudmi in okoljem, s katero lahko rešujemo določene težave. 

Araeen (2009), A. Železnik (2011), Kenning (2008) in Milat (2008) opisujejo, kako se je 

umetnost povezovala z ljudmi z razvojem. Pravijo, da so ustrezna ekološka ravnanja dejanja 

skupnosti in ne le posameznega človeka. Le na ta način bomo ohranili svoje naravno okolje. 

Umetnost se je z razvojem ves čas skušala povezovati z življenjem ljudi. Pomembna je 

socialna vloga, ki povezuje upoštevanje narave, lastne ustvarjalne vire in sposobnosti ljudi. 

Institucije umetnosti so zdaj popolnoma podrejene komercialnim trgom. Umetnost mora 

preseči izdelavo in prodajo predmetov in dragih surovin na umetniškem trgu. Šele nato lahko 

vstopi v svet vsakdanjega življenja in kolektivna energija, ki se bori ne le za izboljšanje 

življenja samega po sebi, ampak rešiti ta planet pred popolnim uničenjem. Gre za gibanje in 

njegovo kompleksnost, ki vključuje protislovja in paradokse, ki omogočajo, da se ohrani 

njegova dinamika skozi razvoj. Umetnost naj bi sodelovala v življenju ljudi in preoblikovala 

njihovo naravno okolje. Pojmovanje zemljišč oz. naravnega prostora naj bi postalo umetniško 

delo, in sicer s poseganjem po prostoru in njegovem preoblikovanju. Tako bi umetnost postala 

del živih procesov, produktivnost zemljišč samih kot tudi njenih prebivalcev. Umetnost ima 

transformacijsko moč, ki omogoča, da ljudje v vsakdanjem življenju lahko postanejo del 

skupnosti, ki se zavzema za ohranjanje naravnega okolja (Araeen, 2009). Sodobni umetniki so 

že v poznih 60-ih letih prejšnjega stoletja namesto v galerijah izvajali projekte v naravi, brez 

uporabe tehnologije in z minimalnimi posegi vanjo. Naravo so uporabljali kot začasni 

obiskovalci, se v njej nekaj časa mudili, nato pa jo brez trajnih posledic zapustili. S samim 

procesom ustvarjanja in s končnim umetniškim delom so opozarjali na probleme družbe 

(Železnik, 2011). Kenning (2008) pravi, da je umetniško delo izraz določenega pristopa v 
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svet. Umetniki tako odražajo trenutne razmere v družbi, kot so kultura, praznoverje, 

nacionalizem, etična pripadnost, iskanje identitete pri posameznikih, kapitalizem, ki ne 

zadovoljuje naših duhovnih potreb. Socialna energija se kaže v tem, kako so umetniki te 

razmere uporabljali kot priložnost za pogovor, interakcijo in proizvodnjo dela skozi čas. 

Umetnost se v okviru ekologije sooča z vprašanjem enakosti. Doseči je treba harmonijo, kjer 

nasprotja izginejo. Pogovor, interakcija, zavezništvo, subjektivnost, družba, razvoj in 

vzdrževanje so cilji, ki zadevajo ne le posameznike, ampak vse nas (Kenning, 2008). Milat 

(2008) razlaga, da je pot do človekove ekološke osveščenosti njegova etika oz. morala. Pojem 

etike oz. morale opisuje kot odnos med ljudmi oz. sistem vrednot, ki so osnova vedenja in so 

družbeno pogojeni. »Morala je del družbene zavesti, temelječe na navadah, kulturi, kulturni 

tradiciji, filozofiji, znanosti, religiji, ideologiji, pravu, civilizacijskih vrednotah, naravnem 

okolju.« (Milat, 2008, str. 81) Nadalje opisuje, da morala vključuje tudi odnos ljudi do flore in 

favne, do celotne naravne življenjske sredine. »Človek živi v simbiozi z naravo in je tudi sam 

naravno bitje in narava mora biti za njega etična vrednota. Etika mora v svoji biti težiti k 

upoštevanju in priznavanju edinstvenega – enakopravnega odnosa do vseh živih bitij in 

naravnih pogojev, ki omogočajo življenje, k sprejemanju moralnih norm kot osnove za 

delovanje v okolju in do okolja.« (Milat, 2008, str. 82)  

Selan (2012) opozarja na vse slabše medosebne odnose. Pri ekološkem ravnanju pa moramo 

ljudje delovati skupaj kot celota in pri tem prevzemati odgovornost. Selan (2012) piše o 

umetnosti kot eni izmed oblik človekovega delovanja v realnosti. Bistvo realnosti je 

odgovornost. Vsa delovanja v realnosti morajo iti v skladu z njo, če želijo slediti splošni 

intencionalni naravnanosti človeka k dobremu. Naravna odgovornost implicira tudi etično 

odgovornost. Delovanje v realnosti poteka med drugimi in nastaja na pobudo »upoštevati 

sočloveka.« Prav (likovno) umetnost lahko zato vidimo kot paradigmo odgovornega 

delovanja v realnosti, kot praktično dejavnost. Zato so mnogi likovniki poudarjali tudi 

občečloveški in etični vidik likovne ustvarjalnosti kot nekakšen naravni odraz njihove likovne 

zavesti (Selan, 2012).  

Flajšman (2010) opisuje likovno dejavnost kot način ekološkega osveščanja ljudi. Ključni 

problem človekovega brezobzirnega odnosa do narave temelji na njegovem videnju sveta. To 

je odvisno tudi od bioloških, psiholoških in kulturnih vzorcev ravnanja. Gre za problem 

vrednot in problem duhovnosti, ki jo v veliki meri osmišlja področje likovne ustvarjalnosti. 

»Likovnost združuje znanje in ustvarjalnost, zato je sprememba ekološkega vedenja lahko 

učinkovitejša. Praksa likovnega omogoča nova čustva in nova vedenja. /…/ Likovnost in 

ekologija gledata na stvari v njihovih vzajemnih povezavah. /…/ Likovnost ureja odnose med 
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človekom in prostorom. /…/ Likovna dejavnost je zgled za ekološko ozaveščanje oz. je zgled 

za humano komunikacijo z naravo/realnim prostorom.« (Flajšman, 2010, str. 118–119) 

Flajšman (2011) dodaja, da ima likovna vzgoja lahko zelo veliko vlogo pri uveljavljanju 

kulture trajnostnega razvoja. Pri likovni dejavnosti gre za kakovostno komunikacijo s 

prostorom, saj združuje znanje in ustvarjalnost ter omogoča učinkovit prikaz, kritično presojo 

in konstruktivno soustvarjanje različnih trajnostnih konceptov (Flajšman, 2011). 

Kenning (2008) in Frelih (2011) govorita o širjenju ekološke osveščenosti preko reciklaže. 

Kenning (2008) zagovarja pomen izdelkov iz odpadnih materialov, kot so npr. rabljene 

baterije, plastenke, les … Predmeti so odpadki, ki v resnici pomenijo ljudi – vse nas, ki 

proizvajamo smeti, in tiste, ki se s tem problemom spopadajo. Smetenje je najzanesljivejši 

znak, da smo živi. Tako je ekološki problem ravnanja z odpadki temeljno vprašanje družbene 

organizacije, civilizacije, ki bi  morala skrbeti z odgovornostjo, kako se status in delo 

vrednotit v kapitalističnem sistemu. Dejstvo je, da bomo morali vsi na Zemlji delovati za njen 

razvoj in vzdrževanje (Kenning, 2008). Frelih (2011) oblikovanje iz odpadnih materialov 

poimenuje likovno recikliranje in s tem opozarja na primeren odnos do okolja. Odlični 

umetniki pa znajo odpadnemu materialu vdihniti tudi duhovne, kulturne razsežnosti. 

Neokrnjeno naravno okolje predstavlja vrednoto, ki jo sodobna civilizacija ogroža. S svojimi 

lastnimi deli in posegi želijo ljudi ekološko osveščati (Frelih, 2011). 

V. Kostović-Vranješ in T. Jukić (2011) opozarjata na globalne okoljske in socialne probleme, 

kot so globalno segrevanje, podnebne spremembe, naraščanje števila prebivalstva, 

povečevanje lakote, revščine in zdravstvenih težav. Odgovore vidita v izobraževanju vseh 

ljudi, da bodo znali težave prepoznati, kritično razmišljati, iskati rešitve in dosegati 

spremembe na osebni, lokalni, nacionalni in globalni ravni (Kostović-Vranješ in Jukić, 2011). 

E. Katalinić (2010) opozarja na okoljske izzive, kot so klimatske spremembe, pomanjkanje 

vode, epidemije bolezni, etnični konflikti in revščina, rešitev pa vidi v ustreznem okoljskem 

izobraževanju, ki lahko prinaša boljše delovanje ljudi v družbi. Navaja nekaj ključnih izhodišč 

za pravilen pristop k okoljskemu izobraževanju: »ekologija in okoljsko izobraževanje nista 

enaka pojma; do vseh okoljskih informacij moramo biti kritični; okoljsko izobraževati ne 

more vsakdo; vsi smo delček istega sveta; svet spreminjamo tako, da spremenimo samega 

sebe« (Katalinić, 2010). Kulturno umetniška vzgoja naj bi pri mladih razvijala poglobljeno in 

kritično razmišljanje ter ustvarjanje osebnih mnenj. Dobro sodelovanje šolskih sistemov z 

drugimi izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami lahko pripomore tudi k reševanju 

ekoloških problemov današnje družbe (Železnik, 2011). »Umetnost torej ni bila namenjena 

samo obiskovalcem v galerijah; nasprotno, umetniki so raje šli na ulice ter v svoje projekte 
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vključevali mimoidoče kot enakopravne sodelavce, ki so skupaj z njimi so-ustvarili umetniško 

delo oz. dejanje« za morebitno preobrazbo družbe (Železnik, 2011, str. 84). 

Pouk likovne umetnosti torej omogoča, da učencem približamo različne ekološke probleme 

današnjega časa. Potrebno je, da o njih razmišljajo in razvijajo sposobnost za odgovorno 

ravnanje v okolju. Aktivna likovna dejavnost pri pouku je ena izmed možnosti, s katero 

učence ekološko osveščamo. Pri tem lahko šola s svojimi vzgojno-izobraževalnimi cilji 

sodeluje tudi z zunanjimi institucijami in skupnostjo. 

 

6.6 Ekoart v likovnopedagoški praksi 

 

V likovno pedagoški praksi naj bi učitelji sledili tudi sodobni umetnosti in jo didaktično 

strukturirano približali učencem na različnih stopnjah izobraževanja. H. Inwood (2008) pravi, 

da je učencem treba že zelo zgodaj postavljati okoljska vprašanja, da o njih razmišljajo in se 

pogovarjajo. »Eco art v likovno pedagoški praksi zagotavlja inovativni pristop k ekološkemu 

in okoljskemu izobraževanju, sloneč na tradicionalnih disciplinah (najdemo v kognitivnih, 

pozitivnih pristopih znanstvenega izobraževanja) z bolj ustvarjalnimi, afektivnimi, 

senzoričnimi pristopi poučevanja likovne umetnosti.« (Inwood, 2008, str. 58)  

Duh (2008) pravi, da sodobna likovno-pedagoška praksa v institucionalni likovni vzgoji 

razvija likovnoustvarjalne in druge sposobnosti učencev ter vzpostavlja primeren odnos do 

likovne umetnosti in likovne kulture nasploh. Kurikulum osnovnošolskega izobraževanja 

izhaja iz temeljne usmeritve k polnemu razvoju človekove osebnosti, kjer med drugim 

skladno in s tem razvija miselni razvoj, kritično mišljenje, domišljijo in sposobnost 

komuniciranja ter spodbuja doživljanje in izražanje na različnih umetnostnih področjih. 

Razvijanje ekološke občutljivosti učencev lahko pri likovni umetnosti dosegamo po dveh 

poteh: 

 z lastno likovnoustvarjalno aktivnostjo z izhodiščem v ekoloških temah ali pa  

 preko aktivnega opazovanja in vrednotenja likovno-umetniških del z omenjeno tematiko. 

Zadnja v likovno-pedagoški praksi še ni dovolj uveljavljena (Duh, 2008). 

»Razvijanje pozitivnega odnosa do likovnega dela, do njegovega sporočila in s tem do 

ponotranjenja obravnavane ekološke vsebine temelji na razvijanju čim bolj subtilne percepcije 

umetniškega dela. Ob tem učenci spoznavajo posamezne probleme likovne umetnosti in se ob 

tem usposabljajo, da umetniško delo vidijo, ga razumejo in v njem uživajo.« (Duh, 2008, str. 

102) 
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Duh (2008) in Zupančič (2006) pojasnjujeta, kako izbrati primerna umetniška dela z ekološko 

problematiko. Izbor umetniških del z ekološko problematiko lahko poteka po treh poteh. Dela 

lahko razlagajo likovni problem, imajo podobno ali enako likovno tehniko (kot pri učencih) 

ali odražajo ekološki motiv (Duh, 2008). Zupančič (2006) opisuje kriterije za izbiro sodobnih 

umetniških del po dveh načelih: prvo je raznolik izbor, ki zajema čim več različnih avtorjev in 

njihovih del, drugo načelo pa je izbor enega ali dveh avtorjev in le nekaj del, ki jih podrobneje 

predstavimo. Ne glede na oboje pa moramo pri izbiri avtorjev in njihovih del upoštevati tudi: 

pomembnost avtorja in njegovega dela, tipičnost avtorja in njegovega dela, nazornost del, 

vsebinsko primernost del, praktično-izvedbeno primernost del (Zupančič, 2006). 

Nadalje Duh (2008) in Zupančič (2006) opisujeta, kakšna je primerna predstavitev likovnih 

umetniških del v razredu. »Prezentacija izbranih likovnih umetniških del z ekološko tematiko 

mora biti takšna, da opazovanje umetniškega dela pripelje do interakcije med učenci in 

umetniškim delom, pri čemer se čutni dražljaji navežejo neposredno na spomin, izkušnje, 

čustva in asociacije. Čustvene reakcije in doživetja učencev pa pripeljejo do ponotranjenja 

umetniškega dela in s tem tudi do razvoja ekološke osveščenosti.« (Duh, 2008, str. 103) 

Zupančič (2006) za predstavitev sodobnih umetniških del v razredu išče naslednje 

komponente, ki učence posebej pritegnejo: vizualna zanimivost, združevanje nezdružljivega, 

uporaba predmetov na nevsakdanji način, zanimiva ideja (Zupančič, 2006). Otrok mora pri 

likovnem pouku pridobiti tehniko opazovanja estetskih objektov glede na njihove neposredno 

vidne kakovosti (Karlavaris in Kraguljac, 1970). 

Pri obravnavi umetniških del, pri katerih učenci razvijajo tehniko opazovanja, po J. Herzog in 

Duhu (2015) ter Duhu in Zupančiču (2011) navajamo »tri stopnje, katerim je potrebno slediti: 

1. percepcija: zaznavanje likovnega dela z vsemi čutili in sproščanje čustev;  

J. Herzog in Duh (2015) pravita, da je percepcija je usmerjena k temu, da učenec dobi čim 

bolj jasno percepcijo umetniškega dela, kar predstavlja tudi izzivanje odgovarjajočega 

estetskega doživljanja. »Pri percepciji umetniških del spodbujamo afektivnost, ki je 

pomembna komponenta apreciacije in se sproža ob stiku z umetniškim delom. Percepcija 

je plod individualnih dejavnikov vsakega posameznika in pelje od vizualnega doživljanja 

v vizualno mišljenje.« (prav tam, str. 74); 

2. recepcija: ubesedenje slik; 

J. Herzog in Duh (2015) pravita, da je recepcija usmerjena k temu, da se rezultati 

percepcije izrazijo z besedami ter s tem postanejo ozaveščeni in ponotranjeni. »Gre za 

notranji odziv na umetniško delo, nekakšna refleksija na doživeto in sprejeto, kjer se 

prepletata tako kognitivna kot afektivna komponenta. /…/ Tako postane recepcija 
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umetniških del napredno reševanje problemov in spoznavnih procesov v katerih so učenci 

celostno - čutno, duševno in duhovno involvirani.« (prav tam, 2015, str. 75); 

3. reakcija: delovanje, produktivni odziv na umetniško delo; 

»Je individualni produktivni odziv na umetniško delo, predstavlja psihomotorično 

komponento metode estetskega transferja. Pogojena je s starostjo učencev, z njihovim 

znanjem in nivojem razvitih spodobnosti in spretnosti. Odvisna je od področja likovnega 

oblikovanja in izbrane likovne tehnike.« (Duh in Zupančič, 2011, str. 75) 

Duh in J. Herzog (2012), M. Hager idr. (2012) in Flajšman (2010) opisujejo, kako se učenci 

lahko odzivajo na likovna umetniška dela in kakšni procesi potekajo ob tem. »Tako 

perceptivni kot produktivni del likovne vzgoje lahko ob likovnih dosega tudi ekološke cilje in 

vrednote. Pri perceptivnem delu likovne vzgoje lahko na podlagi opazovanja likovnih del, 

likovne apreciacije, učenci doživijo in ponotranjijo ekološko razmišljanje likovnih umetnikov, 

ki se dotikajo različnih ekoloških problemov.« (Duh in Herzog, 2012, str. 15) M. Hager, 

Hagemann, Danner in A. Schankin (2012) v svojih raziskavah ugotavljajo, kako se ljudje 

odzivajo na umetniška dela in kako opisujejo svoje estetske izkušnje. Večinoma so pri opisih 

umetniških del zelo skromni, M. Hager idr. pa ponujajo večdimenzionalni pristop, skozi 

katerega lahko opišemo različne komponente estetske izkušnje. Pri tem upoštevajo kognitivno 

znanje posameznika, čustven pristop, lastno mnenje ter sodbe o umetniški kakovosti in 

ustvarjalnosti ter tudi samo predznanje o umetniškem delu. S takim načinom pridobivanja 

estetskih izkušenj lahko pripomoremo k posameznikovem boljšem razumevanju 

kompleksnejših odnosov ter njegovim psihofizičnim povezavam. Naša notranja motivacija 

nas žene k izpostavljanju umetniškim delom, ki nas vizualno privlačijo. Glede na to, kako 

neko umetniško delo doživimo, ga kognitivno in čustveno vrednotimo ter ocenimo, lahko 

prinaša pozitivne odnose do umetniških del. Pridobivanje estetskih izkušenj je dinamičen 

proces, ki zahteva analizo, višje kognitivne in afektivne miselne procese, ki so odvisni od 

posameznikove osebnosti, njegovo percepcijo umetniškega dela, njegovega umetniškega 

znanja, izkušenj in osebnih interesov (Hager, Hagemann, Danner in Schankin, 2012). »Z 

doživljanjem in likovnim razmišljanjem, ki ga krepimo in razvijamo na podlagi 

likovnoekološke analize konkretnih likovnih del in na podlagi likovnega doživljanja sveta, 

lahko postopoma odpiramo oči za vstop v čarobni, vznemirljivi svet (ekološke) likovne 

logike.« (Flajšman, 2010, str. 124) Duh (2008) in Flajšman (2010) ob tem poudarjata, kako 

pomemben del pedagoške učne ure predstavlja likovno vrednotenje. Vzgojno-izobraževalni 

cilji likovne vzgoje se torej v celoti realizirajo z neposrednim ustvarjalnim delom učencev in z 

vrednotenjem likovnih del. Likovno vrednotenje izhaja iz medsebojne odvisnosti procesov 
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likovne ustvarjalnosti in likovne apreciacije. Ob emocionalnih in spontanih komponentah 

procesov likovne ustvarjalnosti in likovne apreciacije, se postopno vključujejo tudi racionalne 

in zavestne komponente (Duh, 2008). Flajšman (2010) navaja, da je likovna dejavnost lahko 

dobro zdravilo za ekološke probleme. »Zato je treba kakovostna likovna dela, ki vsebujejo 

prepričljivo, iskreno in učinkovito ekološko sporočilnost, vključevati v učni proces in jih 

večplastno analizirati. Vsekakor pa je treba v učnem procesu učencem omogočiti, da z 

doživljanjem realnega (ogroženega) prostora razvijejo ustvarjalno razmišljanje za kakovostno 

vgrajevanje angažirane ekološke miselnosti v likovni prostor.« (Flajšman, 2010, str. 125) 

Zupančič (2006) in H. Berce-Golob (1993) pri obravnavi umetniških del zagovarjata uporabo 

različnih didaktičnih metod dela. Pomembno je, da učitelji pri načrtovanju likovnih nalog, ki 

izhajajo iz sodobne likovne umetnosti, ki problematizira okoljsko problematiko, uporabljamo 

dve metodi, in sicer: metodo estetskega transferja in metodo likovnopedagoškega koncepta 

(Zupančič, 2006). Zupančič (2006) v Metodi likovnopedagoškega koncepta opisuje in 

poudarja procese komunikacije med učiteljem, učenci in umetniškimi deli. Poudarja tudi 

didaktični metodi, s katerima lahko dosegamo zastavljene učne cilje. »Delo v razredu na 

podlagi metode likovnopedagoškega koncepta temelji na sodobnih pristopih k likovnemu 

izražanju. Pri delu lahko uporabljamo tudi klasične načine, risanje, slikanje itd., vendar je 

temeljni poudarek na spoznavanju, razumevanju in uporabi sodobnih, hibridnih, mnogokrat 

pogojno likovnih pristopov.« (Zupančič, 2006, str. 29) H. Berce-Golob (1993) v svojem 

priročniku Načini dela pri likovni vzgoji opisuje različne splošne in specifične oblike in 

metode likovnovzgojnega dela, učitelj praktik pa mora biti tisti, ki presodi, katere metode in 

oblike so najprimernejše za njegove učence glede na njihove sposobnosti in zmožnosti. 

Flajšman (2010) in Frelih (2011) opisujeta ekološke likovne motive, s katerimi lahko krepimo 

ekološko osveščenost. Ekološke probleme lahko pri pouku likovne umetnosti prikažemo z 

upodobitvijo konkretnih ekoloških motivov, npr. onesnažene reke, onesnažen zrak, uničevanje 

gozdov, nasičenost z odpadki, podnebne spremembe ipd. Lahko pa za izhodišče vzamemo 

likovno tehniko, ki izhaja iz odpadnih, zavrženih, recikliranih materialov. Ključno je, da 

učitelj pouk vnaprej dobro načrtuje, da doseže glavne cilje učne ure, ne glede na to, ali 

likovne pojme tudi povezuje tudi z drugimi predmeti (Flajšman, 2010). Frelih (2011) našteva 

likovne motive in vsebine, ki spodbujajo trajnostno naravnano razmišljanje: »eko-vozila; 

alternativna transportna sredstva; »trajnostna moda«: novo iz elementov starega; eko-hiša, 

energetsko varčna hiša; propaganda: plakati o čuvanju in čiščenju narave; primeren odnos do 

hrane, zdrava prehrana; dejavnosti v domačem okolju z namenom ozaveščanja odraslih« 

(Frelih, 2011, str. 50–51). 
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N. F. Vinogradova (1997) pravi, da je pri razvijanju ekološke zavesti pomembno pedagoško 

delovanje že v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Preko različnih didaktičnih iger in 

igre vlog učenci pridobivajo ekološke izkušnje in vzpostavljajo povezavo med sabo in 

okoljem, naravo. Razvijajo pozitiven odnos do okolja, ki se kaže v dovzetnosti za naravo, 

občutkih čudenja in navdušenja, spoznavanju znanja in njegovi uporabi, sočutju, sodelovanju 

s sovrstniki. Ravno čustvene izkušnje, ki jih učenci pridobijo med pedagoškim procesom, so 

tiste, ki krepijo njihovo ekološko zavest. Znanje, ki se ga naučijo, morajo znati uporabiti v 

različnih situacijah, tudi pri odnosu in ravnanju do okolja. Tovrsten didaktični pristop prinaša 

pozitivne vzgojne učinke tudi na področju ekološkega ozaveščanja (Vinogradova, 1997). 

Nadalje N. F. Vinogradova (1997) opozarja, naj pedagogi otrok ne zasujejo z okoljskimi 

informacijami in naj z njimi ne pretiravajo, saj jih s tem le preobremenijo. Ekološka zavest se 

spontano razvija preko različnih didaktičnih pristopov, ki spodbujajo čustvene odzive v 

učencih. Učenci morajo razviti sposobnosti opazovanja, primerjanja, razmišljanja, iskati 

rešitve preko različnih oblik in metod dela, kot so npr. delo v naravi, igre vlog, skupinske 

dejavnosti na prostem, delo z naravnimi materiali, projektne naloge. Pri pouku lahko tako 

uporabljamo naravne materiale pri različnih dejavnostih, npr. sajenju semen, skrbi za rastline, 

saditev poganjkov v tla, gnojenje rastlin, zbiranje sadja in semen. Dogaja pa se, da učitelji 

pogosto naravni material nadomeščajo z umetnim cvetjem, modeli živali in drugimi umetnimi 

pripomočki in s tem zavirajo razvijanje pozitivnega odnosa do okolja. Učitelji morajo pri 

svojem delu upoštevati tudi psiho-fizične sposobnosti otrok in tovrstne »ekološke dejavnosti« 

primerno vključiti v pedagoški proces. S tem se pri učencih razvija tudi občutek sočutja in 

njegova odgovornost za primerno ravnanje v okolju (Vinogradova, 1997).  

V sodobni družbi je ob razvoju znanosti in tehnologije na voljo tudi ogromno novih, umetnih 

materialov, s katerimi ustvarjajo nekateri sodobni umetniki. V. Turković (2008) opozarja na 

uporabo umetnih materialov, ki so zdravju zelo škodljivi. Umetniki, ki tovrstne materiale 

uporabljajo vrsto let, lahko zbolijo za različnimi boleznimi, utrpijo razne poškodbe, v 

nekaterih primerih celo smrt. Ob tem nas poziva, da uporabljamo materiale, ki so človeškemu 

zdravju neškodljivi in okolju prijazni, kot npr. naravni materiali (Turković, 2008). Glede na 

to, da umetniki lahko našim učencem predstavljajo vzoren odnos do okolja, bi morali tudi pri 

izbiri materialov in tehnik to upoštevati. Zato je potrebna posebna previdnost pri izbiri 

materiala in snovi, s katerimi deluje pedagoška stroka. Ne gre le za potrošništvo, ampak tudi 

za človekovo skrb za zdravje in naravno okolje.  

Strmčnik (2007) trdi, da tudi preko problemskega pedagoškega pouka lahko razvijamo 

ekološko osveščenost pri učencih. Strmčnik (2007) pravi, da je problemski pouk nujna 
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sestavina sodobnega pouka. Gre za problematiziranje učne vsebine, metod in celotnega 

komunikacijskega sloga, značilnosti in pogoje problemsko usmerjenega pouka, za duševne in 

učne procese ter kompetence, združene v pojmu »kognitivna vzgoja«, ki predstavlja znanje, 

učenje, mišljenje, motivacijo (Strmčnik, 2007). 

E. Vahter (2016) v svoji raziskavi postavlja vprašanja, kako spremeniti izobraževalni proces 

umetnosti, tako da bi poleg praktične dejavnosti imeli učenci priložnost tudi za pogovor in 

razumevanje sodobne umetnost. Želela je najti okvir, ki bi pomagal vzpostaviti ravnovesje 

med praktičnimi nalogami in odzivi učencev na sodobno umetnost. Pedagoška praksa kaže, da 

v klasični učni uri pouka likovne umetnosti učitelj predstavi temo, namenjeno otrokom, da 

nalogo z zglednim primerom pričakovanih rezultatov in učenci sledijo neposrednim 

navodilom učitelja. Likovna dela učencev so si podobna, včasih celo enaka. Da se tovrstne 

napake ne bi ponavljale, je treba ustrezno usposobiti pedagoški kader ter uporabljati sodobne 

pedagoške pristope pri poučevanju likovne umetnosti (Vahter, 2016). 

V nadaljevanju po E. Vahter (2016) navajamo pet korakov, po katerih naj bi se sodobna 

likovnopedagoška praksa izboljšala. 

1. korak: likovna umetnost v osnovni šoli 

Cilji likovne umetnosti so razvoj praktičnih sposobnosti, znanje in razumevanje umetnosti, 

umetniška interpretacija, analiza ter vrednotenje. Ne gre več le za postopek izdelave ali 

razvoja otrokovih tehničnih veščin, temveč tudi za razumevanje vloge umetnosti v svojem 

življenju in v družbi. Raziskave kažejo, da ima večina učiteljev premalo znanja o umetnosti, 

da bi lahko k odzivanju nanjo spodbujala tudi otroke, jih učila o kulturni dediščini, vodila v 

muzeje, na razstave, v galerije. Cilj sodobne vizualne umetnosti je torej ravnovesje med 

umetniškimi razpravami in ustvarjalnim procesom. Razredni učitelji vidijo in vodijo učence 

skozi ves dan in to jim daje priložnost za pogovor z učenci med različnimi deli pouka likovne 

umetnosti. Lahko se pogovarjajo z učenci o njihovih osebnih izkušnjah, jih spodbujajo h 

kritičnemu razmišljanju in sprejemanju sodobnih umetniških del (Vahter, 2016). Tudi 

Tufekčić (2012) poudarja pomen kakovostne komunikacije med učiteljem in učenci. 

»Ekopedagoška komunikacija pomeni spoštovanje raznolikosti in dostojanstva drugih, 

enakost, svobodo govora, razmišljanja in pametnega dialoga.« (Tufekčić, 2012, str. 87) 

2. korak: umetniški proces učenja učencev v osnovni šoli 

Vstop otrok v šolo je prelomno obdobje v likovnem izobraževanju, ko lahko učitelji pri 

učencih spodbujajo in podpirajo interes za umetnost ali pa jih od tega odvrnejo že v samem 

začetku izobraževanja. Skozi procese učenja, ki vključujejo ustvarjalno in kritično mišljenje, 
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estetsko in vizualno zanimanje, bi tako lahko učitelji zagotavljali igrive učne dejavnosti, s 

katerimi bi podpirali razvoj učencev, da postanejo samostojni. Učenje umetnosti je 

najuspešnejše, če temelji na pozornem opazovanju, razumevanju in ustvarjanju. Pri 

načrtovanju učnih ur skozi dejavnosti moramo biti pozorni tudi na to, da učenci pri tem 

pridobivajo različne izkušnje in krepijo socialne odnose (Vahter, 2016). Tudi E. Katalinić 

podobno razmišlja in pravi, da morajo biti vzgojno-izobraževalne ustanove usposobljene za 

to, da lahko otroke že od zgodnjih let učijo odločati, prevzemati odgovornost za svoje 

odločitve in njihove posledice (Katalinić, 2010). 

3. korak: izvajanje sprememb  

Učenci morajo imeti na voljo dovolj časa za premišljeno opazovanje, smiselno razmišljanje, 

pogovor in ustvarjanje. Učne vsebine lahko poglobimo in s tem omogočamo njihovo lažje 

razumevanje. Učenci naj pripovedujejo o svojih izkušnjah, pridobljenih iz osebnih stališč, kar 

jih vodi do oblikovanja unikatnih umetnin. Vrednotenje predstavlja možnost, da razmišljajo o 

svojem učnem procesu in ga osmišljajo. Tako učenci na umetniških delih opažajo različne 

vidike, se o tem pogovarjajo, pojasnjujejo svoje odgovore, povezujejo novo znanje in izkušnje 

z že osvojenimi in postavljajo nova vprašanja (Vahter, 2016). Z. Tomljenović (2015) pravi, da 

bi morali biti učenci čim bolj aktivno vključeni v celoten učni proces. To pomeni kakovostno 

dvosmerno komunikacijo med učiteljem in učenci, pri kateri morajo biti dovolj sproščeni, da 

se lahko svobodno izražajo (Tomljenović, 2015). 

4. korak: izvajanje modela poučevanja sodobne umetnosti 

Raziskave so pokazale, da je sodobna umetnost nepričakovana in presenetljiva. Učenci lahko 

ustvarjajo po svojih lastnih idejah skozi celoten učni proces (Vahter, 2016). Tudi Z. 

Tomljenović (2015) pravi, da učenje preko lastnih izkušenj učencem omogoča boljše 

razumevanje vsebine in boljše rezultate pri umetniškem izražanju (Tomljenović, 2015). 

Pomemben je pogovor – dialog med učiteljem in učenci o sodobnih umetniških delih, kjer 

učenci aktivno pripovedujejo o svojih umetniških izkušnjah in jih vrednotijo. Njihovo mnenje 

je pomembno in ne obstajajo le pravilni ali napačni odgovori na vprašanja, ko gre za 

umetnost. Učencem moramo ponuditi različne materiale, tehnike in orodja za ustvarjanje in 

brez zunanjih pritiskov so se sposobni sami pripraviti za praktično delo. To dokazuje, da je 

uvedba sodobnega umetniškega dela in prostega ustvarjanja s svobodno izbranimi materiali 

primerna likovnopedagoška metoda (Vahter, 2016). Že Karavaris (1988) je poudarjal, da 

moramo učencem dati na voljo dovolj časa za opazovanje in dojemanje likovnih umetniških 
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del. Kako učenci umetniška dela doživijo, je po Kramarju (2009) odvisno tudi od tega, kakšna 

vprašanja zastavlja učitelj ter kako vodi pouk, da učence motivira za delo. E. Vahter (2016) 

pravi, naj bi dejavnosti pri pouku potekale preko igre, kjer se učenci lahko sprostijo, prosto 

izražajo in dobijo priložnost, da se sami odločijo, kako bodo rešili likovno nalogo. S tem 

dosežemo, da odzivi učencev postanejo bolj poglobljeni, obsežni in svoje izkušnje lahko 

uporabijo v novih situacijah (Vahter, 2016). Z. Tomljenović (2015) dodaja še naslednje učne 

pristope, kot so sodelovalno učenje, ustvarjalne igre, afektivne izkušnje, gibalne aktivnosti ter 

aktivno sodelovanje učencev skozi celoten učni proces (Tomljenović, 2015). Treba je torej 

uskladiti učne potrebe posameznih učencev z navodili učitelja v okviru učnega načrta. S 

svobodnim izbiranjem sošolcev npr. za skupinsko delo hkrati krepimo tudi socialne odnose 

med učenci (Vahter, 2016). 

5. korak: koraki za prihodnjo pedagoško prakso 

E. Vahter (2016) poudarja naslednje smernice za sodobno pedagoško prakso: praktične 

naloge, obravnave umetniških del, odzivanje, izkušnje, lastne aktivnosti naj potekajo preko 

pogovora med učenci in učiteljem; za učenje umetnosti je treba vzpostaviti pozitiven odnos že 

na začetku šolanja; pedagoške dejavnosti naj potekajo preko didaktičnih iger in sodobnih 

umetniških izkušenj; treba je vzpostaviti ravnovesje med ustvarjanjem in odzivanjem (Vahter, 

2016). Z. Tomljenović (2015) pa kot sodoben učni pristop predlaga interaktivni pristop, ki 

vključuje problemski pouk, sodelovalno učenje, didaktične igre, izkustveno učenje, preko 

katerih učenci pridobivajo razumevanje vizualnih konceptov (Tomljenović, 2015). Učni 

proces, ki upošteva vseh pet korakov, je torej dolgotrajen proces in zahteva stalno strokovno 

pripravljenost in prisotnost pedagoga, ki bo spoštoval svobodno mišljenje in delovanje 

učencev (Vahter, 2016). 

R. Polegato (2014) pravi, da umetnost spodbuja posameznikovo avtonomnost, domišljijo, uči 

prevzemati odgovornost, daje motivacijo za učenje in široko razmišljanje. Goji spoštovanje 

razlik med posameznikom in skupnostjo. Prihodnost se kaže v razvoju tehnologije, enostavnih 

prenosih informacij in medsebojni povezanosti različnih populacij. Trenutna gospodarska 

kriza nas opozarja, da so v vzgoji in izobraževanju nujno potrebni drugačni pedagoški 

pristopi, ki bi omogočali trajnostni razvoj s kritičnim in ustvarjalnim mišljenjem. Vprašanja, 

problemi in njihove rešitve naj bi temeljili na skupnosti in ne le na posameznikih (Polegato, 

2014). 

Tufekčić (2012) opozarja, da morajo biti učitelji ustrezno »ekopedagoško« usposobljeni, da 

lahko spodbujajo razvoj vsakega posameznika v izobraževalnem delu. Pri pouku likovne 
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umetnosti je torej veliko možnosti, s katerimi lahko učence ekološko osveščamo. Učenci 

spoznavajo umetniška dela, njihovo likovno-formalno plat ter njihovo vsebinsko plat, ki je 

lahko ekološke narave. Z ustreznim didaktičnim načrtovanjem pouka likovne umetnosti tako 

lahko učencem približamo ekološke probleme, ki ogrožajo naše naravno življenjsko okolje. 
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7.0 PROBLEM RAZISKAVE  

 

Uvodoma smo osvetlili predmet likovne umetnosti v osnovni šoli. Predstavili smo oblike in 

splošne ter specifične metode dela, ki smo jih uporabili pri pouku likovne umetnosti, 

slonečem na ekoloških vsebinah. Opisali smo problemsko naravnanost pouka likovne 

umetnosti ter njegovo specifičnost glede na druge učne predmete. V nadaljevanju smo opisali 

faze ustvarjalnega procesa, likovnoustvarjalni in likovnooblikovni razvoj, ter predstavili 

dejavnike, po katerih ju prepoznavamo glede na postavljene teze, da bo vključevanje sodobne 

likovne umetnosti v pouk likovne umetnosti doprineslo višji nivo likovnoustvarjalnega in 

likovnooblikovnega razvoja ter višjo stopnjo ekološke ozaveščenosti. Dotaknili smo se tudi 

medpredmetnega povezovanja pri pouku. Nazadnje smo osvetlili še pojem ekologije v 

vzgojno-izobraževalnem procesu in v okviru tega razložili pojme trajnostni razvoj, ekološka 

vzgoja, ekološki problemi ter sodobna likovna umetnost v funkciji ekološkega osveščanja v 

likovnopedagoški praksi. V magistrskem delu smo uporabili izraza ekološka vzgoja ter 

ekološka osveščenost zaradi potrebe raziskave oz. terminološke bližine učencem, ki so bili 

zajeti v vzorec. 

Ker so vprašanja razvijanja ekološke osveščenosti pri učencih in področje medpredmetnega 

povezovanja v sodobni likovnopedagoški praksi zelo aktualna, omenjeno problematiko 

osvetljujemo iz dveh vidikov: 

• načinov vključevanja sodobne likovne umetnosti; prvi vidik obravnava načine, s 

katerimi odgovarjamo na vprašanja, na kakšen način vključujemo sodobno likovno 

umetnost v pouk likovne umetnosti, sloneč na ekoloških vsebinah pri petošolcih; 

• ustreznega postopanja medpredmetnega povezovanja; z drugim vidikom pa 

odgovarjamo na vprašanje, kako ustrezno postopati pri medpredmetnem povezovanju.  

Skozi ta dva vidika smo spremljali likovnoustvarjalni in likovnooblikovni razvoj pri 

petošolcih.  

 

7.1 Cilji in namen raziskave 

 

Cilj raziskave je eksperimentalno merjenje likovnoustvarjalnega in likovnooblikovnega 

razvoja pri petošolcih s pomočjo vključevanja sodobnih likovnih praks, ki obravnavajo 

ekološke vsebine.  
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Zanima nas, ali gre za višji ali nižji nivo razvoja likovne ustvarjalnosti, višji ali nižji nivo 

likovnooblikovnega razvoja in ekološke osveščenosti petošolcev glede na kontrolno skupino. 

Cilj raziskave je torej preučiti učinke eksperimentalnega poseganja v pouk likovne umetnosti 

v petih razredih osnovne šole. 

S tradicionalnim empirično-analitičnim in kvalitativnim pristopom želimo preučiti 

učinkovitost kvazi-eksperimenta z dveh vidikov, in sicer nivoja likovnoustvarjalnega in 

likovnooblikovnega razvoja ter stopnjo ekološke osveščenosti. 

Da bi preverili primernost našega kvazi-eksperimenta za heterogene oddelke učencev, smo 

statistično kontrolirali spol učencev v eksperimentalni in kontrolni skupini, z vidika razvoja 

posameznih dejavnikov likovnega razvoja ter z vidika sprememb oz. napredka učencev 

eksperimentalne skupine, ki je bil vezan na ustvarjalni razvoj in ekološko osveščenost. 

Namen raziskave je dokazati učinkovitost vključevanja sodobnih likovnih praks, ki 

obravnavajo ekološke vsebine pri razvijanju likovne ustvarjalnosti.  

Rezultati raziskave bodo osnova za sklepanje o smiselnosti prenosa primerov učnih vsebin v 

stalno likovno-vzgojno prakso, s čimer bomo prispevali del k teoriji didaktike likovne vzgoje 

in osvetlili likovno-didaktični problem, s katerim se srečujemo v vzgojno-izobraževalnem 

procesu. 

 

7.2 Raziskovalne hipoteze 

7.2.1 Splošna hipoteza 

 

Vključevanje sodobnih likovnih praks, ki obravnavajo ekološke vsebine, v pouk likovne 

umetnosti v petem razredu, bo pozitivno vplivalo na razvoj likovne ustvarjalnosti in stopnjo 

ekološke osveščenosti. Glede na razvoj likovne ustvarjalnosti in ekološke osveščenosti 

pričakujemo, da bodo učenci eksperimentalne skupine v prednosti pred učenci kontrolne 

skupine. 

Splošna hipoteza: 

HSK: Ob preverjanju uspešnosti načrtovanih in izvedenih likovnih nalog v petem razredu 

pričakujemo, da bodo učenci eksperimentalne skupine dosegli višji nivo razvoja skupnih 

likovnih sposobnosti in višjo stopnjo ekološke osveščenosti kot učenci kontrolne skupine. 
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Hnapredek: Učenci eksperimentalne skupine bodo skozi raziskavo napredovali pri spremljanju 

skupnega likovnega ustvarjalno-oblikovnega razvoja (likovni razvoj). 

 

Hspol: Ob preverjanju uspešnosti načrtovanih in izvedenih likovnih nalog v petem razredu 

pričakujemo, da med spoloma ne bo zaznati statistično značilnih razlik pri spremljanju 

skupnega likovnega ustvarjalno-oblikovnega razvoja (likovni razvoj). 

 

7.2.2 Specifične hipoteze 

 

Ob splošnih hipotezah postavljamo tudi specifične, kjer pričakujemo, da bodo učenci 

eksperimentalne skupine v primerjavi z učenci kontrolne skupine kazali višji nivo:  

HSK1: skupnega likovno ustvarjalno-oblikovnega razvoja (LIKOVNI RAZVOJ) 

HSK2: likovnoustvarjalnega razvoja, specifično: 

HSK2.1: redefinicije (RE), 

HSK2.2: originalnosti (OR), 

HSK2.3: elaboracije (EL), 

HSK2.4: občutljivosti za likovne probleme (OLP), 

HSK2.5: fleksibilnosti (FLE), 

HSK2.6: fluentnosti (FLU), 

HSK3: likovnooblikovnega razvoja, specifično: 

HSK3.1: oblikovni razvoj (OBL), 

HSK3.2: optičnotematski razvoj (OTR), 

HSK3.3: nivo likovnega okusa (NLO), 

HSK3.4: oblikovne izkušnje in likovna tehnika (OI-LT), 

HSK3.5: individualnost (IN), 

HSK3.6: splošni likovni nivo (SLN), 

 

Naslednji sklop specifičnih hipotez predstavljamo skozi razlike med spoloma, in sicer ne 

pričakujemo statistično značilnih razlik med spoloma:  

HSpol1: skupnega likovno ustvarjalno-oblikovnega razvoja (LIKOVNI RAZVOJ) 

HSpol2: likovnoustvarjalnega razvoja, specifično: 

HSpol2.1: redefinicije (RE), 

HSpol2.2: originalnosti (OR), 
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HSpol2.3: elaboracije (EL), 

HSpol2.4: občutljivosti za likovne probleme (OLP), 

HSpol2.5: fleksibilnosti (FLE), 

HSpol2.6: fluentnosti (FLU), 

HSpol3: likovnooblikovnega razvoja, specifično: 

HSpol3.1: oblikovni razvoj (OBL), 

HSpol3.2: optičnotematski razvoj (OTR), 

HSpol3.3: nivo likovnega okusa (NLO), 

HSpol3.4: oblikovne izkušnje in likovna tehnika (OI-LT), 

HSpol3.5: individualnost (IN), 

HSpol3.6: splošni likovni nivo (SLN). 

 

7.2.3 Raziskovalna vprašanja vezana na intervju 

 

Za kvalitativni del raziskave, v katerem smo izvedli intervju z učenci, smo si zastavili 

naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kaj meniš o reciklaži? Se ti zdi pomembna? Za koga in zakaj? (RV1) 

 Kako ravnaš z odpadki? Kako pogosto ločuješ? Vedno, včasih, nikoli? Katere odpadke 

ločuješ? (RV2) 

 Kako varčuješ z vodo? (RV3) 

 Kako prihajaš v šolo? Peš? Se pripelješ? S čim? (RV4) 

 Kaj storiš s čevlji in oblačili, ki jih ne potrebuješ več? (RV5) 

 Kakšno vrečko uporabljaš za nakupe? (RV6) 

 Kako varčuješ z energijo? (RV7) 

 Kaj bi pri likovni umetnosti lahko izdelal iz odpadnega časopisnega in reklamnega 

papirja? Naštej primere izdelkov. (RV8) 

 Kaj bi pri likovni umetnosti lahko izdelal iz odpadnega kartona, npr. škatle od 

kosmičev, čevljev, igrač, iz škatlic od zdravil? Naštej primere izdelkov. (RV9) 

 Kaj bi pri likovni umetnosti lahko izdelal iz plastične embalaže, npr. iz plastenk, 

pokrovčkov, jogurtovih lončkov, tetrapakov? Naštej primere izdelkov. (RV10) 

 Kaj bi pri likovni umetnosti lahko izdelal iz odpadnega naravnega materiala npr. iz 

odpadlih vejic, palic, storžev, lesa? Naštej primere izdelkov. (RV11) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Krašovec; magistrsko delo 

 

 - 73 - 

 

 Kaj bi pri likovni umetnosti lahko izdelal iz odpadne računalniške oprem, npr. iz žic, 

iz kablov, tipk, disket, ploščkov? Naštej primere izdelkov. (RV12) 

 Katera likovna naloga ti je bila najbolj všeč v tem šolskem letu in zakaj? (RV13) 

 Si si v tem šolskem letu zapomnil katerega likovnega umetnika in po čem si si ga 

zapomnil? Kaj misliš, kaj nam želijo likovni umetniki sporočiti s svojimi umetniškimi 

deli? (RV14) 

 Kaj misliš, ali so ljudje dovolj ekološko ozaveščeni? Na kakšen način bi ti spodbujal 

ekološko ozaveščenost pri ljudeh? (RV15) 

 V čem bi se ti lahko še izboljšal, da bi ravnal bolj ekološko? (RV16) 
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8.0 METODOLOŠKI PRISTOP 

8.1 Vzorec 

 

Eksperimentalno skupino so sestavljali učenci petega razreda ene osnovne šole iz Ljubljane. 

Kontrolno skupino pa so sestavljali učenci petega razreda druge osnovne šole iz Ljubljane. 

Število testiranih učencev je bilo 48. 

Izbrali smo dve osnovni šoli, ki imata po učnem načrtu za likovno umetnost zagotovljeno 

tedensko dve uri pouka likovne umetnosti. Učitelj, ki poučuje likovno umetnost v 5. razredu 

iz kontrolne skupine, je vedel, da bomo v raziskavi spremljali likovni razvoj otrok, zaradi 

možnosti pojava placebo učinka, pa ni vedel, da bomo v drugi skupini uvajali eksperimentalni 

faktor, ki ga predstavlja vključevanje sodobne likovne umetnosti z ekološkimi vsebinami. Z 

učiteljem, ki poučuje likovno umetnost v 5. razredu in je bil izbran v eksperimentalno 

skupino, so potekali uvodni razgovori ob izmenjavi izkušenj in strategij načrtovanja ter 

uvajanja sodobne likovne umetnosti v pouk likovne umetnosti z ekološkimi vsebinami. 

Pridobili smo soglasja za sodelovanje v raziskavi in testiranja. V eksperimentalni skupini je 

sodelovalo 25 učencev, v kontrolni skupini 23 učencev.  

Od celotnega raziskovalnega vzorca 48 učencev smo v kvantitativni del raziskave zajeli le 

učence, ki so bili prisotni pri obeh merjenjih, začetnem in končnem. Tako je prvotni vzorec 

padel na 40 učencev.  

 

8.2 Časovno načrtovanje eksperimentalnega in kontrolnega programa 

 

Začetna testiranja so potekala v obeh skupinah v prvi polovici septembra 2015, končna 

testiranja pa v prvi polovici februarja 2016 z avtorjem raziskave. Učencev, ki so bili v času 

posameznih testiranj odsotni, nismo testirali ob ponovnem prihodu v šolo, zato nismo mogli 

ohraniti načrtovanega vzorca po začetnih testiranjih. 

Prvotno načrtovano trajanje raziskave je bilo ob začetnem in končnem testiranju 17 tednov – 

to je 17 likovnih nalog po dve uri likovne umetnosti na teden (34 ur). Zaradi različnih 

dejavnikov, kot so odpadanje ur zaradi dni dejavnosti, odsotnosti učitelja, kulturnih prireditev 

na šoli, smo morali načrtovano trajanje projekta skrajšati za 2 tedna, to pomeni 2 likovni 

nalogi manj. Temu smo prilagodili tudi razdelitev ur likovne umetnosti po likovnih področjih. 
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Končna testiranja in intervjuji so potekali po 30 urah izvedene likovne umetnosti, tako v 

eksperimentalni kot tudi v kontrolni skupini. 

Učencem smo zagotovili enako število ur likovne umetnosti v obeh primerjalnih skupinah. Za 

posamezna likovna področja smo načrtovali enako število likovnih nalog v eksperimentalni in 

kontrolni skupini. V projektu smo načrtovali 34 ur likovne umetnosti (17 likovnih nalog), 

izvedenih pa je bilo 30 ur (15 likovnih nalog). 

 

Preglednica 1: Število načrtovanih in izvedenih likovnih nalog po likovnih področjih. 

 Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Likovno področje Načrtovano število 

likovnih nalog 

Izvedeno število 

likovnih nalog 

Načrtovano število 

likovnih nalog 

Izvedeno število 

likovnih nalog 

Risanje 3 3 3 3 

Slikanje 3 3 3 3 

Grafika 3 3 3 3 

Kiparstvo 4 2 4 2 

Arhitektura 4 4 4 4 

 

V preglednici 1 je prikazano načrtovano in izvedeno število likovnih nalog po področjih za 

posamezno skupino. Zaradi odpadlih ur likovne umetnosti (dnevi dejavnosti, odsotnost 

učiteljev, šolske prireditve) v obeh skupinah nismo realizirali dveh likovnih nalog s področja 

kiparstva. Vendar pa je število ostalih likovnih nalog po področjih realizirano enako v obeh 

skupinah. V času raziskave smo torej v obeh skupinah izvedli enako število likovnih nalog 

(učnih ur) po posameznih likovnih področjih.  

 

8.3 Vsebinsko načrtovanje eksperimentalnega in kontrolnega programa 

 

Program dela likovne umetnosti, po katerem so delali učenci v eksperimentalnem in 

kontrolnem oddelku, je bil zasnovan na vsebinah obstoječega učnega načrta za likovno 

umetnost v 5. razredu osnovne šole. Izhajali smo iz podrobnih učnih načrtov (letnih delovnih 

načrtov) in časovne razporeditve učne snovi učiteljev, po katerih običajno delajo. 

Z učiteljema, ki sta bila s svojima oddelkoma vključena v raziskavo, smo dobro sodelovali. 

Imeli smo več srečanj za pripravo, načrtovanje učnega procesa in evalvacijo. Še posebej z 

učiteljem v eksperimentalni skupini smo imeli redna tedenska srečanja. Tako je lahko 

predstavil lastne izkušnje, opozoril na odzive učencev in potrdil pravilno usmerjenost v cilj 

naše raziskave: vključevanje sodobne likovne umetnosti z ekološko vsebino, problemski 

pouk, uporaba specifičnih učnih metod ter medpredmetno povezovanje. Sam pa se je pri 
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pouku trudil ustvarjati sproščeno atmosfero, spodbujal domišljijo, ustvarjalne sposobnosti, 

samostojnost in osvobajanje strahu pred izražanjem lastnih misli. 

Pred začetkom izvajanja raziskave smo učitelja kontrolne in eksperimentalne skupine 

seznanili s potekom testiranj in pogoji. Vsa testiranja je opravil avtor raziskave. 

Učitelja, ki je bil vključen v eksperimentalni oddelek, je bilo treba na delo posebej pripraviti: 

za posamezno likovno nalogo je dobil podrobno učno pripravo, v kateri so bili navedeni vsi 

podatki za uspešno izveden pouk: likovno področje, likovni problem, likovna tehnika, likovna 

tema, likovni motiv, vzgojno-izobraževalni cilji, ekološki cilji, učne oblike, splošne in 

specifične učne metode, značilnosti didaktične enote, medpredmetne povezave, likovni 

materiali in orodja, likovno-didaktična sredstva, viri in literatura ter podrobno zasnovana 

artikulacija učne ure glede na vzgojno strategijo. Ob posamezni učni pripravi je prejel tudi 

slikovno gradivo v obliki »predstavitve powerpoint«, ob kateri je potekal pouk. Učitelju smo 

priskrbeli tudi vsa likovno-didaktična sredstva (kartoni z napisi za tabelno sliko) ter ves 

material in orodja za delo. Pred samo izvedbo vsake učne ure so potekala srečanja z učiteljem, 

ki je opozoril na morebitne dileme oz. težave, ki bi se lahko pojavljale pri izvedbi načrtovanih 

nalog. Po vsaki izvedeni likovni nalogi pa smo skupaj evalvirali delo.  

 

8.3.1 Tematski sklopi vsebinskega programa eksperimentalne skupine 

 

Vse likovne naloge, v časovnem obsegu dveh šolskih ur, so bile načrtovane po posebnih 

didaktičnih tematskih sklopih, ki upoštevajo faze ustvarjalnega procesa: učenje, igra, 

ustvarjanje, delo, vrednotenje. V posameznem tematskem sklopu je bilo načrtovanih več ur 

likovne umetnosti oz. več likovnih nalog. Tematske sklope smo razdelili takole: 

1. Reciklaža časopisnega in reklamnega papirja, 

2. Reciklaža naravnega materiala, 

3. Reciklaža odpadnega kartona, 

4. Reciklaža plastične embalaže, 

5. Reciklaža odpadne računalniške opreme in drugih predmetov. 

V nadaljevanju predstavljamo izvedeno vsebino eksperimentalnega programa po tematskih 

sklopih ter dodajamo fotografije reprodukcij umetniških del, ki so bile predstavljene kot 

spodbuda za posamezen sklop. Podrobne učne priprave za posamezne ure likovne umetnosti 

so v poglavju Priloge.  
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8.3.1.1 Reciklaža časopisnega in reklamnega papirja 

 

Preglednica 2 prikazuje vsebino eksperimentalnega programa tematskega sklopa Reciklaža 

časopisnega in reklamnega papirja, v kateri so zajete faze procesa likovne umetnosti, likovno 

področje, likovni pojmi, avtor in naslov umetniškega dela, likovna naloga ter motiv. 

 

Preglednica 2: Vsebina eksperimentalnega programa tematskega sklopa Reciklaža časopisnega in reklamnega 

papirja 

Številka 

lik. 

naloge 

 

Faza procesa 

likovne umetnosti 

Likovno področje 

(in likovni pojmi) 
Avtor in umetniško delo 

Likovna naloga 

(motiv) 

1. 
učenje, 

igra 

RISANJE 

črtne vrednote in risba 

Son:Da:  

Situacija slovenska_35, 

2007 

 

risba z ogljem na 

časopisnih 

odrezkih – 

povečava 

(regratova lučka) 

2. 

ustvarjanje, 

delo 

 

SLIKANJE 

sorodne barve 

Elizabeth Stanek: 

Overlaid/Undermined, 

2013 

kolaž iz odpadnih 

zemljevidov s 

kombinacijo 

črnega flomastra 

(naše mesto) 

3. 

ustvarjanje, 

delo,  

vrednotenje 

RISANJE 

simetrija in asimetrija na 

črtni risbi 

Mark Powell:  

Portret 

risanje z mehkim 

svinčnikom na 

časopisni papir 

 

Implementacija umetniškega dela umetnikov Son:Da v petem razredu osnovne šole 

 

Slika 1: Son:Da: Situacija slovenska_35, 2007 

(pridobljeno 20. 5. 2015 iz http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/tandem-son-da-s-kabli-nad-mesto-in-

svet/150367) 

 

Umetniško delo umetniškega tandema Son:Da smo izbrali zato, ker je dobro izhodišče za 

razumevanje pojmov črtne vrednote in risba. 
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Implementacija umetniškega dela umetnice Elizabeth Stanek v petem razredu osnovne šole 

 

Slika 2: Elizabeth Stanek: Overlaid/Undermined, 2013 

(pridobljeno 20. 8. 2015 iz http://www.ecology.com/wp-content/uploads/2014/09/stanekelizabeth1.jpg) 

 

Ker umetniško delo avtorice Elizabeth Stanek Overlaid/Undermined, 2013 vsebuje sorodne 

barve, smo to delo izbrali kot izhodišče za razumevanje likovnega pojma sorodnost barve.  

 

Implementacija umetniškega dela umetnika Marka Powella v petem razredu osnovne šole 

 

Slika 3: Mark Powell: Portret 

(pridobljeno 23. 8. 2015 iz http://cdn7.feeldesain.com/feel/wp-content/uploads/2013/07/feeeldesain-08.jpg) 

 

Razumevanje pojma simetrija in asimetrija na risbi lahko uspešno realiziramo ob obravnavi 

umetniškega dela Marka Powella, Portret.  

http://cdn7.feeldesain.com/feel/wp-content/uploads/2013/07/feeeldesain-08.jpg
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8.3.1.2 Reciklaža naravnega materiala 

 

Preglednica 3 prikazuje vsebino eksperimentalnega programa tematskega sklopa Reciklaža 

naravnega materiala, v kateri so zajete faze procesa likovne umetnosti, likovno področje, 

likovni pojmi, avtor in naslov umetniškega dela, likovna naloga ter motiv. 

 

Preglednica 3: Vsebina eksperimentalnega programa tematskega sklopa Reciklaža naravnega materiala 

Številka 

lik. 

naloge 

 

Faza procesa likovne 

umetnosti 

Likovno področje 

(in likovni pojmi) 

Avtor in umetniško 

delo 

Likovna naloga 

(motiv) 

4. 

učenje, 

igra, 

ustvarjanje 

RISANJE 

ritem in spreminjanje 

ritmičnih zaporedij 

Wolfgang Buntrock 

in Frank Nordiek: 

Riba, 

1997 

 

delo na prostem v 

parku z odpadnimi 

palicami in vejami 

(geometrijski liki 

v naravi) 

5. 

ustvarjanje, 

delo,  

vrednotenje 

ARHITEKTURA 

simetrija in asimetrija v 

arhitekturi 

Jeroen Beekmans: 

Hotel za žuželke, 

2013 

 

montaža iz 

odpadnih lesenih 

delov in lesenih 

palet (hiška za 

žuželke) 

 

Implementacija umetniškega dela umetnikov Wolfganga Buntrocka in Franka Nordieka v 

petem razredu osnovne šole 

 

Slika 4: Wolfgang Buntrock in Frank Nordiek: Riba, 1997 

(pridobljeno 10. 10. 2015 iz https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/7b/8e/2b/7b8e2b1a203605b2ac6e715b2d3e4de7.jpg) 

 

Pojma ritem in spreminjanje ritmičnih zaporedij lahko uspešno realiziramo z obravnavo 

umetniškega dela avtorjev Wolfganga Buntrocka in Franka Nordieka.  

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/7b/8e/2b/7b8e2b1a203605b2ac6e715b2d3e4de7.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/7b/8e/2b/7b8e2b1a203605b2ac6e715b2d3e4de7.jpg
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Implementacija umetniškega dela umetnika Jeroena Beekmansa v petem razredu osnovne šole 

 

Slika 5: Jeroen Beekmans, Hotel za žuželke, 2013 

(pridobljeno 28. 10. 2015 iz http://popupcity.net/wp-content/uploads/2013/06/Insect-hotel.jpg) 

 

Skozi zanimivo umetniško delo Jeroena Beekmansa, Hotel za žuželke lahko uspešno 

obravnavano pojma simetrija in asimetrija v arhitekturi.  

 

8.3.1.3 Reciklaža odpadnega kartona 

 

Preglednica 4 prikazuje vsebino eksperimentalnega programa tematskega sklopa Reciklaža 

odpadnega kartona, v kateri so zajete faze procesa likovne umetnosti, likovno področje, 

likovni pojmi, avtor in naslov umetniškega dela, likovna naloga ter motiv. 

 

Preglednica 4: Vsebina eksperimentalnega programa tematskega sklopa Reciklaža odpadnega kartona 

Številka 

lik. 

naloge 

 

Faza procesa likovne 

umetnosti 

Likovno področje 

(in likovni pojmi) 

Avtor in umetniško 

delo 

Likovna naloga 

(motiv) 

6. 
učenje, 

igra 

KIPARSTVO 

cel kip – obhodni kip 

Helmut Smits: Drum 

Kit, 

2003 

 

obhodni kip iz 

kartonaste 

embalaže, tulcev, 

pokrovčkov 

 (na odru) 

7. 
ustvarjanje, 

delo 

ARHITEKTURA 

polodprti arhitekturni 

prostor 

Christian Graser: I’m 

looking through you,  

2014 

polodprti 

arhitekturni prostor 

iz kartonastih tulcev  

(arena) 

8. 

ustvarjanje, 

delo, 

vrednotenje 

GRAFIKA 

visoki tisk 

Matej Andraž 

Vogrinčič:  

Moon Plain, 

2002 

tisk s premično 

šablono iz kartona 

(prenaseljenost) 
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Implementacija umetniškega dela umetnika Helmuta Smitsa v petem razredu osnovne šole 

 

Slika 6: Helmut Smits: Drum Kit, 2003 

(pridobljeno 8. 11. 2015 iz http://helmutsmits.nl/wp-content/uploads/drum-kit.jpg) 

 

Obravnavo pojmov cel in obhodni kip lahko realiziramo skozi umetniško delo umetnika 

Helmuta Smitsa, Drum Kit.  

 

Implementacija umetniškega dela umetnika Christiana Graserja  

v petem razredu osnovne šole 

 

Slika 7: Christian Graser: I’m looking through you, 2014 

(pridobljeno 16. 11. 2015 iz 

https://christiangraeser.files.wordpress.com/2008/11/pierre_bohrer4249s.jpg?w=510&h=339) 

 

Pojem polodprti arhitekturni prostor lahko ustrezno obravnavamo skozi ogled umetniškega 

dela Christiana Graserja I’m looking through you, 2014. 

 

 

 

 

 

https://christiangraeser.files.wordpress.com/2008/11/pierre_bohrer4249s.jpg?w=510&h=339
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Implementacija umetniškega dela umetnika Mateja Andraža Vogrinčiča  

v petem razredu osnovne šole 

 

Slika 8: Matej Andraž Vogrinčič: Moon Plain, 2002 

(pridobljeno 9. 1. 2016 iz 

http://galerijafotografija.si/wpcontent/files_mf/cache/th_9659f864558a1833c5e82c49eecf6697_watering_23.jpg) 

 

Umetnik Matej Andraž Vogrinčič je v svojem umetniškem delu Moon Plain upošteval tudi 

nizanje oblik in ritem, ki ga lahko prenesemo v obravnavo likovnega pojma v področje 

grafike, kjer lahko učenci skozi likovno tehniko visokega tiska realizirajo likovno nalogo. 

  

8.3.1.4 Reciklaža plastične embalaže 

 

Preglednica 5 prikazuje vsebino eksperimentalnega programa tematskega sklopa Reciklaža 

plastične embalaže, v kateri so zajete faze procesa likovne umetnosti, likovno področje, 

likovni pojmi, avtor in naslov umetniškega dela, likovna naloga ter motiv. 

 

Preglednica 5: Vsebina eksperimentalnega programa tematskega sklopa Reciklaža plastične embalaže 

Številka 

lik. 

naloge 

 

Faza procesa likovne 

umetnosti 

Likovno področje 

(in likovni pojmi) 
Avtor in umetniško delo 

Likovna naloga 

(motiv) 

9. 
učenje, 

igra 

ARHITEKTURA 

povezave med prostori – 

odprtine 

Brian Jungen: Carapace, 

2009 

 

povezave med 

prostori – 

odprtine 

(gradovi iz 

lončkov) 

10. 

igra, 

ustvarjanje, 

delo 

SLIKANJE 

toplo-hladne barve 

Pat Durr:  

Residual Traces, 

2009 

 

akvarel na 

temnem papirju 

z drobnimi 

predmeti, folije, 

vrečke (na 

smetišču) 

http://galerijafotografija.si/wpcontent/files_mf/cache/th_9659f864558a1833c5e82c49eecf6697_watering_23.jpg
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11. 

ustvarjanje, 

delo,  

vrednotenje 

GRAFIKA 

likovni motivi v risbi, 

sliki in grafiki 

Črtomir Frelih: 

Rože II, 

2012 

 

gravura v 

odpadno 

tetrapak 

embalažo ali 

kolagrafija 

(rože) 

 

Implementacija umetniškega dela umetnika Briana Jungena v petem razredu osnovne šole 

 

Slika 9: Brian Jungen: Carapace, 2009 

(pridobljeno 2. 12. 2015 iz http://www.theartblog.org/wp-content/uploaded/Jungen-carapace_1.jpg) 

 

Motiv na umetniškem delu umetnika Briana Jungena je lahko odlična spodbuda za obravnavo 

likovnih pojmov povezave med prostori – odprtine v področju arhitektura.  

 

Implementacija umetniškega dela umetnice Pat Durr v petem razredu osnovne šole 

 

Slika 10: Pat Durr: Residual Traces, 2009 

(pridobljeno 2. 12. 2015 iz http://www.ecology.com/wp-content/uploads/2014/08/durrpat1.jpg) 

 

Z umetniškim delom umetnice Pat Durr lahko uspešno realiziramo pojme vezane na 

slikarstvo, in sicer toplo-hladne barve.  

 

 

http://www.ecology.com/wp-content/uploads/2014/08/durrpat1.jpg
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Implementacija umetniškega dela umetnika Črtomirja Freliha v petem razredu osnovne šole 

 

Slika 11: Črtomir Frelih: Rože II, 2012 

(pridobljeno 14. 12. 2015 iz https://www.mglc-lj.si/files/images/220x220/r_ii.jpg) 

 

Pojem likovni motiv v risbi, sliki in grafiki lahko ustrezno obravnavno s pomočjo 

umetniškega dela Črtomira Freliha, Rože II.  

 

8.3.1.5 Reciklaža odpadne računalniške opreme in drugih predmetov 

 

Preglednica 6 prikazuje vsebino eksperimentalnega programa tematskega sklopa Reciklaža 

odpadne računalniške opreme in drugih predmetov, v kateri so zajete faze procesa likovne 

umetnosti, likovno področje, likovni pojmi, avtor in naslov umetniškega dela, likovna naloga 

ter motiv. 

Preglednica 6: Vsebina eksperimentalnega programa tematskega sklopa Reciklaža odpadne računalniške opreme 

in drugih predmetov 

Številka 

lik. 

naloge 

 

Faza procesa likovne 

umetnosti 

Likovno področje 

(in likovni pojmi) 

Avtor in umetniško 

delo 

Likovna naloga 

(motiv) 

12. 
učenje, 

igra 

SLIKANJE 

svetlo-temni kontrast 

Nick Gentry: 

Avtoporteti, 

2010 

 

slikanje na odpadne 

diskete (avtoportret) 

13. 

igra, 

ustvarjanje 

 

KIPARSTVO 

relief 

 

Nigel Sielegar: Earth 

day, 

2008 

 

sestavljanje drobnih 

predmetov in odpadne 

računalniške opreme 

(motiv po izbiri otrok) 

14. 
ustvarjanje, 

delo 

GRAFIKA 

načini tiskanja 

Jody Xiong: Green 

Pedestrian Crossing,  

2010 

šablonski tisk in tuš 

(drevo) 

15. vrednotenje 

ARHITEKTURA 

preoblikovanje 

prostora 

Razredna razstava 

preoblikovanje prostora 

(vrednotenje izdelkov) 

 

https://www.mglc-lj.si/files/images/220x220/r_ii.jpg
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Implementacija umetniškega dela umetnika Nicka Gentrya v petem razredu osnovne šole 

 

Slika 12: Nick Gentry: Avtoporteti, 2010 

(pridobljeno 17. 1. 2016 iz http://www.theblogismine.com/wp-content/uploads/2010/03/Floppy-Disk-Art-by-

Nick-Gentry-1-570x379.jpg) 

 

Ker je na umetniškem delu Nicka Gentrya močno izrazit svetlo-temen kontrast, smo primer 

vzeli kot dobro izhodišče za obravnavo omenjenih pojmov.  

 

Implementacija umetniškega dela umetnika Nigela Sielegarja v petem razredu osnovne šole 

 

Slika 13: Nigel Sielegar: Earth day, 2008 

(pridobljeno 24. 1. 2016 iz http://ecofriend.com/wp-

content/uploads/2012/07/giant_frame_created_by_nigel_sielegar_l6izv.jpg) 

 

Kot dobra spodbuda za obravnavo reliefa je ta primera umetniškega dela Nigela Sielgara, 

Earth day.  

 

 

 

 

 

 

http://www.theblogismine.com/wp-content/uploads/2010/03/Floppy-Disk-Art-by-Nick-Gentry-1-570x379.jpg
http://www.theblogismine.com/wp-content/uploads/2010/03/Floppy-Disk-Art-by-Nick-Gentry-1-570x379.jpg
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Implementacija umetniškega dela umetnika Jodya Xionga v petem razredu osnovne šole 

 

Slika 14: Jody Xiong: Green Pedestrian Crossing, 2010 

(pridobljeno 24. 11. 2015 iz 

http://www.designboom.com/cms/images/user_submit/2012/07/green_pedestrian_crossing12.jpg) 

 

Ker je umetnik Jody Xiong s svojim delom Green Pedestrian Crossing opozoril na zanimiv 

pristop v grafiki, smo to delo izbrali za obravnavo pojmov načini tiskanja na področju grafika.  

 

Predstavili smo izvedeno vsebino eksperimentalnega programa. Na začetku raziskave je bilo 

načrtovanih 17 likovnih nalog, kar pomeni, da dveh nalog nismo izvedli zaradi odpadlih ur 

pouka likovne umetnosti. 

Preglednica 7 prikazuje vsebino načrtovanih likovnih nalog, ki v raziskavi niso bile izvedene 

v eksperimentalnem programu. 

 

Preglednica 7: Vsebina eksperimentalnega programa načrtovanih, a ne izvedenih likovnih nalog  

Število 

šolskih ur 

Faza procesa likovne 

umetnosti 

Likovno področje 

(in likovni pojmi) 

Avtor in umetniško 

delo 

Likovna naloga 

(motiv) 

2 

ustvarjanje, 

delo,  

vrednotenje 

KIPARSTVO  

negativni in pozitivni 

kiparski prostor 

Christian Graser:  

The Hour Glass,  

2010 

montažni kip iz 
odpadnih 
plastenk 

(plastične 
krošnje dreves) 

2 

igra, 

ustvarjanje, 

delo 

 

KIPARSTVO 

prostornina in površina 
kipa – votel kip 

Sayaka Kajita Ganz:  

Riba 

votel kip iz 

sestavljanja 

drobnih 

predmetov 

(ribe) 
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Načrtovana, a neizvedena implementacija umetniškega dela umetnika Christiana Graserja  

v petem razredu osnovne šole 

 

Slika 15: Christian Graser: The Hour Glass, 2010 

(pridobljeno 19. 3. 2016 iz http://farm5.static.flickr.com/4152/5093412691_fecc438fe5_m.jpg) 

 

Za obravnavo pojmov negativni in pozitivni prostor v kiparstvu smo izbrali za izhodišče 

umetniško delo Christiana Graserja. 

 

Načrtovana, a neizvedena implementacija umetniškega dela umetnice Sayake Kajite Ganz  

v petem razredu osnovne šole 

 

Slika 16: Sayaka Kajita Ganz: Riba 

(pridobljeno 19. 3. 2016 iz http://reefbuilders.com/files/2010/02/DeepSea1-11-08-04s.jpg) 

 

Pojma, kot sta prostornina in površina kipa – votel kip, smo želeli obravnavati s pomočjo 

umetniškega dela Sayaka Kajita Ganza: Riba. 

 

 

 

http://farm5.static.flickr.com/4152/5093412691_fecc438fe5_m.jpg
http://reefbuilders.com/files/2010/02/DeepSea1-11-08-04s.jpg
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8.4 Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Uporabili smo eksperimentalno metodo pedagoškega empiričnega raziskovanja; za zbiranje 

podatkov pa polstrukturiran intervju in test LV2. 

V eksperimentalni in kontrolni skupini je bilo izvedeno enako število ur pouka likovne 

umetnosti posameznih likovnih področij. Učence smo spremljali v prvem ocenjevalnem 

obdobju, od začetka septembra 2015 do konca januarja 2016.  

Na začetku in na koncu raziskave smo vse učence testirali s testom LV2 in tako pridobili 

podatke o začetnem in končnem nivoju likovnoustvarjalnega in likovnooblikovnega razvoja. 

Test LV2, poznan pod imenom Štiri risbe, temelji na lastni samostojni likovni produkciji. Z 

njim smo ocenjevali likovnoustvarjalni ter likovnooblikovni razvoj učenca. Dobljene rezultate 

testa LV2 smo statistično obdelali. 

»Test Štiri risbe (LV 2) je izpeljanka iz testa Kriterijska skala za ocenjevanje likovnih 

del učencev in variante odstopanja od standarda razvoja. Sestavljen je iz štirih risb, ki 

jih testiranec izdela glede na različne teme in v katerih pokaže razne elemente lastnih 

sposobnosti likovnega izražanja, kar mu omogoča velik razpon nalog, zajetih s tem 

testom. Čas, ki je otroku na voljo za posamezno likovno delo, je omejen. Test Štiri 

risbe je dal v nekaterih raziskavah dovolj veljavne, zanesljive in objektivne rezultate, 

da smo ga uporabili tudi v naši raziskavi.« (Duh, 2004, str. 119) 

 

Merske karakteristike testa LV2: 

 Zanesljivost testa LV2: 

Zanesljivost testa LV2 smo preizkusili s Cronbachovim koeficientom α. Test v celoti, 

vključujoč vse štiri naloge, ima stopnjo zanesljivosti (α = 0,914).  

 Objektivnost testa LV2: 

Pri testu LV2 ocena ocenjevalcev ni odvisna od subjektivne presoje, ampak od 

dejanske kakovosti izdelka. Pokazatelj objektivnosti testa je korelacija med ocenami 

oz. vsotami ocen različnih ocenjevalcev. 

 

Test Štiri risbe zajema naslednje štiri naloge: 

1. Ponovi svoje likovno delo, za katerega meniš, da ti je najbolje uspelo. 

2. Kompozicija skladnih oblik in barv. 

3. Drobno bitje opazuje notranjost starega debla. 
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4. Dišeča svetloba višine je očarana nad razpetim šumom radostne vode (Duh, 2004). 

Z učenci obeh skupin smo na koncu raziskave izpeljali tudi vodene intervjuje o ekološki 

problematiki, v parih – po dva učenca. Izpeljali smo polstrukturirane intervjuje, kjer smo 

vsakemu paru učencev zastavili enaka vprašanja, odgovorov nismo vnaprej predvideli. 

Rezultate smo kvalitativno analizirali s pomočjo ranžirnih vrst, kod in kategorij. Z njimi lahko 

podkrepimo rezultate testov LV2. 

Raziskava zajema načrtovanje pouka likovne umetnosti v obliki didaktičnih enot (učnih ur), 

kjer se enakomerno izmenjujejo vsa likovna področja. V eksperimentalni skupini smo izvedli 

15 likovnih nalog v didaktičnih sklopih po dve šolski uri skupaj: 3 likovne naloge s področja 

risanja, 3 likovne naloge s področja slikanja, 3 likovne naloge s področja grafike, 2 likovni 

nalogi s področja kiparstva ter 4 likovne naloge s področja arhitekture. Tako je bilo na obeh 

šolah. Preko sodobnih umetnikov in njihovih del, ki so bili vključeni v učno uro 

eksperimentalne skupine, so učenci spoznavali ekološko problematiko in s tem razvijali 

ekološko zavest. 

 

8.5 Postopki obdelave podatkov 

 

Podatke, ki smo jih dobili z intervjuji, s katerimi preverjamo ekološko zavest, smo 

kvalitativno analizirali s pomočjo kod in kategorij.  

Likovne izdelke, rezultate, pridobljene s testom LV2, smo vrednotili komisijsko. Likovne 

izdelke so neodvisno vrednotili profesorji in študentje likovne pedagogike. Dobljene rezultate 

Testa LV2 smo statistično obdelali s pomočjo programa SPSS. Ugotavljanje razlike med 

začetnim in končnim stanjem eksperimentalne in kontrolne skupine smo preverili s t-testom. 

V raziskavi smo, v skladu s prizadevanjem po doseganju čim višjega nivoja notranje 

veljavnosti kvazi-eksperimenta, kontrolirali več dejavnikov:  

 spol učencev, 

 eksperimentalno in kontrolno skupino učencev, 

 začetni likovnooblikovni razvoj,  

 začetno likovno ustvarjalnost,  

 začetni nivo likovnega razvoja. 
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Dejavnik spola smo kontrolirali kvalitativno, in sicer pri interpretaciji izidov statističnih 

preizkusov razlik med skupinama v končnem stanju. Ostale dejavnike smo kontrolirali 

statistično. 
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9.0 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Pričakujemo, da bo vključevanje sodobnih umetniških praks, ki gradijo na ekoloških 

sporočilih, pri pouku likovne umetnosti v petem razredu osnovne šole pri običajnih pogojih 

pouka pozitivno vplivalo na razvijanje skupnih likovnih sposobnosti in ekološke zavesti pri 

učencih. Rezultati raziskave bodo osnova za koncipiranje drugačnih likovno pedagoških 

pristopov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli in s tem dodali nova vedenja na 

področju likovne didaktike in likovne pedagogike. 

Rezultate raziskave bomo predstavili v treh sklopih. V prvem sklopu bomo predstavili analizo 

začetnega stanja. V drugem sklopu bomo predstavili analizo končnega stanja. V tretjem 

sklopu pa bomo predstavili analizo intervjujev o ekološki osveščenosti učencev. 

 

9.1 Kvantitativni del raziskave 

9.1.1 Analiza začetnega stanja 

 

V raziskavi smo, v skladu s prizadevanjem po doseganju čim višjega nivoja notranje 

veljavnosti kvazi-eksperimenta, kontrolirali več dejavnikov:  

 spol učencev, 

 eksperimentalno in kontrolno skupino učencev, 

 začetni oblikovni razvoj, 

 začetno likovno ustvarjalnost, 

 začetni nivo likovnega razvoja. 

Dejavnik spola bomo kontrolirali kvalitativno, in sicer pri interpretaciji izidov statističnih 

preizkusov razlik med skupinama v končnem stanju. Ostale dejavnike bomo kontrolirali 

statistično. 
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9.1.1.1 Spol 

 

V raziskavi smo v obeh skupinah (eksperimentalni in kontrolni) uporabili enak vzorec. 

Preglednica 8: Učenci po spolu 

Spol f f % 

dečki 16 40 

deklice 24 60 

skupaj 40 100 

 

Kvalitativna analiza začetnega stanja je pokazala ugodno izhodišče za primerjavo skupin po 

pokazatelju učinkovitosti kvazi-eksperimenta. 

 

9.1.1.2 Skupina 

 

V raziskavi smo v obeh skupinah (eksperimentalni in kontrolni) uporabili enak vzorec. 

Preglednica 9: Učenci po skupini 

Skupina f f % 

EKSPERIMENTALNA 19 48 

KONTROLNA 21 52 

skupaj 40 100 

 

Kvalitativna analiza začetnega stanja je pokazala ugodno izhodišče za primerjavo skupin po 

pokazatelju učinkovitosti kvazi-eksperimenta. 

 

9.1.1.3 Začetni likovnooblikovni razvoj glede na spol 

 

Z likovnim testom LV2 smo ugotavljali začetni nivo oblikovnega razvoja. Pri tem nivoju smo 

spremljali skupni rezultat vseh dejavnikov oblikovnega razvoja in posameznih dejavnikov, ki 

določajo oblikovni razvoj. Vse dobljene rezultate bomo predstavili tabelarično v tem 

poglavju. 
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Preglednica 10: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega začetnega stanja likovnooblikovnega razvoja glede na spol 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 0,016, P = 

0,901) torej je izpolnjen pogoj za izračun t-preizkusa. S pomočjo t-preizkusa pa smo pri 

preverjanju razlik med spoloma pri likovnooblikovnem razvoju zaznali statistično značilno 

razliko (t = -1,979, P = 0,055). In sicer se le ta kaže v prid boljšim rezultatom pri deklicah. 

Dobljeni rezultat potrjuje dosedanje raziskave (Duh, 2004), kjer se razlike med spoloma 

kažejo v prid deklicam, saj so le te v tem starostnem obdobju veliko bolj vodljive, dosledne v 

upoštevanju navodil kot fantje. Deklice drugače sprejemajo lastna likovna dela, likovna dela 

vrstnikov ter umetnine odraslih umetnikov in jih tudi drugače vrednotijo (predvsem glede na 

motiv) kot dečki (Duh, 2004). 

 
Preglednica 11: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega začetnega stanja posameznih dejavnikov likovnooblikovnega razvoja glede na spol 

 

Likovnoobl

ikovni 

razvoj 

Spol n Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin 

F P t P 

dečki 16 7,5000 5,64506 0,016 0,901 -1,979 0,055 

deklice 24 11,2917 6,11825 

DEJAVNIK Spol n Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin 

F P t P 

OBR  

dečki 16 1,0000 1,31656 0,124 0,727 -2,146 0,038 

deklice 24 1,8750 1,22696 

OTR  

dečki 16 0,8750 1,02470 0,561 0,458 -1,072 0,291 

deklice 24 1,3750 1,66322 

 NLO  

dečki 16 1,5000 1,09545 0,296 0,589 -1,027 0,311 

deklice 24 1,8750 1,15392 

OI-LT  

dečki 16 1,4375 0,89209 0,089 0,767 -1,556 0,128 

deklice 24 1,9583 1,12208 

IN  

dečki 16 1,1875 1,42449 0,638 0,429 -1,293 0,204 

deklice 24 1,8750 1,77697 

SLN  

dečki 16 1,5000 1,09545 0,049 0,826 -2,364 0,023 

deklice 24 2,3333 1,09014 
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Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena pri vseh dejavnikih 

merjenja likovnooblikovnega razvoja, torej je izpolnjen pogoj za izračun t-preizkusa. S 

pomočjo t-preizkusa pa smo pri preverjanju razlik med spoloma pri posameznem dejavniku 

likovnooblikovnega razvoja zaznali statistično značilno razliko (t = -2,364, P = 0,023), in 

sicer pri splošnem likovnem nivoju in (t = -2,146, P = 0,038) pri oblikovnem razvoju. In sicer 

se le ta kaže v prid boljšim rezultatom pri deklicah. Rezultat potrjuje že omenjeno 

interpretacijo skupnega likovnooblikovnega razvoja v preglednici 10, kjer smo predstavili 

rezultate skupne vrednosti likovnooblikovnega razvoja. 

 

9.1.1.4 Začetni likovnooblikovni razvoj glede na skupino  

 

Poleg ugotavljanja razlik med spoloma nas je zanimal začetni nivo likovnooblikovnega 

razvoja in glede na posamezni dejavnik likovnooblikovnega razvoja glede na skupino 

učencev. Torej ali se kažejo razlike pri spremljanju likovnooblikovnega razvoja glede na 

kontrolno in eksperimentalno skupino. Dobljene rezultate prikazujemo tabelarično v 

nadaljevanju. 

 

Preglednica 12: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega začetnega stanja oblikovnega razvoja glede na skupino 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 1,207, P = 

0,279) torej je izpolnjen pogoj za izračun t-preizkusa. S pomočjo t-preizkusa pa pri 

preverjanju razlik med skupinama pri likovnooblikovnem razvoju nismo zaznali statistično 

značilnih razlik. Pomeni, da so učenci obeh skupin, tako eksperimentalne kot kontrolne imeli 

enako izhodišče glede razvojnih sposobnosti pri likovnooblikovnem razvoju. 

V nadaljevanju prikazujemo še dobljene rezultate posameznega dejavnika 

likovnooblikovnega razvoja prav tako pri ugotavljanju razlik med eksperimentalno in 

kontrolno skupino. 

 

 

Likovnoobl

ikovni 

razvoj 

skupina n Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin 

F P t P 

ES 19 8,4737 5,01518 1,207 0,279 -1,279 0,207 

KS 21 10,9524 6,93885 
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Preglednica 13: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega začetnega stanja likovnooblikovnega razvoja glede na skupino 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena pri vseh dejavnikih 

merjenja likovnooblikovnega razvoja razen pri dejavnikih oblikovnega razvoja in splošnega 

likovnega razvoja. V tem primeru smo uporabili Preizkus Welch (P = 0,003) in (P = 0,289).  

Izid t-preizkusa kaže na obstoj statistično značilne razlike med skupinama pri oblikovnem 

razvoju (t = -3,193, P = 0,003) in pri dejavniku oblikovne izkušnje in likovna tehnika (t = -

2,659, P = 0,011). V obeh primerih v prid boljšim rezultatom učencev iz kontrolne skupine. 

Pri ostalih dejavnikih nismo zaznali statistično značilnih razlik, kar pomeni, da so imeli 

učenci obeh skupin pri teh dejavnikih enako izhodišče. Kljub vsemu pa medsebojno 

učinkovanje posameznih dejavnikov izraženo v likovnooblikovnem razvoju.  

 

9.1.1.5 Začetni likovnoustvarjalni razvoj glede na spol  

 

V raziskavi nas je zanimal tudi likovnoustvarjalni razvoj tako z vidika spola kot z vidika 

skupin učencev. Pri tem nivoju smo spremljali skupni rezultat vseh dejavnikov 

likovnoustvarjalnega razvoja in posameznih dejavnikov, ki določajo likovnoustvarjalni 

razvoj. Vse dobljene rezultate bomo predstavili tabelarično v tem poglavju. 

 

DEJAVNIK Skupina n Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin 

F P t P 

OBL  

ES 19 0,8947 0,65784 8,768 0,005 -3,193 0,003 

KS 21 2,0952 1,51343 0,003* 

OTR  

ES 19 0,9474 0,97032 2,810 0,102 -0,944 0,351 

KS 21 1,3810 1,77415 

 NLO  

ES 19 1,8421 0,65784 0,000 0,992 0,617 0,541 

KS 21 1,6190 1,51343 

OI-LT  

ES 19 1,3158 0,88523 0,057 0,812 -2,659 0,011 

KS 21 2,1429 1,06234 

IN  

ES 19 1,2632 1,24017 3,210 0,081 -1,228 0,227 

KS 21 1,9048 1,94691 

SLN  

ES 19 2,2105 1,35724 7,578 0,009* 1,100 0,278 

KS 21 1,8095 0,92839 0,289* 
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Preglednica 14: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega začetnega stanja likovnoustvarjalnega razvoja glede na spol 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 0,029, P = 

0,865). Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin pa kaže, da pri začetnem stanju 

likovnoustvarjalnega razvoja ne obstaja statistično značilna razlika med spoloma (t = -1,478, 

P = 0,148). Iz aritmetičnih sredin rezultatov pa lahko rečemo, da so deklice dosegle nekoliko 

višje rezultate.  

V nadaljevanju predstavljamo tudi rezultate glede na posameznih dejavnik likovne 

ustvarjalnosti z vidika ugotavljanja razlik med spoloma. 

 

Preglednica 15: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega začetnega stanja posameznih dejavnikov likovne ustvarjalnosti glede na spol 

 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena pri vseh dejavnikih 

merjenja ustvarjalnega razvoja razen pri dejavniku likovne elaboracije. V tem primeru smo 

Likovnoustva

rjalni razvoj 

Spol n Aritmetična 
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uporabili Preizkus Welch (P = 0,038) in zaznali statistično značilno razliko med spoloma, ki 

se kaže v prid deklicam. S tem rezultatom smo podkrepili dosedanje raziskave, kjer se pri 

omenjenem dejavniku kažejo statistično značilne razlike med spoloma v prid deklicam. 

Deklice so namreč v tem obdobju veliko bolj podvržene načrtovanju in predvidevanju pri 

likovnem ustvarjanju kot dečki.  

 

9.1.1.6 Začetni likovnoustvarjalni razvoj glede na skupino  

 

V raziskavi nas je zanimal tudi nivo likovnoustvarjalnega razvoja v začetnem stanju glede na 

skupino. Rezultate predstavljamo tabelarično v nadaljevanju in sicer v skupni vrednosti in 

ločeno po posameznih dejavnikih likovne ustvarjalnosti. 

 

Preglednica 16: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega začetnega stanja likovnoustvarjalnega razvoja glede na skupino 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da predpostavka ni upravičena (F = 6,334, P = 

0,016). V tem primeru smo uporabili preizkus Welch (P = 0,473), s katerim pa nismo zaznali 

statistično značilnih razlik pri skupni vrednosti likovnoustvarjalnega razvoja med skupinama. 

To pomeni, da so imeli učenci eksperimentalne in kontrolne skupine v začetku raziskave 

enako izhodišče.  

V nadaljevanju predstavljamo tudi rezultate glede na posamezen dejavnik 

likovnoustvarjalnega razvoja z vidika ugotavljanja razlik med spoloma. 
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Preglednica 17: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega začetnega stanja dejavnikov likovnoustvarjalnega razvoja glede na skupino 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena pri vseh dejavnikih 

merjenja likovnoustvarjalnega razvoja razen pri dveh dejavnikih. Dejavniku likovne 

originalnosti (F = 7,903, P = 0,008) in pri dejavniku likovne elaboracije (F = 9,812, P = 

0,003). V teh obeh primerih smo uporabili preizkus Welch. Pri dejavniku likovna originalnost 

nismo zaznali statistično značilnih razlik (P = 0,250) med skupinama. Pri dejavniku likovna 

elaboracija pa smo zaznali statistično značilno razliko (P = 0,040) med skupinama, in sicer se 

le ta kaže v prid učencem kontrolne skupine.  
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9.1.1.7 Začetni nivo likovnega razvoja glede na spol  

 

V raziskavi smo želeli še preveriti začetni nivo likovnoustvarjalnega razvoja glede na spol. 

Rezultate predstavljamo v spodnji preglednici. 

 

Preglednica 18: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega začetnega stanja likovnega razvoja glede na spol 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 0,004, P = 

0,953). S pomočjo t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin pa smo zaznali izraženo tendenco 

razlike (t = -1,872, P = 0,069), in sicer v prid boljšim rezultatom pri deklicah pri merjenju 

likovnega razvoja. 

 

9.1.1.8 Začetni nivo likovnega razvoja glede na skupino 

 

V nadaljevanju predstavljamo še rezultate merjenja likovno razvoja v začetnem stanju glede 

na skupino. 

 

Preglednica 19: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega začetnega stanja likovnega razvoja glede na skupino 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 2,684, P = 

0,110). S pomočjo t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin pa nismo zaznali statistično značilnih 

razlik med skupinama. Torej nam rezultati povedo, da so imeli učenci obeh skupin enako 

izhodišče v začetnem testu. 
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9.1.2 Analiza končnega stanja 

 

V raziskavi smo v skladu s prizadevanjem po doseganju čim višjega nivoja notranje 

veljavnosti kvazi-eksperimenta kontrolirali več dejavnikov:  

 spol učencev, 

 eksperimentalno in kontrolno skupino učencev, 

 končni likovnooblikovni razvoj,  

 končni likovnoustvarjalni razvoj,  

 končni skupni nivo likovnega razvoja. 

 

9.1.2.1 Končni likovnoustvarjalni razvoj glede na spol 

 

Z likovnim testom LV2 smo poleg začetnega nivoja ugotavljali tudi končni nivo 

likovnoustvarjalnega razvoja. Pri tem nivoju smo spremljali skupni rezultat vseh dejavnikov 

ustvarjalnega razvoja in posameznih dejavnikov, ki določajo skupni likovnoustvarjalni razvoj. 

Vse dobljene rezultate bomo predstavili tabelarično v tem poglavju. 

 

Preglednica 20: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega likovnoustvarjalnega razvoja glede na spol 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 0,124, P = 

0,727). Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin pa kaže, da pri končnem stanju 

likovnoustvarjalnega razvoja ni moč zaznati statistično značilnih razlik med spoloma (t = - 

0,596, P = 0,555). Torej so v končnem testiranju enakovredno napredovali tako deklice kot 

dečki. S tem rezultatom lahko potrdimo hipotezo Hspol1, s katero smo predvidevali, da pri 

merjenju skupnega likovnoustvarjalnega razvoja ne bo razlik med spoloma.  
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Preglednica 21: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja pri dejavniku redefinicija glede na spol 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 3,558, P = 

0,067). Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin pa kaže, da pri končnem stanju spremljanja 

dejavnika redefinicija ni moč zaznati statistično značilnih razlik med spoloma (t = 0,000, P = 

1,000). Torej so v končnem testiranju enakovredno napredovali tako deklice kot dečki. S tem 

rezultatom lahko potrdimo hipotezo Hspol2.1, s katero smo predvidevali, da pri merjenju 

dejavnika redefinicije ne bo razlik med spoloma.  

 

Preglednica 22: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja pri dejavniku originalnost glede na spol 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 0,056, P = 

0,814). Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin pa kaže, da pri končnem stanju spremljanja 

dejavnika originalnost ni moč zaznati statistično značilnih razlik med spoloma (t = -0,399, P = 

0,692). Torej so v končnem testiranju enakovredno napredovali tako deklice kot dečki. S tem 

rezultatom lahko potrdimo hipotezo Hspol2.2, s katero smo predvidevali, da pri merjenju 

dejavnika originalnost ne bo razlik med spoloma.  
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Preglednica 23: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja dejavnika elaboracija glede na spol 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da predpostavka ni upravičena (F = 6,467, P = 

0,015). V ta namen smo izračunali preizkus Welch (P = 0,653), s katerim pa nismo zaznali 

statistično značilnih razlik med spoloma pri spremljanju dejavnika elaboracija (t = 0,490, P = 

0,653). Torej so v končnem testiranju enakovredno napredovali tako deklice kot dečki. S tem 

rezultatom lahko potrdimo hipotezo Hspol2.3, s katero smo predvidevali, da pri merjenju 

dejavnika elaboracija ne bo razlik med spoloma.  

 

Preglednica 24: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja dejavnika občutljivost za likovne probleme glede na spol 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 0,439, P = 

0,512). Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin pa kaže, da pri končnem stanju spremljanja 

dejavnika občutljivost za likovne probleme ni moč zaznati statistično značilnih razlik med 

spoloma (t = 0,375, P = 0,710). Torej so v končnem testiranju enakovredno napredovali tako 

deklice kot dečki. S tem rezultatom lahko potrdimo hipotezo Hspol2.4, s katero smo 

predvidevali, da pri merjenju dejavnika občutljivost za likovne probleme ne bo razlik med 

spoloma.  
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Preglednica 25: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja dejavnika fleksibilnost glede na spol 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 2,276, P = 

0,140). Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin pa kaže, da pri končnem stanju spremljanja 

dejavnika fleksibilnost ni moč zaznati statistično značilnih razlik med spoloma (t = -1,086, P 

= 0,284). Torej so v končnem testiranju enakovredno napredovali tako deklice kot dečki. S 

tem rezultatom lahko potrdimo hipotezo Hspol2.5, s katero smo predvidevali, da pri merjenju 

dejavnika fleksibilnost ne bo razlik med spoloma.  

 

Preglednica 26: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja dejavnika fluentnost glede na spol 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 4,035, P = 

0,052). Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin pa kaže izraženo tendenco razlik v končnem 

stanju pri spremljanja dejavnika fluentnost (F = -1,901, P = 0,065), in sicer se le ta kaže v prid 

boljšim rezultatom pri deklicah. S tem rezultatom lahko deloma potrdimo hipotezo Hspol2.6, s 

katero smo predvidevali, da pri merjenju dejavnika fluentnost ne bo razlik med spoloma.  
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9.1.2.2 Končni likovnoustvarjalni razvoj glede na skupino 

 

V raziskavi so nas predvsem zanimale razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino, 

zato v nadaljevanju predstavljamo rezultate končnega likovnoustvarjalnega razvoja. 

 

Preglednica 27: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega likovnoustvarjalnega razvoja glede na skupino 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 0,485, P = 

0,490). Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin pa kaže, da obstaja pri končnem stanju 

likovnoustvarjalnega razvoja statistično značilna razlika med skupinama (t = 7,102, P = 

0,000), in sicer v prid boljšim rezultatom učencev v eksperimentalni skupini. S tem 

rezultatom lahko potrdimo specifično hipotezo HSK2, s katero smo predvidevali, da bodo pri 

likovnoustvarjalnem razvoju učenci eksperimentalne skupine dosegli višje rezultate.  

V nadaljevanju predstavljamo še rezultate vezane na posamezen dejavnik likovne 

ustvarjalnosti. 

 

Preglednica 28: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja pri dejavniku redefinicija glede na skupino 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena, tako je izpolnjen 

pogoj za izračun t-preizkusa. Le ta je pokazal na obstoj statistično značilnih razlik med 

skupinama pri dejavniku redefinicija (t = 2,241, P = 0,031) v prid višjim rezultatom učencev 

eksperimentalne skupine. S tem rezultatom lahko potrdimo specifično hipotezo HSK2.1, s 

katero smo predvidevali, da bodo učenci eksperimentalne skupine dosegli višje rezultate kot 

učenci kontrolne skupine pri dejavniku likovne redefinicije.  
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Preglednica 29: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja pri dejavniku originalnost glede na skupino 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena, tako je izpolnjen 

pogoj za izračun t-preizkusa. Le ta je pokazal na obstoj statistično značilnih razlik med 

skupinama pri dejavniku likovna originalnost (t = 3,767, P = 0,001) v prid učencem iz 

eksperimentalne skupine. S tem rezultatom lahko potrdimo specifično hipotezo HSK2.2, s 

katero smo predvidevali, da bodo učenci eksperimentalne skupine dosegli višje rezultate kot 

učenci kontrolne skupine pri dejavniku likovne originalnosti. 

 

Preglednica 30: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja pri dejavniku elaboracija glede na skupino 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena, tako je izpolnjen 

pogoj za izračun t-preizkusa. Le ta je pokazal na obstoj statistično značilnih razlik med 

skupinama pri dejavniku elaboracija (t = 3,766, P = 0,001) v prid višjih rezultatom učencev iz 

eksperimentalne skupine. S tem rezultatom lahko potrdimo specifično hipotezo HSK2.3, s 

katero smo predvidevali, da bodo učenci eksperimentalne skupine dosegli višje rezultate kot 

učenci kontrolne skupine pri dejavniku likovne elaboracije.  
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Preglednica 31: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja pri dejavniku občutljivost za likovne probleme glede na skupino 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena, tako je izpolnjen 

pogoj za izračun t-preizkusa. Le ta je pokazal na obstoj statistično značilnih razlik med 

skupinama pri dejavniku občutljivost za likovne probleme (t = 6,309, P = 0,000) v prid višjim 

rezultatom pri učencih eksperimentalne skupine. S tem rezultatom lahko potrdimo specifično 

hipotezo HSK2.4, s katero smo predvidevali, da bodo učenci eksperimentalne skupine dosegli 

višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri dejavniku občutljivost za likovne probleme. 

 

Preglednica 32: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja pri dejavniku fleksibilnost glede na skupino 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena, tako je izpolnjen 

pogoj za izračun t-preizkusa. Le ta je pokazal na obstoj statistično značilnih razlik med 

skupinama pri dejavniku fleksibilnost (t = 5,647, P = 0,000) v prid učencem eksperimentalne 

skupine. S tem rezultatom lahko potrdimo specifično hipotezo HSK2.5, s katero smo 

predvidevali, da bodo učenci eksperimentalne skupine dosegli višje rezultate kot učenci 

kontrolne skupine pri dejavniku fleksibilnost. 
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Preglednica 33: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja pri dejavniku fluentnost glede na skupino 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da predpostavka ni upravičena, zato smo 

uporabili preizkus Welch (P = 0,001). Izkazalo se je, da obstaja statistično značilna razlika pri 

dejavniku fluentnost glede na skupino, in sicer se le ta kaže v prid učencem eksperimentalne 

skupine. S tem rezultatom lahko potrdimo specifično hipotezo HSK2.6, s katero smo 

predvidevali, da bodo učenci eksperimentalne skupine dosegli višje rezultate kot učenci 

kontrolne skupine pri dejavniku fluentnost. 

 

9.1.2.3 Končni likovnooblikovni razvoj glede na spol 

 

Poleg ustvarjalnega razvoja nas je zanimal tudi likovnooblikovni razvoj. V nadaljevanju 

prikazujemo rezultate tabelarično. Najprej rezultat skupne vrednosti likovnooblikovnega 

razvoja glede na spol, sledi pa prikaz po posameznih dejavnikih, ki določajo likovnooblikovni 

razvoj.  

 

Preglednica 34: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega likovnooblikovnega razvoja glede na spol 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 0,265, P = 

0,610). Pri spremljanju likovnooblikovnega razvoja med dečki in deklicami nismo zaznali 

statistično značilnih razlik (t = -0,837, P = 0,408). Rezultati nam torej povedo, da so tako 

dečki kot deklice enakomerno napredovali skozi našo raziskavo. S tem rezultatom lahko 
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potrdimo hipotezo Hspol3, s katero smo predvidevali, da pri merjenju razlik med spoloma pri 

likovnooblikovnem razvoju ne bo moč zaznati razlik.  

 

Preglednica 35: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja oblikovnega razvoja glede na spol 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 0,272, P = 

0,605). Pri spremljanju oblikovnega razvoja med dečki in deklicami nismo zaznali statistično 

značilnih razlik (t =0,282, P =0,779). Rezultati nam torej povedo, da so tako dečki kot deklice 

enakomerno napredovali skozi našo raziskavo pri oblikovnem razvoju. S tem rezultatom 

lahko potrdimo hipotezo Hspol3.1, s katero smo predvidevali, da ne bo statistično značilnih 

razlik med spoloma pri dejavniku oblikovnega razvoja.  

 

Preglednica 36: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja optičnotematskega razvoja glede na spol 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 0,092, P = 

0,764). Pri spremljanju optičnotematskega razvoja med dečki in deklicami nismo zaznali 

statistično značilnih razlik (t =-1,332, P =0,191). Rezultati nam torej povedo, da so tako dečki 

kot deklice enakomerno napredovali skozi našo raziskavo pri optično tematskem razvoju. S 

tem rezultatom lahko potrdimo hipotezo Hspol3.2, s katero smo predvidevali, da pri dejavniku 

optičnotematskega razvoja ne bo razlik med spoloma. 
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Preglednica 37: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja nivoja likovnega okusa glede na spol 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 0,646, P = 

0,426). Pri spremljanju nivoja likovnega okusa med dečki in deklicami nismo zaznali 

statistično značilnih razlik (t =-0,134, P =0,894). Rezultati nam torej povedo, da so tako dečki 

kot deklice enakomerno napredovali skozi našo raziskavo pri nivoju likovnega okusa. Tako 

lahko potrdimo hipotezo, s katero smo predvidevali, da pri merjenju nivoja likovnega okusa 

ne bomo zaznali statistično značilnih razlik med spoloma. 

 

Preglednica 38: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja oblikovnih izkušenj in likovne tehnike glede na spol 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 0,763, P = 

0,38). Pri spremljanju oblikovne izkušnje in likovne tehnike med dečki in deklicami nismo 

zaznali statistično značilnih razlik (t =0,388, P =0,093). Smo pa zaznali izraženo tendenco 

razlike v prid boljših rezultatov pri deklicah. Torej so deklice pri dejavniku oblikovne 

izkušnje in likovne tehnike skozi našo raziskavo malce bolj napredovale od dečkov. S tem 

rezultatom lahko le deloma potrdimo našo hipotezo Hspol3.4, s katero smo predvidevali, da pri 

dejavniku oblikovne izkušnje in likovna tehnika ne bomo zaznali statistično značilnih razlik.  
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Preglednica 39: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja individualnosti glede na spol 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 1,606, P = 

0,213). Pri spremljanju dejavnika individualnosti med dečki in deklicami nismo zaznali 

statistično značilnih razlik (t =-0,744, P =0,462). Rezultati nam torej povedo, da so tako dečki 

kot deklice enakomerno napredovali skozi našo raziskavo pri dejavniku individualnosti. Tako 

lahko potrdimo hipotezo Hspol3.5, s katero smo predvidevali, da pri merjenju dejavnika 

individualnost ne bo moč zaznati statistično značilnih razlik.  

 

Preglednica 40: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega splošnega likovnega nivoja glede na spol 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 0,242, P = 

0,626). Pri spremljanju splošnega likovnega nivoja med dečki in deklicami nismo zaznali 

statistično značilnih razlik (t =-0,453, P =0,653). Rezultati nam torej povedo, da so tako dečki 

kot deklice skozi našo raziskavo enakomerno napredovali pri nivoju likovnega okusa. S tem 

rezultatom lahko potrdimo hipotezo Hspol3.6, s katero smo predvidevali, da pri dejavniku 

splošni likovni nivo ne bo moč zaznati statistično značilnih razlik med spoloma. 

 

9.1.2.4 Končni likovnooblikovni razvoj glede na skupino 

 

V končnem oblikovnem razvoju smo spremljali predvsem razlike med skupinama. Rezultate v 

nadaljevanju prikazujemo tabelarično. Najprej rezultat skupne vrednosti oblikovnega razvoja 

glede na skupino, sledi pa prikaz po posameznih dejavnikih, ki določajo oblikovni razvoj.  
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Preglednica 41: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega likovnooblikovnega razvoja glede na skupino 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 2,522, P = 

0,121). Pri spremljanju likovnooblikovnega razvoja med skupinama smo zaznali statistično 

značilno razliko (t = 5,919, P =0,000), in sicer v prid boljšim rezultatom v eksperimentalni 

skupini. S tem rezultatom lahko potrdimo hipotezo HSK3.1, s katero smo predvidevali, da 

bodo učenci eksperimentalne skupine dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri 

dejavniku likovnooblikovni razvoj.  

 

Preglednica 42: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja oblikovnega razvoja glede na skupino 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 0,420, P = 

0,521). Pri spremljanju oblikovnega razvoja med skupinama smo zaznali statistično značilno 

razliko (t = 4,793, P =0,000), in sicer v prid boljšim rezultatom v eksperimentalni skupini. S 

tem rezultatom lahko potrdimo hipotezo HSK3.1, s katero smo predvidevali, da bodo učenci 

eksperimentalne skupine dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri dejavniku 

oblikovni razvoj.  

 

Preglednica 43: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja optičnotematskega razvoja glede na skupino 
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Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 0,955, P = 

0,335). Pri spremljanju optičnotematskega razvoja med skupinama smo zaznali statistično 

značilno razliko (t = 4,202, P =0,000), in sicer v prid boljšim rezultatom v eksperimentalni 

skupini. S tem rezultatom lahko potrdimo hipotezo HSK3.2, s katero smo predvidevali, da 

bodo učenci eksperimentalne skupine dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri 

dejavniku optičnotematskega razvoja.  

 

Preglednica 44: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja nivoja likovnega okusa glede na skupino 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 0,402, P = 

0,530). Pri spremljanju nivoja likovnega okusa med skupinama smo zaznali statistično 

značilno razliko (t = 3,456, P =0,001), in sicer v prid boljšim rezultatom v eksperimentalni 

skupini. S tem rezultatom lahko potrdimo hipotezo HSK3.3, s katero smo predvidevali, da 

bodo učenci eksperimentalne skupine dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri 

dejavniku nivo likovnega okusa.  

 

Preglednica 45: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja nivoja likovnega okusa glede na skupino 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 3,573, P = 

0,066). Pri spremljanju nivoja likovnega okusa med skupinama smo zaznali statistično 

značilno razliko (t = 5,302, P =0,000), in sicer v prid boljšim rezultatom v eksperimentalni 

skupini. S tem rezultatom lahko potrdimo hipotezo HSK3.4, s katero smo predvidevali, da 

bodo učenci eksperimentalne skupine dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri 

dejavniku oblikovne izkušnje in likovna tehnika.  
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Preglednica 46: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja nivoja likovnega okusa glede na skupino 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 2,186, P = 

0,148). Pri spremljanju nivoja individualnosti med skupinama smo zaznali statistično značilno 

razliko (t = 5,250, P =0,000), in sicer v prid boljšim rezultatom v eksperimentalni skupini. S 

tem rezultatom lahko potrdimo hipotezo HSK3.5, s katero smo predvidevali, da bodo učenci 

eksperimentalne skupine dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri dejavniku 

individualnost.  

 

Preglednica 47: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja nivoja likovnega okusa glede na skupino 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 0,545, P = 

0,465). Pri spremljanju splošnega likovnega nivoja med skupinama smo zaznali statistično 

značilno razliko (t = 3,142, P =0,003), in sicer v prid boljšim rezultatom v eksperimentalni 

skupini. S tem rezultatom lahko potrdimo hipotezo HSK3.6, s katero smo predvidevali, da 

bodo učenci eksperimentalne skupine dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri 

dejavniku splošni likovni nivo.  

 

9.1.2.5 Končni skupni likovni ustvarjalno-oblikovni razvoj (likovni razvoj) v končnem 

stanju glede na spol 

 

V raziskavi nas je predvsem zanimalo, kako smo z vnosom sodobnih likovnih praks, slonečih 

na ekoloških vsebinah, vplivali na skupni likovnoustvarjalni razvoj tako z vidika iskanja 

razlik med spoloma kot med skupinama. Rezultate prikazujemo v nadaljevanju. 

DEJAVNIK 

IN 

Skupina n Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin 

F P t P 

ES 19 3,1053 1,04853 2,186 0,148 5,250 0,000 

KS 21 1,6667 0,65828 

DEJAVNIK 

SLN 

Skupina n Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin 

F P t P 

ES 19 2,6316 1,16479 0,545 0,465 3,142 0,003 

KS 21 1,6190 0,86465 
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Preglednica 48: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja skupnega likovnoustvarjalnega razvoja glede na spol 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 0,014, P = 

0,907). Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin pa kaže, da pri končnem stanju skupnega 

likovnega razvoja ne obstaja statistično značilnih razlik med spoloma (t = - 0745, P = 0,461). 

S tem rezultatom lahko potrdimo hipotezo Hspol1, s katero smo predvidevali, da v skupnem 

likovnoustvarjalnem razvoju ne bo moč zaznati statistično značilnih razlik med spoloma. 

 

9.1.2.6 Končni skupni likovni ustvarjalno-oblikovni razvoj (likovni razvoj) v končnem 

stanju glede na skupino 

 

V nadaljevanju poglejmo še rezultate končnega nivoja likovnoustvarjalnega razvoja glede na 

skupino.  

 

Preglednica 49: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in F-preizkusa homogenosti varianc rezultatov 

merjenega končnega stanja skupnega likovnoustvarjalnega razvoja glede na skupino 

 

Izid F-preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka upravičena (F = 1,968, P = 

0,169). Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin pa kaže, da pri končnem stanju likovnega 

razvoja obstaja statistično značilna razlika med skupinama (t = 6,811, P = 0,000), in sicer v 

prid višjih rezultatom pri eksperimentalni skupini. S tem rezultatom lahko potrdimo hipotezo 

HSK1, s katero smo predvidevali, da bodo učenci eksperimentalne skupine pri skupnem 

likovnem razvoju dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine. 

 

Skupni 

likovnoustva

rjalni razvoj 

Spol n Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin 

F P t P 

dečki 16 21,9375 8,89546 0,014 0,907 -0,745 0,461 

deklice 24 24,1250 9,22338 

Skupni 

likovnoustva

rjalni razvoj 

Skupina n Aritmetična 

sredina 

x  

Standardni 

odklon 

s 

Preizkus 

homogenosti 

varianc 

 

Preizkus razlik 

aritmetičnih 

sredin 

F P t P 

ES 19 30,2105 7,07561 1,968 0,169 6,811 0,000 

KS 21 16,9524 5,17181 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Krašovec; magistrsko delo 

 

 - 115 - 

 

9.1.3 Analiza napredka 

9.1.3.1 Analiza napredka ES v likovnem razvoju  

 

Poglejmo še analizo napredka glede na začetno in končno stanje testiranja učencev 

eksperimentalne skupine. Podatke bomo v nadaljevanju predstavili tabelarično. 

 

Preglednica 50: Izid t-preizkusa razlik aritmetičnih sredin in Wilcoxonov preizkus začetnega in končnega 

likovnega razvoja glede na test 

 

Pri spremljanju likovnega razvoja v začetnem testu je distribucija bolj koničasta, kar kaže, da 

so rezultati v začetnem testu manj razpršeni, obratno velja za rezultate v končnem testu. 

Koeficienta asimetrije razkrivata, da sta distribuciji rezultatov desno asimetrični, kar kaže na 

obstoj več nižjih rezultatov. Wilcoxonov preizkus (Z = -3,133, P = 0,002) dokazuje, da 

obstaja statistično značilna razlika med začetnim in končnim merjenjem likovnega razvoja. 

Prevladujejo učenci z višjim rezultatom pri merjenju likovnega razvoja ob koncu. Torej so 

glede na likovni razvoj učenci napredovali. S tem smo potrdili splošno hipotezo Hnapredek, s 

katero smo predvidevali, da bodo učenci eksperimentalne skupine skozi raziskavo napredovali 

pri spremljanju skupnega likovnega ustvarjalno-oblikovnega razvoja (likovni razvoj). 

 

9.2 Kvalitativni del raziskave – analiza intervjujev o ekološki osveščenosti 

otrok 

 

V nadaljevanju predstavljamo analizo in interpretacijo rezultatov intervjujev glede na 

vprašanja o ekološki osveščenosti otrok za posamezno skupino. 

Polstrukturirani vodeni intervjuji so potekali na koncu raziskave, v februarju 2016, z avtorjem 

raziskave. Intervjuvali smo po dva učenca hkrati, v parih. V eksperimentalni skupini je bilo 

opravljenih 12 intervjujev, to pomeni 24 učencev. V kontrolni skupini je bilo opravljenih 11 

intervjujev, to pomeni 22 učencev. Ostali učenci so bili odsotni zaradi bolezni in niso bili 

naknadno intervjuvani. Zaradi različnega števila intervjujev v eksperimentalni in kontrolni 
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skupini so rezultati predstavljeni tudi v odstotkih za lažjo primerjavo obeh skupin. Pri 

določenih vprašanjih je bilo možnih več odgovorov, zato je predstavljanje rezultatov v 

odstotkih nujno potrebno. 

 

9.2.1 Analiza odgovorov na vprašanja Kaj meniš o reciklaži? Se ti zdi pomembna? Za 

koga in zakaj? 

 

Znotraj analize mnenja o reciklaži predstavljamo odgovore na vprašanja: Kaj meniš o 

reciklaži? Se ti zdi pomembna? Za koga in zakaj? 

 

Preglednica 51: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov na vprašanji glede na skupino: Zakaj je pomembna 

reciklaža? Za koga je pomembna? 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Rang Kategorije f (%) Rang Kategorije f (%) 

1 Onesnaževanje narave 12 (100) 1 Onesnaževanje narave 8 (73) 

2 Življenje vseh živih bitij 5 (42) 2 Življenje vseh živih bitij 3 (27) 

3 Zdravje človeka 4 (33) 3 Zdravje človeka 3 (27) 

4 Nov uporaben izdelek 2 (17) 4 Nov uporaben izdelek 3 (27) 

 

Učenci eksperimentalne in kontrolne skupine na prvem mestu poudarjajo pomembnost 

reciklaže zaradi onesnaževanja okolja. V eksperimentalni skupini je tako izjavilo več učencev 

kot v kontrolni skupini. Na drugem mestu navajajo pomen reciklaže v smislu ogrožanja 

življenja vseh živih bitij. Tudi v tem primeru je več tako mislečih učencev v eksperimentalni 

skupini kot v kontrolni skupini. Na tretje mesto učenci postavljajo pomen človekovega 

zdravja, ki je lahko ogroženo zaradi neuporabe reciklaže. Večji delež tako mislečih učencev je 

tudi v tem primeru v eksperimentalni skupini.  

Če strnemo, lahko iz odgovorov učencev obeh skupin menimo, da je stopnja ozaveščenosti o 

pomembnosti recikliranja nekoliko višja pri učencih eksperimentalne skupine. Odgovori teh 

učencev odslikavajo širše poznavanje reciklaže in njenega učinka. 

To dopolnjujemo z besedami intervjuvanih učencev eksperimentalne skupine. Učenka 

A je povedala: »Reciklaža je pomembna za ljudi, živali in rastline, pa tudi zato, da 

lahko preživimo.« Učenec B je dejal: »Lahko pripomoremo k varovanju okolja, ko 

predelamo odpadek v novo stvar.« 

 S tem smo odgovorili na raziskovalno vprašanje RV1. 
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9.2.2. Analiza odgovorov na vprašanja Kako ravnaš z odpadki? Kako pogosto ločuješ? 

Vedno, včasih, nikoli? Katere odpadke ločuješ? 

 

Znotraj analize mnenja o ravnanju z odpadki predstavljamo odgovore na vprašanja: Kako 

ravnaš z odpadki? Kako pogosto ločuješ? Vedno, včasih, nikoli? Katere odpadke ločuješ? 

 

Preglednica 52: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov na vprašanji glede na skupino: Kako pogosto ločuješ? 

Katere odpadke ločuješ? 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Rang Kategorije f (%) Rang Kategorije f (%) 

1 Pogosto ločevanje odpadkov 12 

(100) 

1 Pogosto ločevanje odpadkov 10 (91) 

2 Vse vrste odpadkov 10 (83) 2 Občasno ločevanje odpadkov  10 (91) 

3 Nekatere vrste odpadkov 2 (17) 3 Vse vrste odpadkov 1 (9) 

 

Učenci eksperimentalne in kontrolne skupine na prvo mesto postavljajo pogosto ločevanje 

odpadkov. Tako mislečih učencev je več v eksperimentalni kot v kontrolni skupini. Učencem 

eksperimentalne skupine se nadalje zdi pomembno, da ločujejo vse vrste odpadkov, učencem 

kontrolne skupine pa občasno ločevanje odpadkov. Primerjava odgovorov med obema 

skupinama nam pove, da je stopnja ozaveščenosti o pogostosti in vrsti ločevanja odpadkov 

nekoliko višja pri učencih eksperimentalne skupine. Odgovori teh učencev odslikavajo širše 

poznavanje ravnanja z odpadki.  

To dopolnjujemo z besedami intervjuvane učenke eksperimentalne skupine. Učenka A 

je dejala: »Odpadke je potrebno nujno ločevati. Ločujemo jih vedno, na papir, 

embalažo, biološke odpadke, steklo in ostale.«  

S tem lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje RV2. 

9.2.3 Analiza odgovorov na vprašanje Kako varčuješ z vodo? 

 

Znotraj analize mnenja o varčevanju z vodo predstavljamo odgovore na vprašanje: Kako 

varčuješ z vodo? 

Preglednica 53: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov na vprašanje glede na skupino: Kako varčuješ z vodo? 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Rang Kategorije f (%) Rang Kategorije f (%) 

1 Varčevanje s količino vode pri 

osebni higieni 

12 

(100) 

1 Varčevanje s količino vode pri 

osebni higieni 

11 (100) 

2 Varčevanje s količino vode pri 

gospodinjskih opravilih 

3 (25) 2 Uporaba deževnice za zalivanje 

vrta 

1 (9) 

3 Poraba vode le po potrebi 2 (17)    

3 Temeljito zapiranje pip 2 (17)    
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Učenci obeh skupin na vprašanje Kako varčuješ z vodo odgovarjajo, da varčujejo z vodo pri 

osebni higieni. Nadalje lahko vidimo, da učenci eksperimentalne skupine na drugo mesto 

pogostosti odgovorov postavljajo varčevanje vode pri gospodinjskih opravilih, medtem ko 

učenci kontrolne skupine na drugo mesto postavljajo varčevanje z vodo na način, da 

uporabljajo deževnico za zalivanje vrta. S tem se raznolikost odgovorov na to vprašanje pri 

učencih kontrolne skupine zaključi. Pri učencih eksperimentalne skupine pa imamo na tretjem 

mestu pogostosti odgovorov še enako število dveh kategorij odgovorov in sicer porabo vode 

le po potrebi in pa temeljito zapiranje pip. 

Iz odgovorov lahko sklenemo, da so učenci eksperimentalne skupine nekoliko bolj poučeni o 

načinih varčevanja z vodo.  

To potrjujemo tudi z besedami intervjuvanih učencev eksperimentalne skupine. 

Učenec A je povedal: »Med ščetkanjem zob in miljenjem rok, zaprem pipo, ne tuširam 

se predolgo.« Učenka B je dejala: »V kozarec si nalijem le toliko vode kot jo lahko 

popijem in dobro zaprem pipo, da ne pušča.« Učenec C je povedal: »Na stranišču 

pritisnemo manjši gumb za manj vode pri izplakovanju.« Učenka D je povedala: 

»Posodo pomivamo v pomivalnem stroju, ker porabimo manj vode kot če pomivamo 

ročno.« Učenka E je dejala: »Perila ne peremo prepogosto in ne menjamo oblačil vsak 

dan, če ni potrebno.«  

Tako smo odgovorili na raziskovalno vprašanje RV3. 

 

9.2.4 Analiza odgovorov na vprašanja Kako prihajaš v šolo? Peš? Se pripelješ? S čim? 

 

Znotraj analize mnenja o uporabi prevoznih sredstev predstavljamo odgovore na vprašanja: 

Kako prihajaš v šolo? Peš? Se pripelješ? S čim? 

 

Preglednica 54: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov na vprašanje glede na skupino: Kako prihajaš v šolo? 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Rang Kategorije f (%) Rang Kategorije f (%) 

1 Uporaba okolju prijaznih 

prevoznih sredstev  

12 

(100) 

1 Uporaba okolju prijaznih 

prevoznih sredstev 

7 (64) 

2 Uporaba osebnih prevoznih 

sredstev 

6 (50) 2 Uporaba javnih prevoznih 

sredstev 

6 (55) 

3 Uporaba javnih prevoznih sredstev 1 (8) 3 Uporaba osebnih prevoznih 

sredstev 

4 (36) 

 

Iz zgornjih podatkov lahko vidimo, da so glede najbolj pogostih odgovorov učencev na 

vprašanje Kako prihajaš v šolo? enotni v odgovoru, da uporabljajo okolju prijazna prevozna 
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sredstva. Nadalje pa vidimo razliko v tem, da učenci eksperimentalne skupine na drugo mesto 

pogostosti postavljajo uporabo osebnih prevoznih sredstev, medtem ko učenci kontrolne 

skupine na to mesto postavljajo uporabo javnih prevoznih sredstev. Na tretjem mestu pa so ti 

odgovori ravno obratni pri obeh skupinah. Pri učencih eksperimentalne skupine na tretjem 

mestu pogostosti odgovorov najdemo uporabo javnih prevoznih sredstev, pri učencih 

kontrolne skupine pa uporabo osebnih prevoznih sredstev. Če sklenemo lahko rečemo, da so 

učencih obeh skupin približno podobno ekološko osveščeni pri rabi prevoznih sredstev.  

To potrjujemo tudi z besedami intervjuvane učenke eksperimentalne skupine. Učenka 

A je povedala: »V šolo prihajam peš. Občasno se pripeljem tudi s kolesom.«  

Na podlagi dobljenih podatkov lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje RV4. 

 

9.2.5 Analiza odgovorov na vprašanje Kaj storiš s čevlji in oblačili, ki jih ne potrebuješ 

več? 

 

Znotraj analize mnenja o ravnanju z obutvijo in oblačili predstavljamo odgovore na vprašanje: 

Kaj storiš s čevlji in oblačili, ki jih ne potrebuješ več? 

 

Preglednica 55: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov na vprašanje glede na skupino: Kaj storiš s čevlji in oblačili, 

ki jih ne potrebuješ več? 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Rang Kategorije f (%) Rang Kategorije f (%) 

1 Reciklaža (podaritev znancem, 

mlajšim) 

12 

(100) 

1 Reciklaža (podaritev znancem, 

mlajšim) 

9 (82) 

2 Podaritev v dobrodelne namene 4 (33) 2 Podaritev v dobrodelne namene 8 (73) 

3 V odpadke 2 (17) 3   

 

Učencih obeh skupin, tako eksperimentalne kot kontrolne so si enotni v najbolj pogostem 

odgovoru, da čevlje in oblačila, ki jih več ne potrebujejo, podarijo znancem in prijateljem in s 

tem poskrbijo za reciklažo. Prav tako so si enotni pri odgovorih, ki jih po njihovi pogostosti 

uvrščamo na drugo mesto. Menijo, da odslužene čevlje in oblačila podarjajo v dobrodelne 

namene. Pri eksperimentalni skupini učencev vidimo še odgovore, ki so se uvrstili na tretje 

mesto pogostosti in sicer so učenci odgovorili, da odslužene čevlje in oblačila odvržejo med 

odpadke. Iz odgovorov lahko sklenemo, da so učenci obeh skupin približno podobno 

osveščeni o ravnanju z omenjenimi odpadki.  

To dopolnjujemo tudi z besedami intervjuvanih učencev eksperimentalne skupine. 

Učenka A je dejala: »Oblačila in čevlje, ki jih ne potrebujem več, dam v Humano, 
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Rdeči križ ali pa prijateljem, ki jih potrebujejo in so jim prav.« Učenec B je povedal: 

»Če so čevlji in oblačila še uporabni, jih damo mlajšim prijateljem.«  

Na podlagi dobljenih podatkov smo odgovorili na raziskovalno vprašanje RV5. 

 

9.2.6 Analiza odgovorov na vprašanje Kakšno vrečko uporabljaš za nakupe? 

 

Znotraj analize mnenja o vrsti uporabe nakupovalnih vrečk predstavljamo odgovore na 

vprašanje: Kakšno vrečko uporabljaš za nakupe? 

 

Preglednica 56: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov na vprašanje glede na skupino: Kakšno vrečko uporabljaš za 

nakupe? 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Rang Kategorije f (%) Rang Kategorije f (%) 

1 Vrečke iz blaga 5 (42) 1 Vrečke iz blaga 6 (55) 

2 Različne vrečke 5 (42) 2 Vrečke za večkratno uporabo 4 (36) 

3 Vrečke za večkratno uporabo 2 (17) 3 Različne vrečke 2 (18) 

 

Učenci obeh skupin so si v najbolj pogostih odgovorih na vprašanje Kakšno vrečko 

uporabljaš za nakupe? enotni v odgovoru, da uporabljajo vrečke iz blaga. Nadalje pa vidimo 

razliko v tem, da učenci eksperimentalne skupine na drugo mesto pogostosti postavljajo 

uporabo različnih vrečk, medtem ko učenci kontrolne skupine na to mesto postavljajo vrečke 

za večkratno uporabo. Na tretjem mestu pa so ti odgovori ravno obratni pri obeh skupinah. V 

kontrolni skupini je v prvih dveh odgovorih več tako mislečih učencev kot v eksperimentalni 

skupini. Če sklenemo lahko rečemo, da so učenci kontrolne skupine bolj ekološko osveščeni o 

uporabi nakupovalnih vrečk.  

To potrjujemo tudi z besedami intervjuvanih učencev kontrolne skupine. Učenka A je 

dejala: »Vrečke iz blaga lahko večkrat uporabimo. Če se umažejo, jih preprosto 

operemo.« Učenec B je dejal: »Uporabljam vrečke za večkratno uporabo, kar je bolj 

varčno za okolje.«  

Na podlagi dobljenih podatkov lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje RV6. 

 

9.2.7 Analiza odgovorov na vprašanje Kako varčuješ z električno energijo? 

 

Znotraj analize mnenja o varčevanju z električno energijo predstavljamo odgovore na 

vprašanje: Kako varčuješ z električno energijo? 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Krašovec; magistrsko delo 

 

 - 121 - 

 

Preglednica 57: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov na vprašanje glede na skupino: Kako varčuješ z električno 

energijo? 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Rang Kategorije f (%) Rang Kategorije f (%) 

1 Varčevanje z razsvetljavo 9 (75) 1 Varčevanje z razsvetljavo 9 (82) 

2 Krajši čas uporabe električnih 

naprav 

5 (42) 2 Ugašanje električnih naprav, ko 

jih ne uporabljamo 

3 (27) 

3 Ugašanje električnih naprav, ko 

jih ne uporabljamo 

3 (25) 3 Varčevanje z električno energijo 

pri gospodinjskih opravilih  

1 (9) 

 

Učenci eksperimentalne in kontrolne skupine na prvem mestu poudarjajo pomembnost 

varčevanja z razsvetljavo. V eksperimentalni skupini je takšno izjavo podalo malo manj 

učencev kot v kontrolni skupini. Na drugem mestu učenci eksperimentalne skupine navajajo 

krajši čas uporabe električnih naprav, na tretje mesto pa ugašanje električnih naprav, ko jih ne 

uporabljamo. Učenci v kontrolni skupini pa na drugo mesto postavljajo ugašanje električnih 

naprav, ko jih ne uporabljamo in na tretje mesto varčevanje z električno energijo pri 

gospodinjskih opravilih. Deleži tako mislečih učencev so v obeh skupinah pri odgovorih 

drugega in tretjega ranga zelo podobni. Če strnemo, lahko rečemo, da so učencih obeh skupin 

približno podobno ekološko osveščeni glede varčevanja z električno energijo.  

To dopolnjujemo tudi z besedami intervjuvanih učencev obeh skupin. Učenka A je 

povedala: »Ko zapustim sobo, ugasnem luč.« Učenka B je dejala: »Podnevi ne 

prižigam luči.« Učenka C je povedala: »Manj časa gledam televizijo in uporabljam 

računalnik, raje berem knjigo ali grem na igrišče.« Učenec D je dejal: »Ko gremo od 

doma, izklopimo vse električne naprave iz vtičnic.«  

Na podlagi dobljenih podatkov lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje RV7. 

 

9.2.8 Analiza odgovorov na vprašanja Kaj bi pri likovni umetnosti lahko izdelal iz 

odpadnega časopisnega in reklamnega papirja? Naštej primere izdelkov. 

 

Znotraj analize mnenja o reciklaži odpadnega časopisnega in reklamnega papirja 

predstavljamo odgovore na vprašanja: Kaj bi pri likovni umetnosti lahko izdelal iz odpadnega 

časopisnega in reklamnega papirja? Naštej primere izdelkov. 

Preglednica 58: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov na vprašanje glede na skupino: Kaj bi pri likovni umetnosti 

lahko izdelal iz odpadnega časopisnega in reklamnega papirja? 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Rang Kategorije f (%) Rang Kategorije f (%) 

1 Kiparski izdelki 8 (67) 1 Kiparski izdelki 8 (73) 

2 Slikarski izdelki 6 (50) 2 Slikarski izdelki 6 (55) 

3 Risarski izdelki 5 (42) 3 Grafični izdelki (odtisi) 1 (9) 
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Učenci eksperimentalne in kontrolne skupine na prvo mesto postavljajo izdelke iz likovnega 

področja kiparstva. Delež tako mislečih učencev v kontrolni skupini je rahlo večji od deleža v 

eksperimentalni skupini. Učenci obeh skupin na drugo mesto postavljajo izdelke iz likovnega 

področja slikanja. Tudi v tem primeru je delež tako mislečih učencev v kontrolni skupini rahlo 

večji kot v eksperimentalni. Učenci eksperimentalne skupine na tretji rang postavljajo izdelke 

iz likovnega področja risanja z visokim deležem tako mislečih učencev, med tem ko v 

kontrolni skupini tega odgovora ni. V kontrolni skupini pa na tretje mesto postavljajo izdelke 

iz likovnega področja grafike z zelo majhnim deležem tako mislečih učencev. Deleži tako 

mislečih učencev so v obeh skupinah pri odgovorih zelo podobni. Če strnemo, lahko rečemo, 

da so učencih obeh skupin približno podobno ekološko osveščeni glede reciklaže časopisnega 

in reklamnega papirja.  

To potrjujemo tudi z besedami intervjuvanih učencev obeh skupin. Učenka A je 

povedala: »Lahko rišemo na star časopis, delamo lepljenko, trganko, zgibamo figure.« 

Učenec B je dejal: »Lahko bi izrezali zanimive članke, slike in naredili razredne 

novice.« Učenec C je dejal: »Iz časopisa lahko oblikuješ kepe, jih zlepiš in prebarvaš, 

da nastane gosenica.«  

Na podlagi dobljenih podatkov lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje RV8. 

 

9.2.9 Analiza odgovorov na vprašanja Kaj bi pri likovni umetnosti lahko izdelal iz 

odpadnega kartona? Npr. iz škatle od kosmičev, čevljev, igrač, iz škatlic od zdravil … 

Naštej primere izdelkov. 

 

Znotraj analize mnenja o reciklaži odpadnega kartona predstavljamo odgovore na vprašanja: 

Kaj bi pri likovni umetnosti lahko izdelal iz odpadnega kartona? Npr. iz škatle od kosmičev, 

čevljev, igrač, iz škatlic od zdravil … Naštej primere izdelkov. 

 

Preglednica 59: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov na vprašanje glede na skupino: Kaj bi pri likovni umetnosti 

lahko izdelal iz odpadnega kartona? 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Rang Kategorije f (%) Rang Kategorije f (%) 

1 Kiparski izdelki 12 

(100) 

1 Arhitekturni izdelki  8 (73) 

2 Arhitekturni izdelki 9 (75) 2 Kiparski izdelki 5 (45) 

3 Slikarski izdelki 3 (25) 3 Grafični izdelki (odtisi) 1 (9) 
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Učenci eksperimentalne skupine na vprašanje Kaj bi pri likovni umetnosti lahko izdelal iz 

odpadnega kartona? na prvo mesto postavljajo izdelke iz likovnega področja kiparstva, 

medtem ko učenci kontrolne skupine na prvo mesto postavljajo izdelke iz likovnega področja 

arhitekture. Na drugem mestu pa so ti odgovori ravno obratni pri obeh skupinah. V 

eksperimentalni skupini je v prvih dveh odgovorih več tako mislečih učencev kot v kontrolni 

skupini. Nadalje lahko vidimo, da učenci eksperimentalne skupine na tretje mesto pogostosti 

odgovorov postavljajo izdelke iz likovnega področja slikanja, medtem ko učenci kontrolne 

skupine na tretje mesto postavljajo izdelke iz likovnega področja grafike. V eksperimentalni 

skupini je število tako mislečih učencev večje. Iz odgovorov lahko sklenemo, da so učenci 

eksperimentalne skupine nekoliko bolj poučeni o načinih recikliranja odpadnega kartona.  

To potrjujemo tudi z besedami intervjuvanih učencev eksperimentalne skupine. 

Učenka A je povedala: »Lahko izdelamo glasbila, prevozna sredstva, gradove, 

stolpnice, hiše.« Učenec B je dejal: »Lahko izdelamo živali, ljudi in predmete.« 

Učenec C je povedal: »Lahko izdelamo obhodne kipe, letala, robote, zemljevide.«  

Na podlagi dobljenih podatkov lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje RV9. 

 

9.2.10 Analiza odgovorov na vprašanja Kaj bi pri likovni umetnosti lahko izdelal iz 

plastične embalaže? Npr. iz plastenk, pokrovčkov, jogurtovih lončkov, tetrapakov … 

Naštej primere izdelkov. 

 

Znotraj analize mnenja o reciklaži plastične embalaže predstavljamo odgovore na vprašanja: 

Kaj bi pri likovni umetnosti lahko izdelal iz plastične embalaže? Npr. iz plastenk, pokrovčkov, 

jogurtovih lončkov, tetrapakov … Naštej primere izdelkov. 

 

Preglednica 60: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov na vprašanje glede na skupino: Kaj bi pri likovni umetnosti 

lahko izdelal iz plastične embalaže? 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Rang Kategorije f (%) Rang Kategorije f (%) 

1 Arhitekturni izdelki  11 (92) 1 Kiparski izdelki  11 (100) 

2 Kiparski izdelki 9 (75) 2 Arhitekturni izdelki 7 (64) 

 

Učenci eksperimentalne skupine na prvo mesto najbolj pogostih odgovorov postavljajo 

izdelke iz likovnega področja arhitekture, na drugo mesto postavljajo izdelke iz likovnega 

področja kiparstva. V kontrolni skupini so ti odgovori rangirani ravno obratno. V 

eksperimentalni skupini je pri arhitekturnih izdelkih več tako mislečih učencev kot v kontrolni 
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skupini. V kontrolni skupini pa je pri kiparskih izdelkih več tako mislečih učencev kot v 

eksperimentalni skupini. Deleži tako mislečih učencev so v obeh skupinah pri odgovorih zelo 

podobni. Če strnemo, lahko rečemo, da so učencih obeh skupin približno podobno ekološko 

osveščeni glede reciklaže plastične embalaže.  

To potrjujemo tudi z besedami intervjuvanih učencev obeh skupin. Učenec A je 

povedal: »Lahko izdelamo stolpnice iz tetrapakov, gradove, hiše, laboratorij in druge 

ustanove.« Učencev B je dejal: »Lahko izdelamo letala, robote, kipe živali in ljudi.« 

Učenka C je povedala: »Lahko izdelamo prevozna sredstva, vazice, pohištvo, 

glasbila.«  

S tem lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje RV10. 

 

9.2.11 Analiza odgovorov na vprašanja Kaj bi pri likovni umetnosti lahko izdelal iz 

odpadnega naravnega materiala? Npr. iz odpadlih vej, palic, storžev, lesa … Naštej 

primere izdelkov. 

 

Znotraj analize mnenja o reciklaži odpadnega naravnega materiala predstavljamo odgovore na 

vprašanja: Kaj bi pri likovni umetnosti lahko izdelal iz odpadnega naravnega materiala? Npr. 

iz odpadlih vej, palic, storžev, lesa … Naštej primere izdelkov. 

 

Preglednica 61: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov na vprašanje glede na skupino: Kaj bi pri likovni umetnosti 

lahko izdelal iz odpadnega naravnega materiala? 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Rang Kategorije f (%) Rang Kategorije f (%) 

1 Kiparski izdelki  9 (75) 1 Arhitekturni izdelki  9 (82) 

2 Arhitekturni izdelki 5 (42) 2 Kiparski izdelki 5 (45) 

3 Risarski izdelki 3 (25) 3 Slikarski izdelki 1 (9) 

 

Učenci eksperimentalne skupine na prvo mesto najbolj pogostih odgovorov postavljajo 

izdelke iz likovnega področja kiparstva, na drugo mesto postavljajo izdelke iz likovnega 

področja arhitekture. V kontrolni skupini so ti odgovori rangirani ravno obratno. V 

eksperimentalni skupini je pri kiparskih izdelkih več tako mislečih učencev kot v kontrolni 

skupini. V kontrolni skupini pa je pri arhitekturnih izdelkih več tako mislečih učencev kot v 

eksperimentalni skupini. Deleži tako mislečih učencev so v obeh skupinah pri prvih dveh 

odgovorih zelo podobni. Učenci eksperimentalne skupine na tretje mesto postavljajo izdelke 

iz likovnega področja risanja, učenci kontrolne skupine pa izdelke iz likovnega področja 

slikanja. Delež tako mislečih učencev je v eksperimentalni skupini večji kot v kontrolni. Iz 
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odgovorov lahko sklenemo, da so učenci eksperimentalne skupine nekoliko bolj poučeni o 

načinih recikliranja naravnega materiala.  

To potrjujemo tudi z besedami intervjuvanih učencev eksperimentalne skupine. 

Učenka A je povedala: »Lahko izdelamo ptičjo hišico, leseni splav, gnezdo, garažo.« 

Učenec B je dejal: »Lahko oblikujemo vzorce, zaporedja, oblike.« Učenec C je 

povedal: »Lahko izdelamo ograjico, piramido, igrače (fračo), iz vej narišemo žival.« 

Učenka D je dejala: »Lahko izdelamo kakšno umetnino, ki ti pride iz srca.«  

Tako lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje RV11. 

 

9.2.12 Analiza odgovorov na vprašanja Kaj bi pri likovni umetnosti lahko izdelal iz 

odpadne računalniške opreme? Npr. iz žic in kablov, tipk, disket, ploščkov … Naštej 

primere izdelkov. 

 

Znotraj analize mnenja o reciklaži odpadne računalniške opreme predstavljamo odgovore na 

vprašanja: Kaj bi pri likovni umetnosti lahko izdelal iz odpadne računalniške opreme? Npr. iz 

žic in kablov, tipk, disket, ploščkov … Naštej primere izdelkov. 

 

Preglednica 62: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov na vprašanje glede na skupino: Kaj bi pri likovni umetnosti 

lahko izdelal iz odpadne računalniške opreme? 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Rang Kategorije f (%) Rang Kategorije f (%) 

1 Kiparski izdelki  7 (58) 1 Kiparski izdelki  7 (64) 

2 Arhitekturni izdelki 5 (42) 2 Slikarski izdelki  3 (27) 

3 Slikarski izdelki  5 (42) 3 Arhitekturni izdelki 1 (9) 

 

Učenci eksperimentalne in kontrolne skupine na prvo mesto postavljajo izdelke iz likovnega 

področja kiparstva. Tako mislečih učencev je več v kontrolni kot v eksperimentalni skupini.  

Učenci eksperimentalne skupine na drugo mesto postavljajo izdelke iz likovnega področja 

arhitekture, na tretje mesto pa izdelke iz likovnega področja slikanja. V kontrolni skupini so ti 

odgovori rangirani ravno obratno. Delež tako mislečih učencev pri drugih dveh rangih je v 

eksperimentalni skupini večji kot v kontrolni. Primerjava odgovorov med obema skupinama 

nam pove, da je stopnja ozaveščenosti o reciklaži odpadne računalniške opreme in drugih 

predmetov nekoliko višja pri učencih eksperimentalne skupine. Odgovori teh učencev 

odslikavajo širše poznavanje ravnanja s tovrstnimi odpadki.  

To potrjujemo z besedami intervjuvanih učencev eksperimentalne skupine: Učenec A 

je povedal: »Lahko iz žic izdelamo proge, labirinte.« Učenka B je dejala: »Lahko 
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poslikamo diskete, ploščke z avtoportreti.« Učenec C je povedal: »Iz vseh predmetov 

lahko naredimo digitalno trdnjavo, kolosej, grad.« Učenka D je dejala: »Lahko 

ustvarimo mesto z ulicami, hišami.« Učenka E je povedala: »Lahko izdelujemo 

različne reliefe in kipe.«  

Tako lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje RV12. 

 

9.2.13 Analiza odgovorov na vprašanje Katera likovna naloga ti je bila najbolj všeč v 

tem šolskem letu in zakaj? 

 

Znotraj analize mnenja o najljubši vrsti likovne naloge predstavljamo odgovore na vprašanje: 

Katera likovna naloga ti je bila najbolj všeč v tem šolskem letu in zakaj? 

 

Preglednica 63: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov na vprašanje glede na skupino: Katera likovna naloga ti je 

bila najbolj všeč v tem šolskem letu in zakaj? 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Rang Kategorije f (%) Rang Kategorije f (%) 

1 Risarska likovna naloga 6 (50) 1 Risarska likovna naloga 5 (45) 

2 Grafična likovna naloga 5 (42) 2 Kiparska likovna naloga 3 (27) 

3 Vse likovne naloge 4 (33) 3 Arhitekturna likovna naloga 2 (18) 

 

Učenci obeh skupin na prvo mesto pogostosti odgovorov postavljajo likovno nalogo iz 

področja risanja. V eksperimentalni skupini je takšno izjavo podalo več učencev kot v 

kontrolni skupini. Na drugem mestu učenci eksperimentalne skupine navajajo likovne naloge 

iz področja grafike. Na tretje mesto pa postavljajo vse likovne naloge iz različnih likovnih 

področij. Učenci kontrolne skupine na drugem mestu navajajo likovne naloge iz področja 

kiparstva, na tretjem pa likovne naloge iz področja arhitekture. V odgovorih obeh rangov je 

večji delež tako mislečih učencev v eksperimentalni skupini. Če strnemo, lahko iz odgovorov 

učencev obeh skupin menimo, da so pri učencih eksperimentalne skupine priljubljene likovne 

naloge iz vseh likovnih področij, medtem ko učenci kontrolne skupine navajajo le nekaj 

likovnih področij. Odgovori učencev eksperimentalne skupine odslikavajo širše poznavanje 

različnih vrst likovnih nalog iz vseh področij likovnega ustvarjanja in s tem tudi višjo stopnjo 

ekološke ozaveščenosti. Likovne naloge so jih pritegnile zaradi njihovega motiva, materiala, s 

katerim doslej še niso delali, zaradi zanimivih likovnih tehnik in opozarjanja na ekološke 

probleme.  

To lahko podkrepimo z besedami intervjuvanih učencev eksperimentalne skupine: 

Učenka A je povedala: »Najbolj mi je bila všeč likovna naloga, ki smo jo delali zunaj 
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v parku, ko smo iz odpadnih palic in storžev delali različne vzorce.« Učenec B je 

dejal: »Všeč mi je bilo, ko smo s čevlji tiskali drevo. Tega še nisem nikoli počel.« 

Učenec C je povedal: »Najbolj mi je bilo všeč, ko smo iz tipk računalniških tipkovnic 

delali reliefe.« Učenka D je dejala: »Najljubše mi je bilo slikanje avtoportretov na 

diskete.« Učenka E je povedala: »Vse naloge so mi bile zelo všeč. Bile so zabavne in 

vedno je bilo nekaj novega.« Učenec F je dejal: »Vse naloge so mi bile všeč, ker smo 

vedno delali iz odpadnih materialov, in to iz takih, za katere si ne bi mislil, da so še 

uporabni.« Učenec G je dejal: »Všeč so mi bile vse naloge, ker smo spoznavali eko 

umetnike in delali iz odpadnih materialov.« Učenka H je povedala: »Vse naloge so mi 

bile všeč, ker so bile povezane z varovanjem narave 

Na odgovorov učencev lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje RV13. 

 

9.2.14 Analiza odgovorov na vprašanja Si si v tem šolskem letu zapomnil katerega 

likovnega umetnika in po čem si si ga zapomnil? Kaj misliš, kaj nam želijo likovni 

umetniki sporočiti s svojimi umetniškimi deli? 

 

Znotraj analize mnenja o likovnih umetnikih predstavljamo odgovore na vprašanji: Si si v tem 

šolskem letu zapomnil katerega likovnega umetnika in po čem si si ga zapomnil? Kaj misliš, 

kaj nam želijo likovni umetniki sporočiti s svojimi umetniškimi deli? 

 

Preglednica 64: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov na vprašanji glede na skupino: Si si v tem šolskem letu 

zapomnil katerega likovnega umetnika in po čem si si ga zapomnil? Kaj misliš, kaj nam želijo likovni umetniki 

sporočiti s svojimi umetniškimi deli? 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Rang Kategorije f (%) Rang Kategorije f (%) 

1 Likovni umetniki s področja 

risanja 

10 (83) 1 Ne poznam. 9 (82) 

2 Likovni umetniki s področja 

grafike 

5 (42) 2 Slikarska likovna naloga  1 (9) 

3 Likovni umetniki s področja 

arhitekture 

5 (42) 3 Spremeniti pogled na svet 1 (9) 

 

Učenci eksperimentalne skupine so navajali po več likovnih umetnikov, ki so si jih zapomnili 

ter po čem so si jih zapomnili. Učenci eksperimentalne skupine na prvo mesto postavljajo 

likovne umetnike iz področja risanja, na drugo mesto likovne umetnike iz področja grafike, na 

tretje mesto likovne umetnike iz področja arhitekture. Učenci kontrolne skupine na prvem 

mestu ne poznajo likovnih umetnikov, na drugo mesto pa postavljajo likovnega umetnika iz 
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področja slikanja. Na tem mestu se izrazito pokaže razlika med pedagoškim delom v 

eksperimentalni in kontrolni skupini. V eksperimentalni skupini je večji delež tako mislečih 

učencev pri navajanju likovnih umetnikov iz različnih likovnih področij, med tem ko v 

kontrolni skupini prevladuje nepoznavanje le teh. Zato je zelo pomembna kvalitetna 

strokovna priprava na likovno-pedagoško delo. 

V eksperimentalni skupini so učenci opisovali po čem so si umetnike zapomnili in sicer, po 

likovnem motivu, likovni tehniki likovnih materialih. Učenci kontrolne skupine na ta 

vprašanja niso znali odgovoriti. 

V eksperimentalni skupini so učenci navajali, kaj želijo likovni umetniki s svojimi deli 

sporočiti. Pravijo, da na ta način umetniki opozarjajo na ekološke probleme, na spodbujanje 

reciklaže in na spodbujanje vztrajnosti pri delu, kar dokazuje, da ima lahko likovno-

pedagoško delo tudi vzgojne učinke. V kontrolni skupini pa je bil podan le odgovor, in sicer 

spremeniti pogled na svet. 

Če strnemo, lahko iz odgovorov učencev obeh skupin menimo, da je pri učencih 

eksperimentalne skupine večje poznavanje likovnih umetnikov iz vseh likovnih področij, 

medtem ko učenci kontrolne skupine kažejo nepoznavanje le teh. Odgovori učencev 

eksperimentalne skupine torej odslikavajo širše poznavanje različnih vrst likovnih nalog iz 

vseh področij likovnega ustvarjanja in s tem tudi višjo stopnjo ekološke ozaveščenosti.  

To lahko podkrepimo z besedami intervjuvanih učencev eksperimentalne skupine: 

Učenec A je povedal: »Zapomnil sem si Mateja Andraža Vogrinčiča in pomanjkanje 

vode, prenaseljenost.« Učenka B je dejala: »Umetnika sem si zapomnila po materialu, 

s katerim dela in po recikliranju.« Učenka C je povedala: »Zapomnila sem si dva 

umetnika, ki sta delala iz naravnih materialov in opozarjala, da je Zemlja že preveč 

onesnažena.« Učenka D je povedala: »Zapomnila sem si umetnike, ki delajo iz 

naravnih materialov, ker smo tudi mi tako delali zunaj.« Učenec E je dejal: »Zapomnil 

sem si umetnika po izdelku, ki ga je naredil in ker pravi, da ne smemo onesnaževati 

okolja.« Učenka F je povedala: »Zapomnila sem si slovenskega umetnika in da je 

potrebno delati, kar si želiš in nikdar odnehati.«  

 S tem lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje RV14. 
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9.2.15 Analiza odgovorov na vprašanja Kaj misliš, ali so ljudje dovolj ekološko 

ozaveščeni? Na kakšen način bi ti spodbujal ekološko ozaveščenost pri ljudeh? 

 

Znotraj analize mnenja o ekološki ozaveščenosti predstavljamo odgovore na vprašanji: Kaj 

misliš, ali so ljudje dovolj ekološko ozaveščeni? Na kakšen način bi ti spodbujal ekološko 

ozaveščenost pri ljudeh? 

 

Preglednica 65: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov na vprašanji glede na skupino: Kaj misliš, ali so ljudje 

dovolj ekološko ozaveščeni? Na kakšen način bi ti spodbujal ekološko ozaveščenost pri ljudeh? 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Rang Kategorije f (%) Rang Kategorije f (%) 

1 Ekološko neozaveščeni ljudje 10 (83) 1 Ekološko neozaveščeni ljudje 6 (55) 

2 Delna ekološka ozaveščenost ljudi 3 (25) 2 Delna ekološka ozaveščenost 

ljudi 

2 (18) 

3 Izobraževanje ljudi o 

onesnaženosti 

5 (42) 3 Ne vem. 2 (18) 

 

Učenci eksperimentalne in kontrolne skupine na prvem mestu poudarjajo, da ljudje niso 

dovolj ekološko ozaveščeni. V eksperimentalni skupini je takšno izjavo podalo več učencev 

kot v kontrolni skupini. Na drugem mestu navajajo delno ekološko ozaveščenost ljudi. Tudi v 

tem primeru je več tako mislečih učencev v eksperimentalni skupini kot v kontrolni skupini. 

Na tretje mesto učenci eksperimentalne skupine postavljajo pomen izobraževanja ljudi o 

onesnaženosti, medtem ko v kontrolni skupini o tem nimajo mnenja.  

Učenci obeh skupin tudi opisujejo, na kakšen način bi spodbujali ekološko ozaveščenost pri 

ljudeh. V eksperimentalni skupini poleg izobraževanja ljudi predlagajo tudi spodbujanje k 

recikliranju, opozarjanje ljudi ob neekološkem ravnanju, spodbujanje k varčevanju z 

električno energijo, spodbujanje k ločevanju odpadkov. V kontrolni skupini pa predlagajo le 

izobraževanje ljudi o onesnaženosti ter spodbujanje k ločevanju odpadkov.  

To potrjujemo z besedami intervjuvanih učencev eksperimentalne skupine: Učenka A 

je povedala: »Vsi ljudje bi se morali začeti ukvarjati z recikliranjem in da bi to počeli z 

veseljem.« Učenec B je dejal: »Ljudje niso dovolj ekološko ozaveščenosti. Spodbujal 

bi jih tako, da bi jim pokazal fotografije in filme, kako umazana je Zemlja.« Učenec C 

je povedal: »Ljudje niso dovolj ozaveščeni. Lahko bi zaprli nekaj tovarn.« Učenka D 

je povedala: »Če bi sredi dneva gorela luč, bi jo ugasnila in tako bi me tudi drugi 

posnemali.« Učenec E je dejal: »Ljudem bi pokazal, kaj vse smo že uničili in potem bi 

morda bolj pogosto reciklirali.«  
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Če strnemo, lahko iz odgovorov učencev obeh skupin menimo, da je stopnja ozaveščenosti o 

ekološki ozaveščenosti ljudi višja pri učencih eksperimentalne skupine. Odgovori teh učencev 

odslikavajo širše poznavanje ekoloških vsebin. 

Na podlagi dobljenih podatkov lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje RV15. 

 

9.2.16 Analiza odgovorov na vprašanje V čem bi se ti lahko še izboljšal, da bi ravnal bolj 

ekološko? 

 

Znotraj analize mnenja o ekološkem ravnanju otrok predstavljamo odgovore na vprašanje: V 

čem bi se ti lahko še izboljšal, da bi ravnal bolj ekološko? 

 

Preglednica 66: Ranžirna vrsta kategorij odgovorov na vprašanje glede na skupino: V čem bi se ti lahko še 

izboljšal, da bi ravnal bolj ekološko? 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

Rang Kategorije f (%) Rang Kategorije f (%) 

1 Pogostejše recikliranje 5 (42) 1 Bolj dosledno ločevanje 

odpadkov 

6 (55) 

2 Varčevanje z električno energijo 4 (33) 2 Varčevanje z električno energijo 4 (36) 

3 Varčevanje z vodo 3 (25) 3 Varčevanje z vodo 3 (27) 

 

Učenci eksperimentalne skupine na prvo mesto postavljajo pogostejše recikliranje, na drugo 

mesto varčevanje z električno energijo, na tretje mesto varčevanje z vodo. Učenci kontrolne 

skupine pa na prvo mesto postavljajo bolj dosledno ločevanje odpadkov, na drugo mesto 

varčevanje z električno energijo ter na tretje mesto varčevanje z vodo. Deleži tako mislečih 

učencev so si v obeh skupinah pri vseh odgovorih zelo podobni. Če strnemo, lahko rečemo, 

da so učencih obeh skupin približno podobno ekološko osveščeni glede načinov, kako bi 

lahko sami še bolj ekološko ravnali.  

To dopolnjujemo tudi z besedami intervjuvanih učencev obeh skupin: Učenec A je 

povedal: »Še bolj pogosto bi moral reciklirati in varčevati z vodo in elektriko.« 

Učenka B je dejala: »Namesto z avtom bi se lahko vozila v šolo s kolesom.« Učenka C 

je povedala: »Iz odpadnih stvari bi lahko naredila še kak nov izdelek.« Učenec D je 

dejal: »Velikokrat pozabim ugasniti luč, ko grem iz sobe. V tem se lahko izboljšam.« 

Učenec E je povedal: »Da bi odpadke dajal v prave zabojnike.« Učenka F je dejala: 

»Ko gremo od doma, ugasnemo televizijo in računalnik.« Učenka G je povedala: »Da 

bi pri tuširanju porabili manj vode, šamponov, parfumov, lakov za lase.«  

S tem smo odgovorili na raziskovalno vprašanje RV16. 
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9.2.17 Povzetek analize intervjujev 

 

Iz analize intervjujev lahko sklepamo o nivoju ekološke ozaveščenosti učencev 

eksperimentalne in kontrolne skupine. Večina odgovorov učencev kaže na nekoliko višji nivo 

ekološke ozaveščenosti pri učencih eksperimentalne skupine. 

Pri vprašanjih o uporabi prevoznih sredstev (RV4), ravnanju z obutvijo in oblačili, ki jih ne 

potrebujejo več (RV5), pri varčevanju z električno energijo (RV7) so učenci obeh skupin 

enako ekološko osveščeni.  

Razlike se pojavljajo pri vprašanjih o reciklaži in njenim vplivom na okolje (RV1), o ravnanju 

z odpadki (RV2), o varčevanju z vodo (RV3), kjer učenci eksperimentalne skupine kažejo 

višjo stopnjo ekološke ozaveščenosti kot učenci kontrolne skupine. Učenci kontrolne skupine 

pa kažejo višjo ekološko osveščenost pri vprašanju o uporabi vrst nakupovalnih vrečk (RV6). 

Razlike med obema skupinama se pojavljajo pri vprašanjih o reciklaži različnega materiala. 

Pri vprašanjih o reciklaži odpadnega kartona (RV9), odpadnega naravnega materiala (RV11), 

odpadne računalniške opreme (RV12), učenci eksperimentalne skupine kažejo višji nivo 

ekološke osveščenosti kot učenci kontrolne skupine. Pri vprašanjih o reciklaži odpadnega 

časopisnega in reklamnega papirja (RV8), o reciklaži plastične embalaže (RV10) ter o tem, 

kako bi se v recikliranju lahko še sami izboljšali (RV16), so učenci obeh skupin približno 

enako ekološko osveščeni. 

Pri vprašanjih, ki se nanašajo na čas raziskave in njene cilje, se pojavljajo izrazite razlike med 

primerjalnima skupinama. Kar se tiče izbora najljubših likovnih nalog (RV13), poznavanja 

likovnih umetnikov (RV14), mnenja o ekološki ozaveščenosti ljudi (RV15) ter načinov 

spodbujanje le te, se pri učencih eksperimentalne skupine kaže mnogo višji nivo ekološke 

osveščenosti kot pri učencih kontrolne skupine. Razlogi za vse te prednosti učencev oz. njihov 

višji nivo ekološke osveščenosti eksperimentalne pred kontrolno skupino so v smiselno 

načrtovani in izvedeni raziskavi v eksperimentalni skupini. To pomeni zelo dobro vnaprej 

pripravljeno pedagoško delo z vključevanjem sodobne likovne umetnosti, ki obravnava 

ekološke vsebine.  

Za samo izvedbo učnih ur in likovnih nalog v času raziskave smo pripravili podrobne učne 

priprave, v katerih smo jasno načrtovali likovno področje, likovni problem, likovno tehniko, 

likovno temo, likovni motiv, vzgojno-izobraževalne cilje, ekološke cilje, učne oblike, splošne 

in specifične učne metode, značilnosti didaktične enote, medpredmetne povezave, likovne 

materiale in orodja, likovno-didaktična sredstva, vire in literaturo ter podrobno zasnovano 

artikulacijo učne ure glede na vzgojno strategijo. Ob posamezni učni pripravi pa tudi slikovno 
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gradivo v obliki »predstavitve powerpoint«, ob kateri je potekal pouk. Vse likovne naloge so 

bile načrtovane po posebnih tematskih sklopih, ki upoštevajo faze ustvarjalnega procesa: 

učenje, igra, ustvarjanje, delo, vrednotenje. 

Tudi sami učenci eksperimentalne skupine so v intervjujih opisovali zgoraj naštete elemente 

pouka. Opisovali so likovne naloge, motive, tehnike, orodja, materiale ter pri pogovoru 

uporabljali likovne pojme (kot so kip, stavba, relief, tisk, vzorec, zaporedje, oblika), kar 

pomeni, da njihovo znanje ni ostalo le na simbolni ravni, pač pa ga znajo tudi uporabiti v 

novih situacijah. V kontrolni skupini takih odzivov nismo zasledili. 

Glede na rezultate intervjujev lahko sklepamo, da učenci eksperimentalne skupine dosegajo 

višji nivo ekološke osveščenosti kot učenci kontrolne skupine. S temi podatki lahko 

podkrepimo rezultate testa Štirih risb, ki prikazuje višji razvoj dejavnikov 

likovnoustvarjalnega in likovnooblikovnega razvoja petošolcev v eksperimentalni skupini. 

 

9.3 Vsebinska izvedba eksperimentalnega programa – likovne rešitve 

učencev 

 

V nadaljevanju slikovno predstavljamo likovne rešitve nalog učencev eksperimentalne 

skupine ob implementaciji umetniških del. 

 

9.3.1 Likovna rešitev učencev – implementacija umetniškega dela umetnikov Son:Da 

 

 

Slika 17: Končni izdelek učenca »Del regratove lučke« 
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Slika 18: Končni skupinski izdelek vseh učencev »Regratova lučka« 

 

Učenci so na likovnem področju risanja spoznali črtne vrednote, načine risanja in reciklažo 

časopisnega in reklamnega papirja. Pri izdelavi likovnih izdelkov so uporabili odpaden 

časopisni papir, ki so ga uporabili za podlago. Nanj so risali z ogljem. Vsak učenec je dobil 

(oštevilčen) del razrezane fotografije regratove lučke. Svoj del fotografije je povečano narisal 

na časopisni papir kot kaže slika 17. Ko so skupaj sestavili vse individualne izdelke učencev – 

povečane dele fotografije, so sestavili motiv »regratove lučke«. Slika 18 prikazuje končni 

izdelek vseh učencev, kjer pa motiv ni ravno izrazito prišel do izraza. Učenci so komentirali 

delo takole: »Vsak izdelek posebej je zelo bogat z različnimi črtami in je lepši od 

skupinskega.« Učenci redko delajo podobne skupinske izdelke in v tem primeru jim sama 

končna izvedba ni bila preveč všeč. Predlagali so, »da bi prihodnjič lahko uporabili drugačno 

fotografijo ali pa da bi sedeli skupaj s tistim učencem, ki ima sosednji del fotografije«. Tako 

bi lažje uskladili sestavljenko. Prav je, da učenci spoznajo različne oblike dela, še posebej 

skupinske likovne izdelke in so pri vrednotenju kritični do lastnih in drugih likovnih del. 

Sama likovna naloga in tehnika sta jih je zelo pritegnili, saj česa podobnega še niso delali. Ob 

tem so tudi spoznali, na kakšen način lahko recikliramo časopisni papir. 
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9.3.2 Likovna rešitev učencev – implementacija umetniškega dela umetnice Elizabeth 

Stanek  

 

 

Slika 19: Končni izdelki »Naše mesto« 

 

Učenci so na likovnem področju slikanja spoznali sorodne barve in reciklažo časopisnega in 

reklamnega papirja. Pri izdelavi likovnih izdelkov so uporabili odpadne zemljevide, reklamni 

material z zemljevidi, razglednice z zemljevidi, letake ... Iz tega so izdelali kolaž. Vanj so 

intervenirali črtno risbo v tehniki flomastra. Najprej so celotno ploskev risalnega lista polepili 

z izrezanimi deli odpadnih zemljevidov, pri čemer so morali izbrati, izrezati in prilepiti le 

kose, ki so sorodnih barv. Oblikovali so motiv »naše mesto«. Nato so v tehniki flomastra z 

različnimi črtami dopolnili še detajle na slikarski površini. Pri delu so zelo uživali in bili z 

izdelki na koncu zadovoljni. Tako so spoznali enega izmed materialov, ki ga lahko 

recikliramo in s tem prispevamo k varovanju okolja.  

 

 

Slika 20: Končni izdelek »Naše mesto« 
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9.3.3 Likovna rešitev učencev – implementacija umetniškega dela umetnika Marka 

Powella  

 

 

Slika 21: Končni izdelki »Portret sošolca ali sošolke« 

 

Učenci so na likovnem področju risanja spoznali simetrijo in asimetrijo na črtni risbi ter 

reciklažo časopisnega in reklamnega papirja. Pri izdelavi likovnih izdelkov so uporabili 

odpadni časopisni papir. Nanj so risali z mehkim svinčnikom. Upodobili so motiv »sošolca« 

ali »sošolke«, odvisno od tega, koga so si izbrali. Najprej so morali izbranega sošolca dobro 

opazovati, da so lahko njegovo podobo upodobili z različnimi vrstami črt. Pri tem so morali 

upoštevati simetričnost obraza in asimetrične detajle na posameznem sošolcu (frizura, lepotne 

pege, znamenja). Porisali so celotno površino časopisnega papirja in jo zapolnili z drobnimi 

detajli. Učenci so pri delu zelo uživali, še posebej, ker so delali po opazovanju »živega 

modela«. Z izdelki so bili zadovoljni. Nekateri so izrazili potrebo po »daljšem času za 

ustvarjanje, da bi izdelke lahko dopolnili s še več detajli«. V večini primerov portretov so 

»sošolce« in »sošolke« prepoznali. Ob tej likovni nalogi so učenci izdelali nov izdelek iz 

odpadnega materiala in se spoznavali s pojmom reciklaža. 

 

Slika 22: Končni izdelek »Portret sošolke« 
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9.3.4 Likovna rešitev učencev – implementacija umetniškega dela umetnikov Wolfganga 

Buntrocka in Franka Nordieka 

 

 

Slika 23: Končni izdelek skupine otrok »Geometrijski liki« 

 

 

Slika 24: Končni izdelek skupine otrok »Geometrijski liki« 

 

 

Slika 25: Končni izdelek skupine otrok »Geometrijski liki« 
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Slika 26: Končni izdelek skupine otrok »Geometrijski liki« 

 

 

Slika 27: Končni izdelek skupine otrok »Geometrijski liki« 

 

Učenci so na likovnem področju risanja spoznali ritem, spreminjanje ritmičnih zaporedij in 

reciklažo naravnega materiala. Praktično delo učencev je potekalo na šolskem igrišču in v 

parku pred šolo. Učenci so delali v skupinah. Pri izdelavi likovnih izdelkov so uporabili 

odpadne naravne materiale kot so palice, veje, storži, jesenski plodovi, kamni, drevesni listi 

… ki so jih našli zunaj. Vsaka skupina otrok je iz naravnih materialov upodobila različne 

geometrijske like, v katere je intervenirala različna ritmična zaporedja. Učenci so si delo v 

skupinah dobro organizirali. Najprej so zbrali potreben material, nato so se odločili za vrsto 

lika, pozneje pa so lik oz. podobo iz več likov zapolnili še z ritmični zaporedji. Tako so 

oblikovali motiv »geometrijski liki«. Učenci so delo komentirali takole: 

»Všeč mi je bilo, ker smo delali zunaj in večkrat bi lahko to ponovili.« »Všeč mi je 

bilo, ker smo delali v skupinah in sem bila lahko s svojimi prijateljicami. Skupaj smo 

zbrale veliko idej in zato nam je izdelek tako dobro uspel.«  

Iz podobnih izjav učencev lahko sklepamo, da učenci radi delajo tudi na prostem, ne le v 

učilnici, da radi delajo v skupinah in z naravnim materialom. Ob spoznavanju likovnih 
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pojmov in reciklaže naravnih materialov lahko tudi v nadaljnji pedagoški praksi upoštevamo 

željo otrok po sodobnih in različnih učnih oblikah ter metodah dela. 

 

9.3.5 Likovna rešitev učencev – implementacija umetniškega dela umetnika Jeroena 

Beekmansa 

 

Učenci so na likovnem področju arhitekture spoznali simetrijo in asimetrijo v arhitekturi in 

reciklažo naravnega materiala. Praktično delo učencev je potekalo na šolskem igrišču in v 

parku pred šolo. Učenci so delali v dvojicah. Pri izdelavi skupnega likovnega izdelka so 

uporabili odpaden naravni material (veje, storže, palice, glinene posode, lesene dele). Najprej 

so iz lesenih zabojčkov postavili simetrično kompozicijo, jo z žeblji in kladivom združili, da 

bila stabilna. Nato pa so to kompozicijo asimetrično zapolnili z naravnim materialom, ki so ga 

prinesli od doma ali nabrali v okolici šole. Skupaj so postavili »hiško za žuželke.« Učenci so 

imeli delo dobro organizirano po dvojicah z natančnimi navodili, zato je potekalo brez težav. 

Učenci so pri delu zelo uživali in bili na koncu zelo zadovoljni s skupinskim izdelkom. Delo 

so komentirali: »Všeč mi je bilo, ker smo delali na prostem in ne v učilnici.« »Všeč mi je bilo, 

ker smo delali v parih. Skoraj tekmovali smo med seboj, kdo bo zbral največ materiala v hiško 

za žuželke.« »Na začetku si nisem predstavljala, kako bomo postavili hiško, na koncu me je 

presenetilo, kako dobro nam je uspelo, ker smo vsi pari delali in pomagali.« Tako so učenci 

pridobili pozitivno izkušnjo s postavitvijo skupinske instalacije in spoznali naravne materiale, 

ki jih lahko recikliramo in s tem prispevamo k varovanju okolja.  

 

9.3.6 Likovna rešitev učencev – implementacija umetniškega dela umetnika Helmuta 

Smitsa 

 

Slika 28: Končni izdelek »Na odru« 
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Slika 29: Končni izdelek »Na odru« 

 

 

Slika 30: Končni izdelek »Na odru« 

 

 

Slika 31: Končni izdelek »Na odru« 

 

Učenci so na likovnem področju kiparstva spoznali obhodni kip in reciklažo odpadnega 

kartona. Pri izdelavi likovnih izdelkov so uporabili karton, odpadno kartonasto embalažo, 

kartonaste škatlice, tulce, pokrovčke … Iz tega so izdelali glasbila in upodobili motiv »na 
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odru«. Za podlago so uporabili karton velikosti A4 in nanj postavili glasbila, ki so jih 

oblikovali iz odpadne kartonaste embalaže. Pozorni so morali biti na to, da so glasbila 

postavili stabilno na podlago. Vsak naj bi izdelal vsaj tri glasbila, vendar nekaterim učencem 

ni uspelo, ker so imeli precej težav z lepljenjem, zapolnjevanjem in prekrivanjem votlih delov 

(tulcev) ter s pritrjevanjem na podlago. Ob vrednotenju so povedali, kako so nameravali 

izdelek še dopolniti in dokončati, pa jim je zmanjkalo časa. Večina učencev je izdelke 

dokončala. Učencem je bilo delo všeč, vendar so potrebovali veliko učiteljeve pomoči. Eden 

izmed učencev je dejal: »Delo mi je bilo všeč, a mi je žal zmanjkalo časa, da bi ga dokončal. 

Narediti sem nameraval še klavir.« Izkazalo se je, da učenci veliko časa porabijo za osnovno 

lepljenje in rezanje, manj časa pa potem ostane za izvirnost in dodajanje podrobnosti 

izdelkom. Vendarle pa so spoznali novega ekoart umetnika in izdelali nov izdelek iz odpadne 

kartonaste embalaže. 

 

9.3.7 Likovna rešitev učencev – implementacija umetniškega dela umetnika Christiana 

Graserja  

 

 

Slika 32: Končni izdelek skupine otrok »Arena« 
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Slika 33: Končni izdelek skupine otrok »Arena« 

 

 

Slika 34: Končni izdelek skupine otrok »Arena« 

 

Učenci so na likovnem področju arhitekture spoznali polodprti arhitekturni prostor in 

reciklažo odpadnega kartona. Pri izdelavi likovnih izdelkov so uporabili odpadne kartonaste 

tulce. Delali so v skupinah po trije učenci skupaj. Oblikovali so motiv »arena«. Najprej so 

tulce razrezali na tri različne višine: 10 cm, 7 cm in 4 cm. Nato so ogrodje le nastavili, 

pozneje pa tulce zlepili oz. združili skupaj. Vsak tulec posebej naj bi oblikovali tako, da bi 

izrezali okna ali vrata kot odprtine v stebrih. Ker so učenci porabili preveč časa za 

postavljanje osnovnega ogrodja, so namesto izrezovanja odprtin, okna in vrata na tulce 

nalepili kar iz kolaž papirja. Ko so imeli pripravljenih dovolj tulcev, so jih postavili v kroge. 

Notranji krog je bil iz najnižjih tulcev, srednji krog iz srednje visokih tulcev in je obdajal 

notranji krog, zunanji krog pa je bil iz najvišjih tulcev in je obdajal srednji krog tulcev. Tulce 

so zlepili enega z drugim ali speli skupaj s spenjačem. Vsaka skupina otrok je tako oblikovala 

motiv »arene« kot polodprti arhitekturni prostor. Učenci so pri delu zelo uživali in bili z 

izdelki na koncu zadovoljni. Navajali so: »Delo v skupinah mi je zelo všeč, ker si lahko med 

seboj pomagamo.« »Všeč mi je bilo, ker smo delali arene in meni se zdijo stare stavbe zelo 
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zanimive, ker so skrivnostne.« Spoznali so tudi enega izmed materialov, ki ga lahko 

recikliramo in s tem prispevamo k varovanju okolja.  

 

9.3.8 Likovna rešitev učencev – implementacija umetniškega dela umetnika Mateja 

Andraža Vogrinčiča  

 

Slika 35: Končni izdelki »Prenaseljenost« 

 

 

Slika 36: Končni izdelki »Prenaseljenost« 

 

 

Slika 37: Končni izdelki »Prenaseljenost« 
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Učenci so na likovnem področju grafike spoznali visoki tisk in reciklažo odpadnega kartona. 

Pri izdelavi likovnih izdelkov so uporabili odpadni karton in iz njega izdelali premično 

šablono. Oblikovali so motiv »prenaseljenost«. Iz kartona so izrezali osnovno obliko, nanjo 

nalepili dodatne koščke kartona ali iz osnovne oblike izrezali kak del, da je šablona dobila več 

različnih nivojev višin. Šablono so nato premazali s tiskarsko barvo in valjčkom in jo odtisnili 

na papir. Nato so jo spet premazali z drugo barvo in odtisnili na drugo mesto na papirju. Tako 

so jo premikali in odtiskovali po površini lista, dokler ni bila zapolnjena celotna ploskev. Iz 

posameznih delov – odtisov so tako sestavili celoto – nov grafični izdelek. Odtis so na koncu 

opremili tudi s podatki. Učenci so izdelali po več premičnih šablon in uporabili različne 

tiskarske barve. Pri delu so zelo uživali in bili z izdelki na koncu zadovoljni. Eden izmed 

učencev je rekel: »Delo mi je bilo všeč, ker smo spoznali slovenskega umetnika in ker smo 

tiskali. Vsak odtis je malo drugačen, niti dva nista enaka in to je zanimivo.« Tako so spoznali 

enega izmed slovenskih ekoart umetnikov in tudi sami naredili nov izdelek iz odpadnega 

kartona. 

 

9.3.9 Likovna rešitev učencev – implementacija umetniškega dela umetnika Briana 

Jungena  

 

 

Slika 38: Končni izdelek dela v dvojicah »Gradovi« 
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Slika 39: Končni izdelek dela v dvojicah »Gradovi« 

 

Učenci so na likovnem področju arhitekture spoznali povezave med prostori – odprtine in 

reciklažo plastične embalaže. Pri izdelavi likovnih izdelkov so uporabili odpadne plastične 

lončke jogurtov, pudingov, sladoleda. Iz njih so sestavili kompozicijo in oblikovali motiv 

»grad«. Delali so v dvojicah. Najprej so postavili obzidje, nato dodali stebre, stolpe, odprtine 

v prostoru pa so naredili s škarjami, tako da so zarezali v lončke različne luknje. Naredili so 

različne zareze, trakove upognili navznoter ali navzven, da so dobili željeni učinek. Pozorni 

so morali biti, da so lončke med seboj dobro zlepili, da so stali stabilno. Pri delu so zelo 

uživali in bili z izdelki na koncu zadovoljni. Ena izmed učenk je dejala: »Všeč mi je bilo, ker 

sem lahko delala s svojo prijateljico. Skupaj sva si zamislili, kakšen grad bova naredili in 

potem nama je to tudi dobro uspelo.« Učenci so se tako seznanili tudi s pojmi reciklaža 

plastične embalaže, ekologija in ekoart umetnost.  

 

9.3.10 Likovna rešitev učencev – implementacija umetniškega dela umetnice Pat Durr  

 

 

Slika 40: Končni izdelek »Na smetišču« 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Krašovec; magistrsko delo 

 

 - 145 - 

 

 

Slika 41: Končni izdelek »Legoland« 

 

 

Slika 42: Končni izdelek »Spužiland« 

 

 

Slika 43: Končni izdelek »Romantična večerja« 

 

Učenci so na likovnem področju slikanja spoznali toplo-hladne barve in reciklažo plastične 

embalaže. Pri izdelavi likovnih izdelkov so uporabili akvarelne barve, drobne odpadne 

predmete iz plastike, pokrovčke, figurice iz »kinder jajčkov«, legokocke … Upodobili so 

motiv »na smetišču«. Najprej so risalni list (podlago) prebarvali z akvarelnimi barvami, pri 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Krašovec; magistrsko delo 

 

 - 146 - 

 

čemer so morali upoštevati toplo-hladni kontrast. Nato so na podlago prilepili drobne 

plastične predmete, folije, vrečke, pokrovčke … Nekateri učenci so izrazili željo po 

drugačnem motivu in so raje upodobili »Spužiland«, »Legoland«, »Romantična večerja«. 

Učiteljica jim je to možnost omogočila. Pri delu so zelo uživali in bili z izdelki na koncu 

zadovoljni. Ena izmed učenk je dejala: »Slika mi je tako lepo uspela, da ne želim, da se 

imenuje 'na smetišču', ko pa sem upodobila romantično večerjo ob svečkah za dva.« Učiteljica 

je bila pri poteku učne ure zelo fleksibilna in je upoštevala mnenje in želje učencev. Učenci pa 

so spoznali, kako lahko recikliramo plastično embalažo in s tem prispevamo k varovanju 

okolja.  

 

9.3.11 Likovna rešitev učencev – implementacija umetniškega dela umetnika Črtomirja 

Freliha  

 

 

Slika 44: Matrici in končna izdelka »Rože« 

 

 

Slika 45: Matrici in končna izdelka »Rože« 
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Učenci so na likovnem področju grafike spoznali sorodne barve in reciklažo plastične 

embalaže. Pri izdelavi likovnih izdelkov so uporabili odpadno tetrapak embalažo, velikosti 

B5, šestilo (ali podoben koničast pripomoček) in papir. Najprej so pripravili matrice, tako da 

so z ostjo šestila vgravirali motiv v embalažo. Linije so poudarili tako, da so izdolbli 

debelejše in širše v tetrapak. Oblikovali so motiv »rože«. Nato so na matrico z valjčkom 

nanesli tiskarsko barvo, da se je usedla v izdolbene linije. Potem so s papirjem obrisali barvo 

z matrice. Na matrico so položili čist, vlažen bel papir, jo vstavili v stiskalnico in napravili 

odtis. Barva se je iz poglobljenih delov odtisnila na papir. Odtis so primerno tudi označili s 

podatki. Učiteljica jim je pomagala pri delu s stiskalnico. Učenci so pri delu zelo uživali in 

bili z izdelki na koncu zadovoljni. Eden izmed učencev je dejal: »Še nikoli nisem tetrapaka 

uporabil na tak način. Delo se mi je zdelo zelo zanimivo.« Tako so spoznali enega izmed 

materialov in način, kako ga lahko recikliramo in s tem prispevamo k varovanju okolja.  

 

9.3.12 Likovna rešitev učencev – implementacija umetniškega dela umetnika Nicka 

Gentrya  

 

 

Slika 46: Končni izdelek »Avtoportret« 
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Slika 47: Končni izdelek »Avtoportret« 

 

 

Slika 48: Končni izdelek »Avtoportret« 
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Slika 49: Končni izdelek »Avtoportret« 

 

Učenci so na likovnem področju slikanja spoznali svetlo-temni kontrast in reciklažo odpadne 

računalniške opreme in drugih predmetov. Pri izdelavi likovnih izdelkov so uporabili odpadne 

računalniške diskete in akrilne barve. Upodobili so »avtoportret«. Najprej so diskete nalepili 

na karton, drugo poleg druge, da so dobili temno podlago. Nato so nanjo s svetlimi akrilnimi 

barvami naslikali motiv. Paziti so morali na izbiro barv, da so upodobili svetlo-temni kontrast. 

Zapolnili so celotno podlago. Sliko so dopolnili še z detajli. Učenci so pri delu zelo uživali in 

bili z izdelki na koncu zadovoljni. Delo so komentirali: »Naloga se mi je zdela zabavna, ker 

sem se tako smešno naslikal.« »Naloga mi je bila všeč, ker sem slikala samo sebe in sem se 

morala večkrat pogledati v ogledalo, da nisem česa pozabila.« Učenci so spoznali novega 

ekoart umetnika in način, kako lahko sami reciklirajo odpadno računalniško opremo in s tem 

prispevajo k varovanju okolja.  
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9.3.13 Likovna rešitev učencev – implementacija umetniškega dela umetnika Nigela 

Sielegarja  

 

 

Slika 50: Končni izdelek »V mestu« 

 

 

Slika 51: Končni izdelek »NASA center« 

 

 

Slika 52: Končni izdelek »Na cesti« 
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Slika 53: Končni izdelek »Pokrajina« 

 

Učenci so na likovnem področju kiparstva spoznali različne vrste reliefa in reciklažo odpadne 

računalniške opreme in drugih predmetov. Pri izdelavi likovnih izdelkov so uporabili glino, 

tipke odpadnih računalniških tipkovnic in druge drobne predmete. Upodobili so »avtoportret«. 

Najprej so iz kosa gline oblikovali centimeter debelo ploščo za podlago. Nato so vanjo 

vstavljali in potiskali drobne tipke, drobne odpadne predmete, pokrovčke, da so ustvarili 

poljuben motiv. Glede na to, kako globoko so potiskali tipke in predmete v glino, so ustvarjali 

visoki in nizki relief. Z modelirkami in palčkami so na plošče zarisovali razne črte in 

ustvarjali poglobljeni relief. S kombiniranjem visokega, nizkega in poglobljenega reliefa so 

upodobili motiv po lastni izbiri. Končnim izdelkom so dali naslov. Učenci so pri delu so zelo 

uživali in bili z izdelki na koncu zadovoljni. Delo so komentirali: »Delo mi je bilo zelo všeč, 

ker rad delam z glino. Nikoli pa še nisem vanjo vstavljal drugih predmetov tako kot danes.« 

»Všeč mi je bilo, ker sem lahko upodobila, kar sem želela. Predstavljala sem si mesto 

Ljubljana in ga naredila iz tipk.« »Všeč mi je bilo, ker smo kombinirali naravni in umetni 

material – glino in plastiko.« Učenci so tako spoznali novega ekoart umetnika in način, kako 

lahko sami reciklirajo odpadno računalniško opremo in s tem prispevajo k varovanju okolja.  
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9.3.14 Likovna rešitev učencev – implementacija umetniškega dela umetnika Jodya 

Xionga  

 

 

Slika 54: Skupina učencev med risanjem debla in vej 

 

 

Slika 55: Skupine učencev med tiskanjem drevesne krošnje 

 

 

Slika 56: Končni izdelki skupin otrok »Drevo« 
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Učenci so na likovnem področju grafike spoznali različne načine tiskanja in reciklažo 

odpadnih predmetov. Pri izdelavi likovnih izdelkov so za šablonski tisk uporabili stare čevlje, 

tempera barvo in črn tuš. Delali so v skupinah in upodobili motiv »drevo«. Najprej so na velik 

format kartona s tušem narisali deblo in veje drevesa, kot prikazuje Slika 52. Nato so karton 

položili na tla, obuli stare čevlje, jih namočili v zeleno barvo in stopili na karton. S hojo po 

kartonu so delali odtise, ki predstavljajo drevesne liste. Odtiskovali so s čevlji, ki so 

predstavljali šablono, šablonski tisk, kot prikazuje Slika 53. Na koncu so nastali skupinski 

izdelki »dreves« kot prikazuje Slika 54. Učenci so pri delu so zelo uživali in bili z izdelki na 

koncu zadovoljni. Delo so komentirali: »Všeč mi je bilo, ker smo delali v skupinah.« »Všeč mi 

je bilo, ko smo čevlje pomakali v barvo in tacali po papirju. Nisem si mislila, da bo nastalo 

tako lepo drevo.« Učenci so tako spoznali novega ekoart umetnika in način, kako lahko sami 

reciklirajo odpadno predmete in s tem prispevajo k varovanju okolja.  

 

9.3.15 Predstavitev izvedenih likovnih nalog 

 

V nadaljevanju navajamo nekaj delov otroških opisov o njihovih najljubših likovnih nalogah, 

izvedenih v eksperimentalnem delu, ki so jih zapisali v zadnji likovni nalogi ob vrednotenju 

izdelkov.  

Opis dečka 1:  

»Najbolj mi je bilo všeč, ko smo delali areno. Zato, ker smo delali v skupinah in jaz 

obožujem dela v skupinah, zato ker ima vsak svojo idejo in če jih več združimo skupaj, 

nastane zelo dobra arena. Ta naloga mi je bila najbolj všeč, ker smo delali v 3D in ker 

smo delali iz odpadnega materiala. Tako smo ljudem lahko pokazali, koliko dreves 

posekamo in koliko gozdov uničimo, da dobimo papir in karton.« 

Opis dečka 2:  

»Všeč mi je bilo, ko smo delali gradove iz različnih lončkov. Potrebno je bilo dobro 

razmisliti, kako bo izdelek stal in kako ga zlepiti skupaj. Všeč mi je, kadar moramo 

tako razmišljati. Delali smo v parih in sem se pri tem zelo zabaval. Želim si, da bi še 

kdaj delali kaj podobnega.« 
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Opis deklice 3:  

»Moja najljubša likovna naloga je bila, ko smo odšli ven in delali vzorce iz naravnih 

pripomočkov. Uporabljali smo kamne, veje, kostanj, storže, pesek. Rada delam izdelke 

iz naravnih materialov.« 

Opis dečka 4:  

»Moja najljubša likovna naloga je bila slikanje avtoportreta. Zelo smešno sem se 

naslikal. Slikali smo na računalniške diskete in uporabljali svetle in temne barve. S 

sošolko sva barve zmešala med seboj, da sva dobila kožnato. Pozabil sem si naslikati 

ušesa.« 

Opis dečka 5:  

»Najbolj mi je bilo všeč, ko smo delali reliefe. Bilo je zelo zabavno. Iz gline smo 

naredili ploščo in vanjo vstavljali tipke od računalniških tipkovnic. Na začetku sem 

dolgo premišljeval, kaj bi naredil, ker smo si lahko sami izbrali motiv. Potem sem 

začel oblikovati cesto, nato grad, dodal sem prometne znake. Iz pokrovčkov plastenk 

sem naredil ograjo okoli mesta. Zelo rad delam z glino.« 

Opis deklice 6:  

»Najbolj mi je bila všeč naloga, ko smo v parih delali gradove iz plastičnih lončkov. 

Naučila sem se, da je vedno treba biti potrpežljiv in ne takoj odnehati. Velikokrat se je 

zgodilo, da se je kdo od sošolcev zaletel v najino mizo in so se lončki, ki niso bili 

dobro zlepljeni, podrli. Takrat sva se s sošolko zelo nasmejali. Na koncu sva izdelek 

dokončali in je zelo dobro stal. Od ostalih izdelkov sošolcev je bil najin kar izviren. S 

sošolko sva bili nanj zelo ponosni.« 

Opis deklice 7:  

»Moja najljubša likovna naloga je bila, ko smo tiskali drevo. Posnemali smo 

umetnika. Najprej smo narisali deblo in krošnje, nato pa s starimi čevlji, namočenimi 

v barvo, tacali po kartonu in delali krošnje dreves. Všeč mi je bilo, ko smo delali v 

skupinah. Ta umetnik je pokazal, da več ljudi skupaj lahko ustvari več in umetnina je 

lepša.« 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Krašovec; magistrsko delo 

 

 - 155 - 

 

Učenci eksperimentalne skupine so izražali veliko zadovoljstva pri likovnem delu. Všeč so 

jim bile naloge iz različnih likovnih področij. Navajajo, da radi delajo z naravnim materialom, 

z odpadnim materialom, ki je vsem dostopen. Poleg tega poudarjajo, kako jih veseli 

skupinsko delo, delo v dvojicah, kjer lahko ustvarjajo skupinske in bogatejše izdelke. 

Tudi na podlagi opisov in mnenj učencev lahko sklepamo, kako pomembna je strokovna 

učiteljeva usposobljenost za poučevanje likovne umetnosti. Učitelj mora učencem približati 

umetniška dela na primeren način, v njih zbujati zanimanje, opazovanje in dojemanje 

umetniških del. Ob vsem tem mora izbirati primerne učne oblike in metode dela. Upoštevati 

mora potek ustvarjalnega procesa in temu prilagoditi časovno in vsebinsko artikulacijo učne 

ure. Poleg premišljeno izbranih likovnih materialov, orodij, tehnik, lahko pouk popestri z 

učenjem v naravi. Ob vsem tem pa se učitelji v praksi soočajo z različnimi težavami. Ena 

izmed teh je veliko število učencev v oddelku. Učiteljica je v eksperimentalni skupini delala s 

27 učenci hkrati. Velikokrat ji je primanjkovalo časa, da bi se vsakemu učencu lahko bolj 

posvetila, mu svetovala, mu pomagala pri tehnični izvedbi ipd. Hkrati sta dve šolski uri pouka 

likovne umetnosti prekratki, za kakovostno obravnavo učne snovi, obravnavo avtorjev in 

njihovih umetniških del, demonstracijo, praktično delo učencev, pripravljanje in pospravljanje 

materiala in orodij ter vrednotenje. Zato izdelki velikokrat niso dokončani ali pa niso 

dodelani, dopolnjeni s podrobnostmi, ki bi jih učenci še želeli dodati. Če bi imeli na voljo po 

tri šolske ure skupaj, bi delo potekalo bolj umirjeno in bi imeli več časa za posamezne stopnje 

učne ure. A kljub velikemu številu učencev v eksperimentalni skupini in časovno omejenim 

uram pouka likovne umetnosti, je bil pouk v eksperimentalni skupini zelo dobro izpeljan. 

Učenci so bili nad likovnimi nalogami, materiali, tehnikami in motivi navdušeni, kar pomeni, 

da so jim sodobni načini poučevanja všeč. Za doseganje čim boljšega likovnooblikovnega in 

likovnoustvarjalnega razvoja mora torej učitelj uporabljati tudi sodobnejše učne pristope kot 

kvalitetno dvosmerno komunikacijo med učiteljem in učenci, izražanje mnenj, aktivno 

vključenost učencev skozi celoten pouk, problemski pouk, izkustveno učenje, didaktične igre 

… S skrbno izbranimi umetniškimi deli z ekološko vsebino pa lahko pri učencih posredno 

razvija njihovo ekološko zavest in sposobnost za odgovorno ravnanje v okolju. 
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10.0 SKLEP 

 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili značilnosti učnega predmeta likovna 

umetnost v osnovni šoli, učne oblike in metode, posebej smo izpostavili didaktične značilnosti 

poučevanja likovne umetnosti. Nadalje smo se dotaknili problemske naravnanosti poučevanja 

likovne umetnosti. Posebej smo izpostavili specifične značilnosti poučevanja likovne 

umetnosti v odnosu z ostalimi predmetnimi področji. Predstavili smo tudi likovnoustvarjalni 

razvoj, ob tem smo podrobneje predstavili faze ustvarjalnega procesa, dejavnike likovne 

ustvarjalnosti. Enako pozornost smo namenili likovnooblikovnemu razvoju in problematiki 

medpredmetnega povezovanja. Sklepni del teoretičnega dela smo obsežneje namenili 

ekologiji v vzgojno-izobraževalnem procesu. Podrobneje smo predstavili trajnostni razvoj, 

ekološko vzgojo. Posebno pozornost smo namenili umetniški zvrsti ekoart, ki v svoji 

umetniški izraznosti združuje odnos med umetnostjo in okoljem. Dotaknili smo se tudi 

ekoloških problemov in sodobne umetnosti v funkciji osveščanja o ekoloških problemih. V 

zaključku teoretičnega dela smo predstavili ekoart v likovnopedagoški praksi. 

V empiričnem delu magistrskega dela predstavljamo rezultate raziskave, katere namen je 

slonel na aktualnih vprašanjih razvijanja ekološke osveščenosti pri učencih in 

medpredmetnem povezovanju. Ker sta ta oba vidika zelo aktualna v sodobni 

likovnopedagoški praksi omenjeno problematiko osvetljujemo z dveh vidikov: 

• način vključevanja sodobne likovne umetnosti; prvi vidik obravnava načine, s katerimi 

odgovarjamo na vprašanja, na kakšen način vključujemo sodobno likovno umetnost v 

pouk likovne umetnosti, sloneč na ekoloških vsebinah pri petošolcih; 

• ustrezno postopanje medpredmetnega povezovanja; z drugim vidikom pa 

odgovarjamo na vprašanje, kako ustrezno postopati pri medpredmetnem povezovanju.  

Skozi ta dva vidika smo spremljali likovnoustvarjalni in likovnooblikovni razvoj pri 

petošolcih. Cilj raziskave je bil torej eksperimentalno merjenje likovnoustvarjalnega in 

likovnooblikovnega razvoja pri petošolcih ob vključevanju sodobnih likovnih praks, ki 

obravnavajo ekološke vsebine oz. problematiko. Želeli smo preučiti učinke eksperimentalnega 

poseganja v pouk likovne umetnosti v petem razredu osnovne šole. Le te smo preučevali s 

pomočjo empirično-analitičnega in kvalitativnega pristopa z dveh vidikov: nivoja 

likovnostvarjalnega in likovnooblikovnega razvoja. Ob tem smo kvalitativno spremljali tudi 

stopnjo ekološke osveščenosti. Da bi preverili primernost svojega kvazi-eksperimenta za 

heterogene oddelke učencev, smo statistično kontrolirali spol učencev v eksperimentalni in 
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kontrolni skupini, z vidika razvoja posameznih dejavnikov likovnega razvoja ter z vidika 

sprememb oz. napredka učencev eksperimentalne skupine, ki je bil vezan na ustvarjalni razvoj 

in ekološko osveščenost. Ob raziskovanju smo sledili namenu dokazati učinkovitost 

vključevanja sodobnih likovnih praks, ki obravnavajo ekološke vsebine pri razvijanju likovne 

ustvarjalnosti. Rezultate raziskave predstavljamo skozi analize posameznih poglavij v 

nadaljevanju.  

 

Analiza začetnega stanja 

V raziskavi smo v obeh skupinah (eksperimentalni in kontrolni) uporabili enak vzorec. 

Kvalitativna analiza začetnega stanja je pokazala ugodno izhodišče za primerjavo skupin po 

pokazatelju učinkovitosti kvazi-eksperimenta. 

Z likovnim testom LV2 smo ugotavljali začetni nivo oblikovnega razvoja. Pri tem nivoju smo 

spremljali skupni rezultat vseh dejavnikov oblikovnega razvoja in posameznih dejavnikov, ki 

določajo oblikovni razvoj. Pri merjenju začetnega stanja oblikovnega razvoja glede na spol 

smo zaznali statistično značilno razliko, ki se kaže v prid boljšim rezultatom pri deklicah. 

Pri merjenju začetnega stanja posameznih dejavnikov oblikovnega razvoja glede na spol smo 

zaznali statistično značilno razliko, in sicer pri splošnem likovnem nivoju, ki kaže boljše 

rezultate pri deklicah. Dobljeni rezultati potrjujejo dosedanje raziskave (Duh, 2004), kjer se 

razlike med spoloma kažejo v prid deklicam, saj so le te v tem starostnem obdobju veliko bolj 

vodljive, dosledne v upoštevanju navodil kot fantje.  

Pri merjenju začetnega stanja oblikovnega razvoja glede na skupino pri razlikah med spoloma 

nismo zaznali statistično značilnih razlik. To pomeni, da so imeli učenci obeh skupin, tako 

eksperimentalne kot kontrolne, enako izhodišče glede razvojnih sposobnosti pri oblikovnem 

razvoju. 

Pri merjenju začetnega stanja posameznih dejavnikov oblikovnega razvoja glede na skupino 

nismo zaznali statistično značilnih razlik med skupinama, kar pomeni, da so imeli učenci obeh 

skupin, tako eksperimentalne kot kontrolne, enako izhodišče z vidika posameznih dejavnikov 

oblikovnega razvoja. 

Pri merjenju začetnega stanja ustvarjalnega razvoja glede na spol nismo zaznali statistično 

značilnih razlik med spoloma. Iz aritmetičnih sredin rezultatov pa lahko rečemo, da so deklice 

dosegle nekoliko višje rezultate. 

Pri merjenju začetnega stanja posameznih dejavnikov likovne ustvarjalnosti glede na spol smo 

zaznali statistično značilno razliko med spoloma, ki se kaže v prid deklicam. S tem rezultatom 

smo podkrepili dosedanje raziskave, kjer se pri dejavniku likovne elaboracije kažejo 
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statistično značilne razlike med spoloma v prid deklicam. Deklice so namreč v tem obdobju 

veliko bolj podvržene načrtovanju in predvidevanju pri likovnem ustvarjanju kot dečki. 

Pri merjenju začetnega stanja ustvarjalnega razvoja glede na skupino nismo zaznali statistično 

značilnih razlik pri skupni vrednosti likovne ustvarjalnosti med skupinama. To pomeni, da so 

imeli učenci eksperimentalne in kontrolne skupine v začetku raziskave enako izhodišče. 

Pri merjenju začetnega stanja dejavnikov likovne ustvarjalnosti glede na skupino smo le pri 

dejavniku likovna elaboracija zaznali statistično značilno razliko med skupinama, in sicer se 

le ta kaže v prid učencem kontrolne skupine. Pri ostalih dejavnikih likovne ustvarjalnosti ni 

bilo statistično pomembnih razlik glede na skupino. 

Pri merjenju začetnega stanja likovnega razvoja glede na spol smo zaznali izraženo tendenco 

v prid boljšim rezultatom pri deklicah. 

Pri merjenju začetnega stanja likovnega razvoja glede na skupino nismo zaznali statistično 

značilnih razlik med skupinama. Torej nam rezultati povedo, da so imeli učenci obeh skupin 

enako izhodišče v začetnem testu. 

 

Analiza končnega stanja 

Z likovnim testom LV2 smo poleg začetnega nivoja ugotavljali tudi končni nivo ustvarjalnega 

razvoja. Pri tem nivoju smo spremljali skupni rezultat vseh dejavnikov ustvarjalnega razvoja 

in posameznih dejavnikov, ki določajo ustvarjalni razvoj.  

Pri merjenju končnega ustvarjalnega razvoja glede na spol smo ugotovili, da ne obstajajo 

statistično značilne razlike med spoloma. Torej so v končnem testiranju enakovredno 

napredovali tako deklice kot dečki. Pri merjenju končnega stanja dejavnikov likovne 

ustvarjalnosti glede na spol statistično značilnih razlik nismo zaznali pri nobenem dejavniku 

likovne ustvarjalnosti. Zaznali pa smo izraženo tendenco razlike pri dejavniku likovne 

fluentnosti v prid boljšim rezultatom pri deklicah. Pri merjenju končnega ustvarjalnega 

razvoja glede na skupino smo ugotovili, da obstaja statistično značilna razlika med skupinama 

in sicer v prid boljšim rezultatom učencev v eksperimentalni skupini. Pri merjenju končnega 

oblikovnega razvoja glede na spol med dečki in deklicami nismo zaznali statistično značilnih 

razlik. Rezultati nam torej povedo, da so tako dečki kot deklice enakomerno napredovali skozi 

našo raziskavo. Pri merjenju končnega stanja dejavnikov oblikovnega razvoja glede na spol 

nismo zaznali statistično značilnih razlik. Zaznali pa smo izraženo tendenco razlik pri 

dejavniku oblikovne izkušnje in likovna tehnika, ki se kaže v prid višjim rezultatom pri 

deklicah. 
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Pri merjenju končnega oblikovnega razvoja glede na skupino smo zaznali statistično značilno 

razliko, in sicer v prid boljšim rezultatom v eksperimentalni skupini. Pri merjenju končnega 

stanja dejavnikov oblikovnega razvoja glede na skupino smo zaznali statistično značilne 

razlike med skupinama pri vseh dejavnikih oblikovnega razvoja. Pri merjenju končnega stanja 

likovnega razvoja glede na spol smo ugotovili, da ne obstajajo statistično značilne razlike med 

spoloma. Pri merjenju končnega stanja likovnega razvoja glede na skupino smo ugotovili, da 

obstaja statistično značilna razlika med skupinama, in sicer v prid višjim rezultatom pri 

eksperimentalni skupini.  

Analiza rezultatov končnega merjenja je pokazala, da so ob preverjanju uspešnosti 

načrtovanih in izvedenih likovnih nalog v petem razredu učenci eksperimentalne skupine 

dosegli višji nivo razvoja skupnih likovnih sposobnosti. Vključevanje sodobne umetnosti v 

pouk likovne umetnosti je pozitivno vplivalo na razvoj posameznih dejavnikov ustvarjalno-

oblikovnega razvoja in stopnjo ekološke osveščenosti. Rezultati raziskave so pokazali 

napredek pri učencih v eksperimentalni skupini. S temi ugotovitvami smo potrdili naslednje 

hipoteze: 

 hipotezo Hspol1, s katero smo predvidevali, da pri merjenju skupnega 

likovnoustvarjalnega razvoja ne bo razlik med spoloma; 

 hipotezo Hspol2.1, s katero smo predvidevali, da pri merjenju dejavnika redefinicije ne 

bo razlik med spoloma; 

 hipotezo Hspol2.2, s katero smo predvidevali, da pri merjenju dejavnika originalnost ne 

bo razlik med spoloma; 

 hipotezo Hspol2.3, s katero smo predvidevali, da pri merjenju dejavnika elaboracija ne 

bo razlik med spoloma; 

 hipotezo Hspol2.4, s katero smo predvidevali, da pri merjenju dejavnika občutljivost za 

likovne probleme ne bo razlik med spoloma;  

 hipotezo Hspol2.5, s katero smo predvidevali, da pri merjenju dejavnika fleksibilnost ne 

bo razlik med spoloma; 

 deloma potrdili hipotezo Hspol2.6, s katero smo predvidevali, da pri merjenju dejavnika 

fluentnost ne bo razlik med spoloma; 

 specifično hipotezo HSK2.1, s katero smo predvidevali, da bodo učenci 

eksperimentalne skupine dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri 

dejavniku likovne redefinicije; 
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 specifično hipotezo HSK2.2, s katero smo predvidevali, da bodo učenci 

eksperimentalne skupine dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri 

dejavniku likovne originalnosti; 

 specifično hipotezo HSK2.3, s katero smo predvidevali, da bodo učenci 

eksperimentalne skupine dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri 

dejavniku likovne elaboracije; 

 specifično hipotezo HSK2.4, s katero smo predvidevali, da bodo učenci 

eksperimentalne skupine dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri 

dejavniku občutljivost za likovne probleme; 

 specifično hipotezo HSK2.5, s katero smo predvidevali, da bodo učenci 

eksperimentalne skupine dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri 

dejavniku fleksibilnost; 

 specifično hipotezo HSK2.6, s katero smo predvidevali, da bodo učenci 

eksperimentalne skupine dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri 

dejavniku fluentnost; 

 hipotezo Hspol3, s katero smo predvidevali, da pri merjenju razlik med spoloma pri 

likovnooblikovnem razvoju ne bo moč zaznati razlik; 

 hipotezo Hspol3.1, s katero smo predvidevali, da ne bo statistično značilnih razlik med 

spoloma pri dejavniku oblikovnega razvoja; 

 hipotezo Hspol3.2, s katero smo predvidevali, da pri dejavniku optičnotematskega 

razvoja ne bo razlik med spoloma; 

 hipotezo Hspol3.3, s katero smo predvidevali, da pri merjenju nivoja likovnega okusa 

ne bomo zaznali statistično značilnih razlik med spoloma; 

 hipotezo Hspol3.4, s katero smo predvidevali, da pri dejavniku oblikovne izkušnje in 

likovna tehnika ne bomo zaznali statistično značilnih razlik; 

 hipotezo Hspol3.5, s katero smo predvidevali, da pri merjenju dejavnika individualnost 

ne bo moč zaznati statistično značilnih razlik; 

 hipotezo Hspol3.6, s katero smo predvidevali, da pri dejavniku splošni likovni nivo ne 

bo moč zaznati statistično značilnih razlik med spoloma; 

 hipotezo HSK3.1, s katero smo predvidevali, da bodo učenci eksperimentalne skupine 

dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri dejavniku oblikovnega razvoja; 

 hipotezo HSK3.1, s katero smo predvidevali, da bodo učenci eksperimentalne skupine 

dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri dejavniku oblikovnega razvoja; 
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 hipotezo HSK3.2, s katero smo predvidevali, da bodo učenci eksperimentalne skupine 

dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri dejavniku optičnotematskega 

razvoja; 

 hipotezo HSK3.3, s katero smo predvidevali, da bodo učenci eksperimentalne skupine 

dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri dejavniku nivo likovnega 

okusa; 

 hipotezo HSK3.4, s katero smo predvidevali, da bodo učenci eksperimentalne skupine 

dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri dejavniku oblikovne izkušnje 

in likovna tehnika; 

 hipotezo HSK3.5, s katero smo predvidevali, da bodo učenci eksperimentalne skupine 

dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri dejavniku individualnosti; 

 hipotezo HSK3.6, s katero smo predvidevali, da bodo učenci eksperimentalne skupine 

dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine pri dejavniku splošni likovni nivo; 

 hipotezo Hspol1, s katero smo predvidevali, da v skupnem likovnoustvarjalnem razvoju 

ne bo moč zaznati statistično značilnih razlik med spoloma; 

 hipotezo HSK1, s katero smo predvidevali, da bodo učenci eksperimentalne skupine pri 

skupnem likovnem razvoju dosegli višje rezultate kot učenci kontrolne skupine; 

 splošno hipotezo Hnapredek, s katero smo predvidevali, da bodo učenci eksperimentalne 

skupine skozi raziskavo napredovali pri razvoju skupnega likovnega ustvarjalno-

oblikovnega razvoja (likovni razvoj). 

 

Analiza intervjujev o ekološki osveščenosti 

Iz analize intervjujev lahko sklepamo o nivoju ekološke ozaveščenosti učencev 

eksperimentalne in kontrolne skupine. Večina odgovorov učencev kaže na nekoliko višji nivo 

ekološke ozaveščenosti pri učencih eksperimentalne skupine. 

Pri vprašanjih o uporabi prevoznih sredstev (RV4), ravnanju z obutvijo in oblačili, ki jih ne 

potrebujejo več (RV5), pri varčevanju z električno energijo (RV7) so učenci obeh skupin 

enako ekološko osveščeni.  

Razlike se pojavljajo pri vprašanjih o reciklaži in njenih vplivih na okolje (RV1), o ravnanju z 

odpadki (RV2), o varčevanju z vodo (RV3), kjer učenci eksperimentalne skupine kažejo višjo 

stopnjo ekološke ozaveščenosti kot učenci kontrolne skupine. Učenci kontrolne skupine pa 

kažejo višjo ekološko osveščenost pri vprašanju o uporabi vrst nakupovalnih vrečk (RV6). 
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Razlike med obema skupinama se pojavljajo pri vprašanjih o reciklaži različnega materiala. 

Pri vprašanjih o reciklaži odpadnega kartona (RV9), odpadnega naravnega materiala (RV11) 

in odpadne računalniške opreme (RV12) učenci eksperimentalne skupine kažejo višji nivo 

ekološke osveščenosti kot učenci kontrolne skupine. Pri vprašanjih o reciklaži odpadnega 

časopisnega in reklamnega papirja (RV8), o reciklaži plastične embalaže (RV10) ter o tem, 

kako bi se v recikliranju lahko še sami izboljšali RV16), so učenci obeh skupin približno 

enako ekološko osveščeni. 

Pri vprašanjih, ki se nanašajo na čas raziskave in njene cilje, se pojavljajo izrazite razlike med 

primerjalnima skupinama. Kar se tiče izbora najljubših likovnih nalog (RV13), poznavanja 

likovnih umetnikov (RV14), mnenja o ekološki ozaveščenosti ljudi ter načinov spodbujanje le 

te, se pri učencih eksperimentalne skupine kaže mnogo višji nivo ekološke osveščenosti 

(RV15) kot pri učencih kontrolne skupine. Razlogi za vse te prednosti učencev oz. njihov višji 

nivo ekološke osveščenosti eksperimentalne pred kontrolno skupino so v smiselno načrtovani 

in izvedeni raziskavi v eksperimentalni skupini. To pomeni zelo dobro vnaprej pripravljeno 

pedagoško delo, z vključevanjem sodobne likovne umetnosti, ki obravnava ekološke vsebine.  

Glede na rezultate intervjujev lahko sklepamo, da učenci eksperimentalne skupine dosegajo 

višji nivo ekološke osveščenosti kot učenci kontrolne skupine. S temi podatki lahko 

podkrepimo rezultate testa Štirih risb, ki prikazuje višji razvoj dejavnikov 

likovnoustvarjalnega in likovnooblikovnega razvoja petošolcev v eksperimentalni skupini. 

Pouk likovne umetnosti z vključevanjem sodobne umetnosti in medpredmetnim 

povezovanjem, ki smo ga v raziskavi predstavili in eksperimentalno preizkusili, je lahko 

dobra osnova za praktično uporabo v izobraževalno-vzgojni praksi v procesu likovne 

umetnosti. Postopno uvajanje novosti v ustaljeno šolsko prakso je dobrodošlo tako za učitelje 

kot učence, saj lahko sproti preverjajo uspešnost novih pristopov in teoretična izhodišča 

neposredno preverjajo v praksi. V raziskavi smo raziskali in eksperimentalno preverili 

inovativni pristop – način vključevanja sodobne umetnosti v pouk likovne umetnosti z 

medpredmetnim povezovanjem in ob tem razvijali likovni razvoj ter ekološko osveščenost pri 

učencih. Na podlagi rezultatov raziskave lahko ugotovimo, da tovrsten pristop prinaša 

dobrodošlo novost v likovnovzgojno prakso in s tem prispeva k teoriji didaktike likovne 

umetnosti. 
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content/files_mf/cache/th_9659f864558a1833c5e82c49eecf6697_watering_23.jpg 

(pridobljeno 9. 1. 2016) 

94. Nick Gentry: Avtoporteti, 2010 http://www.theblogismine.com/wp-

content/uploads/2010/03/Floppy-Disk-Art-by-Nick-Gentry-1-570x379.jpg 

(pridobljeno 17. 1. 2016) 

95. Nigel Sielegar: Earth day, 2008 http://ecofriend.com/wp-

content/uploads/2012/07/giant_frame_created_by_nigel_sielegar_l6izv.jpg 

(pridobljeno 24. 1. 2016)  

96. Pat Durr: Residual Traces, 2009 http://www.ecology.com/wp-

content/uploads/2014/08/durrpat1.jpg (pridobljeno 2. 12. 2015) 

97. Sayaka Kajita Ganz: Riba http://reefbuilders.com/files/2010/02/DeepSea1-11-08-

04s.jpg (pridobljeno 19. 3. 2016) 

98. Son:Da: Situacija slovenska_35, 2007 http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/tandem-

son-da-s-kabli-nad-mesto-in-svet/150367 (pridobljeno 20. 5. 2015)  

99. Wolfgang Buntrock in Frank Nordiek: Riba, 1997 https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/7b/8e/2b/7b8e2b1a203605b2ac6e715b2d3e4de7.jpg 

(pridobljeno 10. 10. 2015)  
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12.0 PRILOGE 

 

Priloga 1: Vsebinski program eksperimentalnega programa 

 

1. UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO UMETNOST 

 

TEMATSKI SKLOP: RECIKLAŽA ČASOPISNEGA IN REKLAMNEGA PAPIRJA   

FAZA PROCESA LIKOVNE UMETNOSTI: UČENJE, IGRA 

 

LIKOVNO PODROČJE: risanje 

LIKOVNI PROBLEM: črtne vrednote in risba 

LIKOVNA TEHNIKA: risba z ogljem na A4 format časopisnih odrezkov (povečava, 

sestavljenka vseh risb) 

LIKOVNA TEMA: reciklaža časopisnega in reklamnega papirja                                  

LIKOVNI MOTIV: regratova lučka 

 

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 

Učenci: 

 ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem na ploskvi; 

 razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo individualni  

likovni izraz; 

 pri oblikovanju na ploskvi uporabljajo podlage različnih velikosti, barve, oblike in 

kakovosti; 

 spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi; 

 razvijajo občutek za bogatenje oblik z likovnimi spremenljivkami; 

 razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi; 

 spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače 

in svetovne kulturne dediščine; 
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 razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki 

za izražanje na ploskvi; 

 pojasnijo posebnosti črt po obliki, legi (smeri), debelini, dolžini; 

 povedo posebnosti gostega in redkega nizanja različnih črt; 

 opišejo nastalo svetlo in temno črtno ploskev; 

 aplicirajo svetle in temne črtne ploskve s površinami predmetov, rastlin, živali, 

človeka v naravi in okolju; 

 analizirajo narisane črtne ploskve na risbah vrstnikov in umetnikov; 

 narišejo risbo in jo črtno obogatijo; 

 se navajajo na samostojno izpolnjevanje narisanih ploskev; 

 se navajajo na vztrajnost pri izpolnjevanju ploskev s črtami. 

 

EKOLOŠKI CILJI: 

Učenci:  

 usvojijo pojem recikliranje, 

 se ekološko ozaveščajo, 

 spoznajo pomembnost recikliranja in vpliv le-tega na okolje, 

 opredelijo pomembnost in skrb za okolje,  

 spoznavajo, kako lahko odpadni predmeti ponovno postanejo uporabni, 

 spoznavajo, kako sodobni umetniki vključujejo odpadne predmete v svoja umetniška 

dela, 

 spoznajo umetnika, ki ustvarja iz odpadnega materiala, 

 razvijajo pozitivne medsebojne odnose.  

 

UČNE OBLIKE:  

frontalna oblika, individualna oblika, skupno delo 

 

UČNE METODE: 

metoda razlage, razgovora, metoda risanja, prikazovanja, demonstriranja, praktičnega 

likovnega izražanja, metoda dela z avdiovizualnimi sredstvi, metoda eksperimentiranja 
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SPECIFIČNE METODE: 

metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti, metoda 

kompleksnosti in prepletanja, metoda izmeničnih vplivov, metoda ozaveščanja lastne 

senzibilnosti, metoda avtonomnih likovnih postopkov, metoda transponiranja in alternativ, 

metoda posrednih stimulansov, metoda neposrednega učenja likovne tehnike, metoda 

samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje 

 

ZNAČILNOST DIDAKTIČNE ENOTE:  

praktična ura 

 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: 

 slovenščina, matematika, naravoslovje in tehnika 

 

LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA: 

 papir, risalni list, časopisni papir, reklamni letaki, reklamni papir, oglje, svinčnik, 

voščenke, flomastri, tuš, črnilo, kreda, podloge za zaščito miz, pršilo za fiksiranje 

oglja. 

 

LIKOVNO DIDAKTIČNA SREDSTVA: 

 predstavitev powerpoint: reprodukcija dela umetnikov tandema son:DA, fotografija 

regratove lučke, 

 razrezana fotokopija regratove lučke – sestavljanka, 

 kartoni z imeni za tabelno sliko, 

 radio, instrumentalna glasba. 

 

VIRI IN LITERATURA:  

 http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/tandem-son-da-s-kabli-nad-mesto-in-svet/150367 

(pridobljeno 20. 5. 2015), 

 https://eucbeniki.sio.si/test/nit4/1379/640px-Dandelion_clock_on_leaves.jpg 

(pridobljeno 19. 8. 2015). 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/test/nit4/1379/640px-Dandelion_clock_on_leaves.jpg
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ARTIKULACIJA UČNE URE 

 

SNOVNI DEL METODIČNI DEL  

PSIHOMOTORNA UČNO-VZGOJNA STRATEGIJA 

UVODNA MOTIVACIJA: DEMONSTRACIJA  

Na mizi imam pripravljene različen material in risarske 

pripomočke (papir, risalni list, časopisni papir, reklamni letaki, 

reklamni papir, oglje, svinčnik, voščenke, flomastri, tuš, črnilo, 

kreda). Učence vprašam: 

 Kako bi lahko z eno besedo poimenovali pripomočke, ki jih 

vidite na mizi? 

 Na kakšne načine bi lahko ta risala (te pripomočke) uporabili? 

Učenci predlagajo različne možnosti in jih ponazorijo (npr. učenec 

z voščenkami nariše na papir enostaven motiv ali nekaj črt).  

Ko rišejo z različnimi risali, posamezne učence spodbudim, da 

narišejo različne vrste črt po: obliki, smeri (vodoravna, 

navpična, poševna črta), debelini (ozka, široka ali tanka, 

debela črta), dolžini (kratka ali dolga črta), prostoročno in s 

pripomočkom (ravnilom), ravna in vijugasta črta. Med tem jih 

sprašujem, kakšne so razlike med nastalimi potezami, debelinami, 

oblikami, strukturami ... 

Spodbudim jih, da uporabijo tudi časopis in oglje. 

 

Nato še sama demonstriram gosto in redko nizanje črt ter 

ponazorim svetlo in temno črtno ploskev.  

 

Učence vprašam: 

 Na katerih področjih likovne umetnosti uporabljamo dane 

materiale in pripomočke?  

 Katere risarske likovne tehnike in material bi še lahko 

uporabili?  

 Ali poznate kakšnega umetnika, ki pri svojem delu uporablja 

podobne pripomočke? Katerega? Kateri material in tehnike 

 

 

 

 

 

 

 

metoda demonstracije, 

razgovora, razlage, 

risanja 

 

frontalna oblika 
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uporablja? 

Učencem povem, da naša sodobna mariborska umetnika Metka 

Golec in Miha Horvat, ki ustvarjata pod skupnim umetniškim 

imenom Son:Da, rišeta na malce drugačen način in uporabljata 

drugačne tehnike risanja. Na kakšen način, bodo ugotovili sami. 

 

POGOVOR O REPRODUKCIJI 

Učenci sedejo za mize in na tablo projiciram umetniško delo 

Son:De - situacija slovenska_35. 

 

Učence povabim k izražanju prvih vtisov. 

 Kaj mislite, kateri material sta umetnika uporabila na tem 

umetniškem delu?  

 Na kaj vas to spominja?  

 Kaj mislite, kaj nam skušata umetnika sporočiti s tem delom? 

 Kaj mislite, kateri material umetnika še uporabljata poleg 

kablov in žic? 

Po pripovedovanju otrok dodam, da umetnika pri svojem delu 

uporabljata staro računalniško opremo, kable, žice, odpadne 

tehnološke stroje, vtičnice ... in s tem opozarjata na pretirano 

porabo električne energije v okolju.  

 Na tablo projiciram umetniško delo še od blizu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, 

prikazovanja, metoda 

dela z avdiovizualnimi 

sredstvi. 

 

frontalna oblika 
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 Umetnika sta torej uporabila stare električne kable in žice ter 

lepilni trak, s kabli sta polepila vso steno in še tla. 

 Ali poznate še kak drug odpadni material, ki bi ga lahko 

ponovno uporabili? 

 Kateri odpadni material – podlage, ki jih imamo na mizi,  bi 

lahko mi ponovno uporabili in na kakšen način?  

 Zakaj je pomembno, da varčujemo s svežim papirjem, kadar 

lahko uporabimo star časopisni papir?  

 Ali ste že kdaj tudi sami sodelovali v akciji zbiranja 

časopisnega papirja? 

 Kaj mislite, kako imenujemo postopek ponovne uporabe 

odpadnega materiala? 

 Se vam zdi primerno, da se tako umetniki kot tudi drugi 

trudimo reciklirati, ponovno uporabiti ali predelati zavržene 

predmete? Zakaj? 

Razložim pojem reciklaža in pomen vpliva le-te na okolje. 

 

 Ste že slišali za besedne zveze: recycled-art, eko-art ali green-

art (povem tudi slovenske prevode)?  

Povem, da gre za umetniško smer, ki spodbuja ustvarjanje 

umetniških del iz odpadnega materiala. 

 

Na tablo pripnem na velikih kartonih zapisana imena umetnikov 

Son:Da (Metka Golec in Miha Horvat)  ter pojem reciklaža. 

 

POGOVOR O LIKOVNEM PROBLEMU 

Učence vprašam: 

 S kakšnimi črtami sta umetnika porisala steno? 

 Katere vrste črt smo tudi mi že na začetku ure narisali? 

Učenci naštevajo različne vrste črt po smeri, dolžini, debelini ... 

Na tablo pripnem na veliko zapisane likovne pojme: točka, črta 

(linija), vodoravna, navpična ali poševna, ozka ali široka, 

(tanka ali debela), kratka ali dolga, ravna ali vijugasta, gosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora 

 

frontalna oblika 
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ali redko nizanje črt, svetla ali temna črtna ploskev. Pojme 

prikažem tudi s primeri, ki smo jih narisali na začetku ure. 

Učence vprašam: 

 Katere črte pa rišete pri drugih predmetih, npr. katere ste 

spoznali pri matematiki? Ali jih tam še kako drugače 

poimenujete (krožnica, pravokotnica, vzporednica, krivulja 

...), katere pri slovenščini (pisane, tiskane črke)? 

 Kje v naravi lahko najdemo podobne primere in vrste črt, ki 

smo jih našteli? 

Pogovor preusmerim na travnik in travniške rastline ter na 

regratovo lučko. Na tablo projiciram veliko fotografijo regratove 

lučke. 

 

 

NAPOVED SMOTRA/CILJA 

Danes bomo tudi mi z risanjem na star časopisni papir ustvarili 

nekaj novega, risbo oz. sestavljanko regratove lučke. 

 

 

NAPOTKI ZA DELO IN KONKRETIZACIJA LIKOVNE 

NALOGE 

Fotokopijo regratove lučke, kot je na tabli, sem razrezala na toliko 

enakih koščkov, kolikor je učencev v razredu. Vsak bo dobil 

košček fotokopije, ki jo bo prerisal in hkrati povečal na svoj kos 

papirja. Ko bo vsak učenec narisal svoj del risbe, bomo skupaj 

sestavili velikansko regratovo lučko, ki jo bomo sestavili kot 

sestavljanko na razrednem panoju. Na zadnji strani bomo vse kose 

risb oštevilčili z isto številko, kot so že oštevilčeni koščki 

fotokopije. 

Risali boste z ogljem na časopisne odrezke velikosti formata A4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage 

 

frontalna oblika 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora 

 

frontalna oblika 
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Bodite pozorni, da natančno prerišete in povečate vse vrste črt in 

zapolnite celotno črtno ploskev, ki bo podobna vašemu koščku 

fotokopije. Na koncu bo vsak svojo risbo z ogljem zaščitil s 

pršilom za fiksiranje, da bo oglje obstojnejše. S pršilom ravnajte 

previdno ob mizi pri odprtem oknu. 

Vse izdelke bomo na koncu ovrednotili po naslednjih merilih: 

 uporaba različnih vrst črt in povečava, 

 zapolnjena celotna črtna ploskev, 

 tehnična izvedba. 

Na tablo pritrdim na veliko zapisana merila za vrednotenje 

izdelkov. 

 

 

PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci zaščitijo mize in pripravijo oglje. Vsakemu razdelim 

časopisni odrezek in košček fotokopije. Ob likovnem ustvarjanju 

poslušajo instrumentalno glasbo. Po končanem delu za seboj 

pospravijo. 

 

LIKOVNO VREDNOTENJE 

15 minut pred iztekom ure vse risbe po oštevilčenem vrstnem redu 

obesimo na razredni pano. Med posameznimi risbami pustimo 

nekaj prostora, razmika. Ogledamo si nastalo sestavljanko ter se o 

njej pogovorimo. Učence sprašujem: 

 Vam je bilo današnje delo všeč? 

 Kaj se vam je zdelo dobro, kaj ne? 

 Smo dosegli svoj cilj – ustvariti umetniško delo, ki opozarja 

na odslužen/zavržen papir? 

 Vas naše delo spominja na delo Son:de? 

 So vsi posamezni deli narejeni tako, kot smo se dogovorili? 

Nam je uspelo sestaviti regratovo lučko? 

 Kaj bi še lahko naredili? Kaj bi lahko naredili drugače? 

Učenci izražajo mnenja, vtise, ideje in predloge. Po danih merilih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda praktičnega 

likovnega izražanja, 

risanja, 

eksperimentiranja 

 

individualna oblika 

 

 

 

 

metoda razgovora 

 

individualna, frontalna  

oblika, skupno delo 
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ovrednotimo in pohvalimo posebnosti vsakega posameznega 

izdelka.  

 

SHEMA TABELNE SLIKE 

 

NOVI POJMI: Son:DA 

METKA GOLEC in MIHA 

HORVAT 

PAZIMO NA: 

 TOČKA 

 ČRTA (LINIJA) 

 VODORAVNA 

NAVPIČNA ALI 

POŠEVNA  

 OZKA ALI 

ŠIROKA, (TANKA 

ALI DEBELA) 

 KRATKA ALI 

DOLGA 

 RAVNA ALI 

VIJUGASTA 

 GOSTO ALI 

REDKO NIZANJE 

ČRT 

 SVETLA ALI 

TEMNA ČRTNA 

PLOSKEV 

  

situacija slovenska_35, 2007 

 

RECIKLAŽA 

 

 

 uporabo različnih vrst 

črt in povečavo 

 zapolnjeno celotno 

črtno ploskev 

 tehnično izvedbo 
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2. UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO UMETNOST 

 

TEMATSKI SKLOP: RECIKLAŽA ČASOPISNEGA IN REKLAMNEGA PAPIRJA   

FAZA PROCESA LIKOVNE UMETNOSTI: USTVARJANJE, DELO 

 

LIKOVNO PODROČJE: slikanje 

LIKOVNI PROBLEM: sorodne barve 

LIKOVNA TEHNIKA: kolaž iz odpadnih zemljevidov s kombinacijo črnega flomastra 

LIKOVNA TEMA: reciklaža časopisnega in reklamnega papirja                                                                   

LIKOVNI MOTIV: naše mesto 

 

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 

Učenci: 

 ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem na ploskvi; 

 razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo individualni  

likovni izraz; 

 pri oblikovanju na ploskvi uporabljajo podlage različnih velikosti, barve, oblike in 

kakovosti; 

 spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi; 

 izvedejo kolaž; 

 v svojih izdelkih lahko likovna področja (risanje, slikanje, grafika, grafično 

oblikovanje) tudi kombinirajo med seboj; 

 razvijajo občutek za bogatenje oblik z likovnimi spremenljivkami; 

 razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi; 

 razvijajo občutek za ravnovesje na ploskvi; 

 spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače 

in svetovne kulturne dediščine; 

 razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki 

za izražanje na ploskvi; 

 na primerih pojavov in predmetov v naravi in okolju opredelijo sorodne barve; 
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 naštejejo primere sorodnih barv; 

 z lepljenjem sorodnih barvnih ploskev oblikujejo kompozicijo z motivom; 

 razvijajo smisel za komponiranje sorodnih barv; 

 pri slikanju razvijajo samostojnost pri izbiri sorodnih barv; 

 opredelijo pojem sorodne barve. 

 

EKOLOŠKI CILJI: 

Učenci:  

 usvojijo pojma ekologija in okoljska odgovornost, 

 usvojijo pojem recikliranje, 

 se ekološko ozaveščajo, 

 spoznajo pomembnost recikliranja in vpliv le-tega na okolje, 

 spoznajo materiale, ki jih lahko recikliramo, 

 spoznavajo, kako sodobni umetniki vključujejo odpadne predmete v svoja umetniška 

dela, 

 spoznajo umetnika, ki ustvarja iz odpadnega materiala, 

 razvijajo pozitivne medsebojne odnose.  

 

UČNE OBLIKE:  

frontalna oblika, individualna oblika 

 

UČNE METODE: 

metoda razlage, razgovora, metoda risanja, prikazovanja, demonstriranja, praktičnega 

likovnega izražanja, metoda dela z avdiovizualnimi sredstvi, metoda eksperimentiranja 

 

SPECIFIČNE METODE: 

metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti, metoda 

kompleksnosti in prepletanja, metoda izmeničnih vplivov, metoda ozaveščanja lastne 

senzibilnosti, metoda avtonomnih likovnih postopkov, metoda transponiranja in alternativ, 

metoda posrednih stimulansov, metoda neposrednega učenja likovne tehnike, metoda 

samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje 
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ZNAČILNOST DIDAKTIČNE ENOTE:  

praktična ura 

 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: 

 matematika, naravoslovje in tehnika 

 

LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA: 

 stari, obrabljeni zemljevidi, reklamni letaki z zemljevidi, zemljevidi iz časopisov, 

revij, razglednic, črn flomaster, lepilo, škarje, risalni listi 

 

LIKOVNO DIDAKTIČNA SREDSTVA: 

 predstavitev powerpoint: reprodukcija dela umetnice Elizabeth Stanek, barvni krog, 

primeri sorodnih barv 

 kartoni z imeni za tabelno sliko 

 radio, instrumentalna glasba 

 

VIRI IN LITERATURA:  

 http://egradiva.minet.si/file.php/11/moddata/scorm/428/4-43.jpg (pridobljeno 20. 8. 

2015), 

 http://egradiva.minet.si/file.php/11/moddata/scorm/428/4-30.jpg (pridobljeno 20. 8. 

2015), 

 http://www.modna-zvezda.si/images/img_article04_01.gif (pridobljeno 20. 8. 2015), 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Itten (pridobljeno 20. 8. 2015), 

 www.ateljeji.si/Gradiva/FILM/Barva/barvne_harmonije.pdf (pridobljeno 20. 8. 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://egradiva.minet.si/file.php/11/moddata/scorm/428/4-43.jpg
http://egradiva.minet.si/file.php/11/moddata/scorm/428/4-30.jpg
http://www.modna-zvezda.si/images/img_article04_01.gif
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Itten
http://www.ateljeji.si/Gradiva/FILM/Barva/barvne_harmonije.pdf
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ARTIKULACIJA UČNE URE 

 

SNOVNI DEL METODIČNI DEL  

KOGNITIVNA UČNO-VZGOJNA STRATEGIJA 

UVODNA MOTIVACIJA: REPRODUKCIJA  

Na tablo projiciram reprodukcijo umetniškega dela 

Overlaid/Underminded iz l. 2013.  

 

 

Učence sprašujem: 

 Kakšni so vaši prvi vtisi ob tem umetniškem delu? 

 Na kaj vas to umetniško delo spominja? Morda na 

zemljevid kakega mesta, države, pokrajine ... 

 Katere barve opažate? 

 Kaj mislite, kaj predstavlja zelena barva? Kaj rumena, 

kaj oranžna? So to morda gore, ravnine, puščave ...? 

 Kaj mislite, kaj predstavljajo črne črte? Morda ceste, 

meje, območja ...? 

Učenci pripovedujejo, kaj jim predstavljajo barve in črte na 

umetniškem delu. 

Povem jim, da je to delo sodobne ameriške umetnice Elizabeth 

Stanek, slikarke in kiparke, ki se zavzema za varovanje našega 

naravnega okolja in zato ustvarja iz odpadnega materiala. 

 

POGOVOR O LIKOVNEM PROBLEMU 

Učence sprašujem: 

 Katere barve ste torej opazili na umetniškem delu? 

 V kakšni povezavi so te barve med seboj?  

 Kako takšne vrste barv poimenujemo v likovni 

 

 

 

metoda razgovora, 

prikazovanja, razlage, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi. 

 

frontalna oblika, 

Individualna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razgovora, 

prikazovanja, razlage, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi  
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umetnosti? 

Dopolnim, da gre za sorodne barve. Ob predstavitvi 

powerpoint si ogledamo barvni krog in sorodne barve, ki so ena 

ob drugi.  

 

 Oglejte si barvni krog in v njem poiščite barve, ki jih je 

uporabila umetnica na svojem delu. Katere barve so to? 

 Na katerem mestu v barvnem krogu ležijo te barve? 

 Koliko so oddaljene med seboj?  

 Ali ležijo druga ob drugi? 

 Katere druge sorodne barve bi umetnica še lahko 

uporabila? Pokažite na barvnem krogu. 

Učenci naštevajo kombinacije sorodnih barv.  Ob predstavitvi si 

ogledamo še nekaj primerov sorodnih barv: 

 

 

 

 

Pogovor preusmerim na likovno tehniko in materiale, ki jih je 

uporabila umetnica. Učence sprašujem: 

 Katere materiale je uporabila umetnica? 

Učenci naštevajo, da so to odpadni zemljevidi, v kombinaciji s 

flomastrom (risanje).  

 

frontalna oblika 
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 Kako imenujemo tako likovno tehniko? 

 V katero področje likovne umetnosti bi lahko uvrstili to 

delo? 

 Katere slikarske likovne tehnike še poznate?  

Učencem povem: umetnica je področje slikanja popestrila s 

črnimi črtami s področja risanja. Tako je kombinirala dve 

likovni tehniki in dve področji likovne umetnosti. 

 Kaj ste danes vi prinesli s seboj v šolo? 

Učenci naštevajo: stare, obrabljene zemljevidi, reklamne letake 

z zemljevidi, zemljevide iz časopisov, revij, z razglednic ... 

 Danes bomo ta material tudi uporabili, sicer bi ga lahko 

zavrgli. Kako imenujemo postopek ponovne uporabe 

odpadnega materiala? 

 Kako imenujemo vedo, ki obravnava skrb za naravno 

okolje, živa bitja, podnebne spremembe? 

Razložim pojma reciklaža in ekologija. Učencem povem:  

Tudi sama umetnica Elizabeth Stanek s svojimi deli opozarja na 

vpliv človeških posegov v naravno okolje, na pomembnost 

podnebnih sprememb, na zaščito ogroženih rastlinskih vrst. 

Na tablo pripnem na veliko zapisana imena: Elizabeth Stanek, 

reciklaža, ekologija, kolaž, sorodne barve. 

 

 

NAPOVED SMOTRA/CILJA 

Danes boste iz odpadnih zemljevidov in s črnim flomastrom 

tudi vi oblikovali naše mesto. 

 

DEMONSTRACIJA LIKOVNE TEHNIKE: učence povabim k 

demonstracijski mizi, kjer imam pripravljene stare zemljevide, 

škarje, risalni list, svinčnik, lepilo.   

Učence vprašam: 

 Kakšno pa je naše mesto Ljubljana?  

 Kakšno okolico ima? 

 

 

 

 

 

metoda razgovora, 

prikazovanja, razlage, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

 

frontalna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razgovora, 

razlage, demonstriranja 

 

frontalna oblika 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Krašovec; magistrsko delo 

 

 - 186 - 

 

 Kakšne so pokrajine? 

 S katerimi barvami bi ga lahko prikazali? 

 S katerimi barvami bi npr. lahko prikazali travnate površine, 

gore (Rožnik, Šmarna gora, Golovec), reke, gozdove, morje, 

staro mestno jedro, naselja, industrijske cone, parke? 

 Kaj bi lahko prikazali s črtami flomastra? Morda ceste, ulice 

...? 

Učenci naštevajo značilnosti našega mesta in jim pripisujejo 

barve. 

Demonstriram, kako z različnih zemljevidov izberem ploskve 

sorodnih barv, jih izrežem, prilepim na risalni list, da zapolnim 

celoten format. S črnim flomastrom prostoročno in s pomočjo 

ravnila, šestila, z obrisovanjem predmetov narišem različne črte, 

da oblikujem motiv mesta. Razložim, kateri del mesta oz. 

pokrajine predstavlja določena barvna ploskev in kaj pomenijo 

črte, ki sem jih narisala. 

Učence vprašam: 

 Pri katerih drugih predmetih ste že slišali izraz ploskve, 

površine in črte? Morda pri matematiki? Kakšne površine 

npr. Zemlje ste spoznali pri naravoslovju? 

 

 

NAPOTKI ZA DELO IN KONKRETIZACIJA LIKOVNE 

NALOGE 

Na ta način boste tudi vi danes ustvarili motiv našega mesta, 

njegove okolice, pokrajino, ki ga obdaja ... motiv mesta,  

kakršnega si vi predstavljate. Pri tem upoštevajte naslednja 

merila: 

 uporabo sorodnih barv, 

 tehnično izvedbo, 

 zapolnjen celoten slikarski prostor. 

Na tablo pripnem na veliko zapisana merila za vrednotenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razgovora, razlage 

 

frontalna oblika 
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PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci na mize pripravijo potrebne pripomočke in material. 

Mize zaščitijo in začnejo z delom. Med ustvarjanjem poslušajo 

instrumentalno glasbo. Po delu za seboj pospravijo. 

 

 

LIKOVNO VREDNOTENJE 

15 minut pred iztekom ure učenci vse izdelke razstavijo in 

obesijo na razredni pano. Skupaj si jih ogledamo in se o njih 

pogovorimo. 

 Vam je bilo današnje delo všeč? 

 Ali smo ustvarili podobne umetnine kot umetnica 

Elizabeth Stanek?  

 Katere dele našega mesta predstavljajo barve, ki ste jih 

izbrali? 

 Kaj bi lahko naredili drugače? 

Učenci izražajo mnenje, vtise, ideje in predloge. Po danih 

merilih ovrednotimo in pohvalimo posebnosti vsakega 

posameznega izdelka.  

metoda praktičnega 

likovnega izražanja, 

metoda risanja, 

eksperimentiranja 

 

individualna oblika 

 

 

 

 

 

metoda razgovora 

 

frontalna oblika 

 

SHEMA TABELNE SLIKE 

 

NOVI POJMI: ELIZABETH STANEK PAZIMO NA: 

 KOLAŽ, 

 SORODNE BARVE. 

 

 

 

 

 

RECIKLAŽA 

EKOLOGIJA 

 uporabo sorodnih barv 

 tehnično izvedbo 

 zapolnjen celoten 

slikarski prostor 
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3. UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO UMETNOST 

 

TEMATSKI SKLOP: RECIKLAŽA ČASOPISNEGA IN REKLAMNEGA PAPIRJA   

FAZA PROCESA LIKOVNE UMETNOSTI: USTVARJANJE, DELO, VREDNOTENJE 

 

LIKOVNO PODROČJE: risanje 

LIKOVNI PROBLEM: simetrija in asimetrija na črtni risbi 

LIKOVNA TEHNIKA: risanje z mehkim svinčnikom na podlago iz časopisnega papirja 

LIKOVNA TEMA: reciklaža časopisnega in reklamnega papirja                                                                   

LIKOVNI MOTIV: sošolec ali sošolka 

 

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 

Učenci: 

 ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem na ploskvi; 

 razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo individualni  

likovni izraz; 

 spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi; 

 razvijajo občutek za bogatenje oblik z likovnimi spremenljivkami; 

 razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi; 

 razvijajo občutek za ravnovesje na ploskvi; 

 spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače 

in svetovne kulturne dediščine; 

 razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki 

za izražanje na ploskvi; 

 s pomočjo primerov v naravi in okolju pojasnijo pojem simetrija in asimetrija; 

 opredelijo posebnosti razporeditve narisanih podob po risalni ploskvi; 

 spoznajo način risanja risbe od celote k posameznostim; 

 narišejo kompozicijo v simetričnem ali nesimetričnem ravnotežju; 

 privzgajajo smisel za uravnoteženo razporejanje narisanih elementov; 

 pridobivajo občutek za drugačnost nesimetrične kompozicije; 
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 opredelijo pojme: ravnotežje, likovno ravnotežje, simetrično ravnotežje, nesimetrično 

ravnotežje. 

 

EKOLOŠKI CILJI: 

Učenci:  

 usvojijo pojma ekologija in okoljska odgovornost, 

 usvojijo pojem recikliranje, 

 se ekološko ozaveščajo, 

 spoznajo pomembnost recikliranja in vpliva le-tega na okolje, 

 spoznajo materiale, ki jih lahko recikliramo, 

 spozna različne možnosti reciklaže predmetov, 

 opredelijo pomembnost in skrb za okolje,  

 spoznavajo, kako lahko odpadni predmeti ponovno postanejo uporabni, 

 spoznavajo, kako sodobni umetniki vključujejo odpadne predmete v svoja umetniška 

dela, 

 spoznajo umetnika, ki ustvarja iz odpadnega materiala, 

 razvijajo pozitivne medsebojne odnose. 

 

UČNE OBLIKE:  

frontalna oblika, individualna oblika, delo v dvojicah 

 

UČNE METODE: 

metoda razlage, razgovora, metoda risanja, prikazovanja, demonstriranja, praktičnega 

likovnega izražanja, metoda dela z avdiovizualnimi sredstvi, metoda eksperimentiranja 

 

SPECIFIČNE METODE: 

metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti, metoda 

kompleksnosti in prepletanja, metoda izmeničnih vplivov, metoda ozaveščanja lastne 

senzibilnosti, metoda avtonomnih likovnih postopkov, metoda transponiranja in alternativ, 

metoda posrednih stimulansov, metoda neposrednega učenja likovne tehnike, metoda 

samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Krašovec; magistrsko delo 

 

 - 190 - 

 

ZNAČILNOST DIDAKTIČNE ENOTE:  

praktična ura 

 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: 

 matematika 

 

LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA: 

 časopisni papir, mehki svinčnik 

 

LIKOVNO DIDAKTIČNA SREDSTVA: 

 predstavitev powerpoint: reprodukcije dela umetnika Marka Powella 

 kartoni z imeni za tabelno sliko 

 

VIRI IN LITERATURA:  

 http://www.cbasports.us/Websites/cbasports/PhotoGallery/4123460/basketball-court-

3.jpg?15970 (pridobljeno 23. 8. 2015), 

 http://cdni.wired.co.uk/1920x1280/w_z/zebras.jpg (pridobljeno 23. 8. 2015), 

 https://drworobec.files.wordpress.com/2015/05/12088-tiger-resting-1680x1050-

animal-wallpaper.jpg (pridobljeno 23. 8. 2015), 

 http://images.wisegeek.com/left-hand-outstretched.jpg (pridobljeno 23. 8. 2015), 

 http://images3.alphacoders.com/277/277017.jpg (pridobljeno 23. 8. 2015), 

 http://lnx.freccetricoloricampiglio.it/wpcontent/uploads/2014/01/j2004pan6.jpg 

(pridobljeno 23. 8. 2015), 

 http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/04/81/ea/8f/old-town-hastings.jpg 

(pridobljeno 23. 8. 2015), 

 http://scienceofstrategy.org/images/tree_sunrise.jpg (pridobljeno 23. 8. 2015), 

 http://yosoyhialeah.com/wp-ontent/uploads/sites/7/2015/07/Watermelon.jpg 

(pridobljeno 23. 8. 2015), 

 http://www.welcome-to-barcelona.com/wpcontent/uploads/2011/06/Laberint-Horta-

Barcelona.jpg (pridobljeno 23. 8. 2015), 

 http://www.longfenceandhome.com/wp-content/uploads/house-siding.jpg (pridobljeno 

23. 8. 2015), 

http://www.cbasports.us/Websites/cbasports/PhotoGallery/4123460/basketball-court-3.jpg?15970
http://www.cbasports.us/Websites/cbasports/PhotoGallery/4123460/basketball-court-3.jpg?15970
http://cdni.wired.co.uk/1920x1280/w_z/zebras.jpg
https://drworobec.files.wordpress.com/2015/05/12088-tiger-resting-1680x1050-animal-wallpaper.jpg
https://drworobec.files.wordpress.com/2015/05/12088-tiger-resting-1680x1050-animal-wallpaper.jpg
https://drworobec.files.wordpress.com/2015/05/12088-tiger-resting-1680x1050-animal-wallpaper.jpg
http://images.wisegeek.com/left-hand-outstretched.jpg
http://images.wisegeek.com/left-hand-outstretched.jpg
http://images3.alphacoders.com/277/277017.jpg
http://lnx.freccetricoloricampiglio.it/wp-content/uploads/2014/01/j2004pan6.jpg
http://lnx.freccetricoloricampiglio.it/wp-content/uploads/2014/01/j2004pan6.jpg
http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/04/81/ea/8f/old-town-hastings.jpg
http://scienceofstrategy.org/images/tree_sunrise.jpg
http://yosoyhialeah.com/wp-ontent/uploads/sites/7/2015/07/Watermelon.jpg
http://www.welcome-to-barcelona.com/wpcontent/uploads/2011/06/Laberint-Horta-Barcelona.jpg
http://www.welcome-to-barcelona.com/wpcontent/uploads/2011/06/Laberint-Horta-Barcelona.jpg
http://www.longfenceandhome.com/wp-content/uploads/house-siding.jpg
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 http://cdn.history.com/sites/2/2013/11/arizona-cotton-field.jpg (pridobljeno 23. 8. 

2015), 

 http://hdka.hr/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/labirint23.jpg (pridobljeno 23. 

8. 2015), 

 http://www.grahamowengallery.com/new_york_2011/monarch.jpg (pridobljeno 23. 8. 

2015), 

 http://molempire.com/wp-content/uploads/2012/09/Mark-Powell-Biro-Pen-Drawings-

on-Antique-Envelopes-4-594x801.jpg (pridobljeno 23. 8. 2015), 

 http://hanguppictures.com/_blog/markpowell-int2.jpg (pridobljeno 23. 8. 2015), 

 http://assets.inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2013/06/markpowell-int2.png 

(pridobljeno 23. 8. 2015), 

 http://cdn7.feeldesain.com/feel/wp-content/uploads/2013/07/feeeldesain-08.jpg 

(pridobljeno 23. 8. 2015), 

 http://www.bankholidaycomes.com/wp-content/uploads/2013/06/bird2.jpg 

(pridobljeno 23. 8. 2015), 

 http://blog.patternbank.com/wp-

content/uploads/2014/06/Mark_Powell_drawings_illustrations_biro_graphics_05.jpg 

(pridobljeno 23. 8. 2015), 

 http://media.creativebloq.futurecdn.net/sites/creativebloq.com/files/images/2013/06/bi

rd3.jpg (pridobljeno 23. 8. 2015), 

 http://imgfave-chat-herokuapp-

com.global.ssl.fastly.net/image_cache/1381256121465240.jpg (pridobljeno 23. 8. 

2015), 

 http://molempire.com/wp-content/uploads/2012/09/Mark-Powell-Biro-Pen-Drawings-

on-Antique-Envelopes.jpg (pridobljeno 23. 8. 2015), 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Symmetry.png (pridobljeno 

23. 8. 2015). 
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http://hdka.hr/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/labirint23.jpg
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Symmetry.png
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ARTIKULACIJA UČNE URE 

 

SNOVNI DEL METODIČNI DEL 

KOGNITIVNA UČNO-VZGOJNA STRATEGIJA 

UVODNA MOTIVACIJA  

Učence povabim, da si ogledajo svoje dlani in jih primerjajo s 

sošolčevimi. Vprašam jih: 

 V čem se vaše dlani razlikujejo med seboj? 

 Kakšne vrste črt opažate na svojih dlaneh? Kakšne na 

sošolčevih?  

 Kako imenujemo področje v likovni umetnosti, kjer 

obravnavamo črte?  

 

POGOVOR O LIKOVNEM PROBLEMU 

Ob predstavitvi ponovimo že predhodno znanje o vrstah črt, 

svetli in temni črtni ploskvi. 

Pogovor napeljem na pojma simetrija in asimetrija. Učence 

vprašam: 

  Ali ste že kdaj slišali za simetrijo in asimetrijo, kje in v 

kakšnih okoliščinah? 

 Na kakšen način ste ta dva pojma obravnavali pri 

matematiki? V katerih primerih? 

Povem, da tudi pri likovni umetnosti pri risanju lahko 

upodobimo simetrične in asimetrične oblike, risbe ... 

 

Ob predstavitvi na platnu razložim: 

Smiselno razporejanje, razvrščanje elementov (likov, 

predmetov, figur) imenujemo KOMPOZICIJA. Tako dobimo 

ravnovesje ali RAVNOTEŽJE kot na tehtnici. Če so oblike 

istih velikosti in teže enako oddaljene od srednje osi, je 

ravnovesje SIMETRIČNO (človeško telo, živali, rastline). Če 

elementi na obeh straneh niso istih velikosti in teže, se 

ravnovesje poruši. To imenujemo ASIMETRIJA (ali 

 

 

 

metoda razgovora 

 

frontalna, individualna 

oblika, delo v dvojicah 

 

 

 

 

metoda razgovora, razlage, 

prikazovanja, metoda dela 

z avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Krašovec; magistrsko delo 

 

 - 193 - 

 

nesimetrična kompozicija). Lahko si predstavljate previsno 

gugalnico. 

 

Na platnu predstavim primere simetričnih in asimetričnih likov: 

kvadrat, razni večkotniki ... Ob fotografijah se pogovorimo o 

primerih različnih črt ter a-/simetrije v naravi: živalski obrazi, 

metuljeva krila, prerez lubenice, žitno polje, drevo, košarkarsko 

igrišče, človeška dlan, sledi letal, stavbe, hiše, park. 

 

Na tablo pripnem na veliko zapisane likovne pojme: 

RAVNOTEŽJE ali RAVNOVESJE, SIMETRIJA, 

ASIMETRIJA, KOMPOZICIJA. 

 

 

POGOVOR O REPRODUKCIJI 

Na tablo projiciram reprodukcijo umetniškega dela Marka 

Powella, risbo portreta starejšega moškega.  

 

 

Učence sprašujem: 

 Kakšno se vam zdi umetniško delo? 

 Na kaj vas spominja? 

 Ali na umetniškem delu opazite kakšne simetrične in 

asimetrične elemente? Katere? 

 Kaj mislite, katero tehniko risanja je uporabil umetnik? 

 

Dopolnim, da gre za časopisni papir in kemični svinčnik.  

Ob projekciji učencem predstavim še druge reprodukcije 

umetnika in jih za posamezen primer sprašujem: 

 Kateri material je umetnik uporabil v tem primeru? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razgovora, razlage, 

prikazovanja, metoda dela 

z avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna oblika, 

individualna oblika 
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 Katere simetrične in katere asimetrične elemente je 

uporabil v svojem delu? Opišite. 

Učencem pokažem naslednje primere risanja s kemičnim 

svinčnikom: 

 risanje  na stare pisemske ovojnice z znamkami in 

pečati, 

 risanje na stare notne zapise, notno črtovje, 

 risanje na stare dokumente s preglednicami, 

 risanje na stare bančne čeke, 

 risanje na stare zemljevide. 

 

Učencem na kratko predstavim sodobnega umetnika: 

Mark Powel ustvarja v Londonu, narisal je že okoli 2000 

portretov. Večinoma riše starejše ljudi na starinske časopise, 

pisemske ovojnice, dokumente, bančne čeke ... Stare obraze in 

stare dokumente (papir za podlago) povezuje zgodovina, ki so 

jo ti ljudje preživeli.  Za vsak portret potrebuje dan ali dva 

časa. Najprej si obraz človeka, ki ga spozna, skicira ali ga 

fotografira, nato ga nariše. 

 

Učence vprašam: 

 Kateri primer umetnikove podlage za risanje vam je bil 

najbolj všeč? Zakaj? 

 Ste tudi sami že kdaj uporabili podobno podlago kot 

umetnik? Katero? 

 Kako imenujemo postopek, ko npr. iz odpadnega časopisa 

naredimo nov izdelek? 

 Kaj mislite, zakaj je reciklaža tako pomembna? 

 Kaj pomeni beseda ekologija?  

 Kako na naši šoli ekološko ravnamo? Naštejte primere. 

 Ali tudi doma kdaj ravnate ekološko? Opišite, na kakšen 

način. 

Pogovorimo se, kako reciklaža vpliva na naše naravno okolje. 
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Na tablo pripnem na veliko zapisana imena: MARK 

POWELL, EKOLOGIJA, RECIKLAŽA. 

 

 

NAPOVED SMOTRA/CILJA 

Danes boste tudi vi risali portrete na časopisni papir. 

 

DEMONSTRACIJA: 

Učence povabim k demonstracijski mizi in jim povem: 

 Danes bomo pri delu uporabili: časopisni papir, velikost A3 

formata ter mehki svinčnik.  

 Na začetku ure ste opazovali sošolčeve dlani, sedaj pa boste 

opazovali sošolčeve obraze.  

Izberem si učenca in ga postavim pred ostale. 

 Kakšno obliko obraza ima? 

 Kakšne vrste črt lahko uporabimo pri upodobitvi? 

 Kateri deli obraza bodo simetrični, kateri nesimetrični? 

 

Po njihovem opisovanju demonstriram risanje z mehkim 

svinčnikom na časopisni papir. Demonstriram postopek risanja 

od celote k posameznostim, uporabo različnih vrst črt in 

opozorim na simetrično obliko obraza, ki je v velikosti A3 

formata. 

 

 

NAPOTKI ZA DELO IN KONKRETIZACIJA LIKOVNE 

NALOGE 

Danes boste tudi vi z mehkim svinčnikom na časopisni papir 

narisali obraz svojega sošolca ali sošolke, ki si ga boste izbrali. 

Delali boste v dvojicah in se usedli drug nasproti drugega, da 

se boste lahko med risanjem opazovali.  

Pri risanju upoštevajte naslednja merila za vrednotenje: 

 simetrijo na črtni risbi, 

 

 

 

 

 

 

metoda razgovora, razlage, 

demonstriranja 

 

frontalna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razgovora 

 

frontalna oblika 
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 zapolnjen celoten format, 

 tehnično izvedbo (od celote k podrobnostim). 

Na tablo pripnem na veliko zapisana merila za vrednotenje. 

 

 

PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci se razdelijo v dvojice. Na mize pripravijo potrebne 

pripomočke in material. Mize zaščitijo in začnejo z delom. 

Med ustvarjanjem poslušajo instrumentalno glasbo. Po delu za 

seboj pospravijo. 

 

 

LIKOVNO VREDNOTENJE 

15 minut pred iztekom ure učenci vse izdelke razstavijo in 

obesijo na razredni pano.  

Najprej si jih sami ogledajo in se v dvojicah pogovorijo o 

izdelkih, nato jasno predstavijo svoja mnenja. 

Učence vprašam: 

 Vam je bilo današnje delo všeč? 

 Ali smo ustvarili podobne umetnine kot umetnik Mark 

Powell?  

 Ali vsi prepoznate svoje sošolce na risbah? 

 Ali ste zadovoljni s svojim izdelkom? Bi kaj naredili 

drugače? 

Učenci izražajo mnenje, vtise, ideje in predloge, o katerih so se 

pogovorili v dvojicah. Po danih merilih ovrednotimo in 

pohvalimo posebnosti vsakega posameznega izdelka.  

 

 

 

 

 

 

metoda praktičnega 

likovnega izražanja, 

eksperimentiranja 

 

individualna oblika, delo v 

dvojicah 

 

 

 

metoda razgovora 

 

frontalna oblika, delo v 

dvojicah, individualna 

oblika 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Krašovec; magistrsko delo 

 

 - 197 - 

 

SHEMA TABELNE SLIKE 

 

NOVI POJMI: MARK POWELL PAZIMO NA: 

RAVNOTEŽJE, 

SIMETRIJA, 

ASIMETRIJA, 

KOMPOZICIJA. 

 

 

 

 

 

EKOLOGIJA 

RECIKLAŽA 

 simetrijo in asimetrijo na 

črtni risbi 

 zapolnjen celoten format 

 tehnično izvedbo 
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4. UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO UMETNOST 

 

TEMATSKI SKLOP: RECIKLAŽA NARAVNEGA MATERIALA 

FAZA PROCESA LIKOVNE UMETNOSTI: UČENJE, IGRA, USTVARJANJE 

 

LIKOVNO PODROČJE: risanje 

LIKOVNI PROBLEM: ritem in spreminjanje ritmičnih zaporedij 

LIKOVNA TEHNIKA: delo na prostem v parku pred šolo, z odpadnimi palicami, vejami 

LIKOVNA TEMA: reciklaža naravnega materiala                                  

LIKOVNI MOTIV: geometrijski liki v naravi 

 

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 

Učenci: 

 ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem na ploskvi; 

 razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo individualni  

likovni izraz; 

 pri oblikovanju na ploskvi uporabljajo podlage različnih velikosti, barve, oblike in 

kakovosti; 

 spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi; 

 razvijajo občutek za bogatenje oblik z likovnimi spremenljivkami; 

 razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi; 

 razvijajo občutek za ravnovesje na ploskvi; 

 spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače 

in svetovne kulturne dediščine; 

 razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki 

za izražanje na ploskvi. 

 

EKOLOŠKI CILJI: 

Učenci:  

 usvojijo pojem recikliranje, 
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 se ekološko ozaveščajo, 

 spoznajo pomembnost recikliranja in vpliv le-tega na okolje, 

 spoznajo materiale, ki jih lahko recikliramo, 

 opredelijo pomembnost in skrb za okolje,  

 razvijajo kritičen odnos do urejenosti okolja, 

 spoznavajo, kako sodobni umetniki vključujejo odpadne predmete v svoja umetniška 

dela, 

 razvijajo pozitivne medsebojne odnose,  

 naredijo izdelek iz odpadnega materiala,  

 razvijajo ustvarjalnost, inovativnost in izmenjavo idej pri oblikovanju iz odpadnega 

materiala. 

 

UČNE OBLIKE:  

frontalna oblika, individualna oblika, delo v dvojicah, skupinsko delo, skupno delo 

 

UČNE METODE: 

metoda razlage, razgovora, prikazovanja, demonstriranja, praktičnega likovnega izražanja, 

metoda dela z avdiovizualnimi sredstvi, metoda eksperimentiranja 

 

SPECIFIČNE METODE: 

metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti, metoda 

kompleksnosti in prepletanja, metoda izmeničnih vplivov, metoda ozaveščanja lastne 

senzibilnosti, metoda avtonomnih likovnih postopkov, metoda transponiranja in alternativ, 

metoda posrednih stimulansov, metoda neposrednega učenja likovne tehnike, metoda 

samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje  

 

ZNAČILNOST DIDAKTIČNE ENOTE:  

praktična ura 

 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: 

 glasba (enakomeren in neenakomeren ritem), matematika (ritmično razporejene črte, 

vrste in oblike črt, geometrijski liki) 
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LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA: 

 naravni material iz okolice šole, parka: veje, lesene palice, kamni, storži, jesenski 

plodovi ... 

 

LIKOVNO DIDAKTIČNA SREDSTVA: 

 predstavitev powerpoint: reprodukcije del umetnikov  Wolfganga Buntrocka in Franka 

Nordieka, primeri ritma na fotografijah 

 kartoni z imeni za tabelno sliko 

 vrečka s številkami za razdelitev v skupine 
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ARTIKULACIJA UČNE URE 

 

SNOVNI DEL METODIČNI DEL 

KOGNITIVNA UČNO-VZGOJNA STRATEGIJA 

UVODNA MOTIVACIJA 

Učencem zaploskam nekaj enakomernih ritmičnih vzorcev, oni 

ponovijo za menoj. Nato zaploskam še nekaj neenakomernih 

ritmičnih vzorcev, učenci ponovijo. Nato zaploskam en 

enakomeren ritmični vzorec in en neenakomeren ritmični 

vzorec. Učence vprašam: 

 Kakšna je razlika med prvim in drugim ploskanjem? Kateri 

vzorec se vam je zdel bolj zanimiv, razgiban in zakaj? 

 Kako imenujemo tak vzorec v glasbi? 

Danes se bomo pogovarjali o ritmu.  

 

POGOVOR O LIKOVNEM PROBLEMU 

Učence vprašam: 

 Kako bi lahko razložili pojem ritem? 

 

Ob predstavitvi na platnu razložim pojem ritem v likovni 

umetnosti:  

Pri likovnem izražanju pomeni ritem ponavljajoče 

izmenjavanje likov, ki so organizirani v poseben red – v 

ZAPOREDJE. Ponavljajo se lahko OBLIKA, VELIKOST ALI 

BARVA LIKOV.  

Če se liki enakomerno ponavljajo in so presledki med njimi 

enaki, gre za POPOLNO PONAVLJANJE, kar imenujemo 

ENAKOMEREN RITEM. Je zelo enoličen (monoton), 

dolgočasen. 

 

               

 

Če like premaknemo, da so presledki med njimi drugačni, je 

 

 

 

metoda razlage, razgovora 
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ritem bolj zanimiv in ponavljanje je IZMENIČNO, gre za 

IZMENIČNI (NEENAKOMERNI) RITEM. 

 

                          

          

 

Še bolj razgiban in bogatejši izmenični ritem dobimo, če likom 

dodamo lik z drugačno obliko, jim spremenimo barvo ali 

velikost. 

 

  ⃝  ⃝   ⃝  ⃝  ⃝ 

 

Ritem lahko izrazimo z barvami, s pečatniki, z lepljenko, črtno 

... 

Učence vprašam: 

 Katere geometrijske like poznate iz matematike? 

Učenci naštevajo različne geometrijske like: kvadrat, trikotnik, 

pravokotnik, deltoid, trapez, krog, elipsa ...  

 Iz katerih črt pa so sestavljeni ti geometrijski liki? 

 Kakšne vrste črt še poznate? 

Učencem povem:  

Ritem lahko tako torej sestavimo tudi iz različnih vrst in oblik 

črt.  Ritem je sestavni del našega življenja.  

 Kaj mislite, kje in na kakšen način se z njim še srečujemo? 

Učenci naštevajo primere ritma iz vsakdanjega življenja. 

Njihove ugotovitve podkrepim s fotografijami na predstavitvi. 

Skupaj si ogledamo primere ritma iz okolja in narave. Na 

posameznih primerih ugotavljajo, za kakšno vrsto ritma gre 

(izmenični ali enakomerni). Primeri na fotografijah: strešniki, 

okna, polkna, ograje, pročelja hiš, skladovnica drv, čebelje 

satovje, bambusove palice, valovanje morja, lunine mene, 

kroženje Zemlje, menjavanje letnih časov, drevoredi ... 
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Na tablo pripnem na veliko zapisane likovne pojme: 

POPOLNO PONAVLJANJE – ENAKOMEREN RITEM, 

IZMENIČNO PONAVLJANJE – NEENAKOMEREN 

RITEM. 

 

 

POGOVOR O REPRODUKCIJI 

Na tablo projiciram reprodukcijo dela dveh nemških 

umetnikov: WOLFGANGA BUNTROCKA IN FRANKA 

NORDIEKA: Riba, 1997. 

 

 

 

Učence vprašam: 

 Kakšni so vaši prvi vtisi ob tem umetniškem delu? 

 Na kaj vas to delo spominja? 

 Kateri material sta uporabila umetnika? 

 Kaj mislite, kaj predstavljajo te palice? 

 Kakšno tehniko sta uporabila? 

 V kakšnem ritmu sta postavila palice, enakomernem ali 

neenakomernem?  

 Kako sta razbila enakomernost ritma? Ali so vse palice 

enako dolge, debele, ravne, krive, v katero smer so 

obrnjene, kako so postavljene ...? 

Učencem pokažem reprodukcijo umetniškega dela še od blizu, 

kjer si lahko ogledajo tehnično izvedbo dela.  
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Učencem povem: 

Umetnika Wolfgang Buntrock in Frank Nordiek prihajata iz 

Nemčije in se že dolgo časa ukvarjata z umetniško smerjo, ki 

se imenuje LAND ART. Land art  pomeni »zemeljska dela«, 

»umetnost Zemlje«. Je vrsta umetniške smeri, ki povezuje 

krajine in umetniška dela. Je oblika umetnosti, ki se ustvari v 

naravi z uporabo naravnih materialov, kot so tla, kamni, 

zemlja, organske snovi, hlodi, veje, listje, voda z dodanimi 

materiali kot so beton, kovine, asfaltni ali mineralni pigmenti. 

Pokrajina, prostor, narava ... so sredstva za izdelavo skulptur. 

Dela obstajajo na prostem, nahajajo se nedaleč stran od 

civilizacije, ljudi in obstojijo pod naravnimi pogoji. Land art 

opozarja, da so umetniška dela lahko razstavljena tudi v naravi, 

na prostem in iz naravnih materialov in ne le v galerijah in 

znotraj stavb iz izumetničenih materialov. 

 

Na platno projiciram še nekaj primerov reprodukcij že prej 

omenjenih umetnikov. Učence vprašam za posamezen primer: 

 Kateri material sta uporabila umetnika? 

 Na kakšen način sta uporabila ta material? 

 Ste na katerem od del prepoznali enakomeren ali 

neenakomeren ritem? 

 

Učenci pripovedujejo in na posameznih primerih naštevamo 

različne naravne materiale. 

 Kako bi skupno poimenovali take vrste material, kot ga 

uporabljata umetnika? 
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 Kakšen naravni material bi še lahko uporabila umetnika? 

 Kako bi te materiale lahko med seboj povezali, zlepili na 

čimbolj naraven način? Morda z vrvico, blatom, vodo in 

peskom ... 

 Ali se vam zdi primerno, da umetnika uporabljata odpadne 

materiale iz okolja in iz njih ustvarita nove umetnine? 

 Kako imenujemo postopek, ko zavržene predmete ponovno 

uporabimo? 

Ponovimo razlago pojma reciklaža. 

 Na kašen način mi v razredu ravnamo z organskimi, 

biološkimi odpadki, z odpadlim naravnim materialom? 

Kako takšne vrste odpadkov ločujete od ostalih? Kam po 

malici pospravite ostalo hrano? Kaj mislite, kaj se potem iz 

teh odpadkov zgodi? Ali imamo ob naši šoli tudi vrt in 

kompostnik? Zakaj je kompost dober oz. uporaben? 

Biološki odpadki se predelajo v kompost, ki ga lahko ponovno 

uporabimo za bogatenje zemlje, ko sadimo ali sejemo oz. za 

izboljšanje rodovitnosti prsti. Tudi umetniška smer LAND 

ART spodbuja, da naravno ostane v naravi. 

 

Na tablo pripnem na veliko zapisana imena:  

WOLFGANG BUNTROCK IN FRANK NORDIEK, 

RECIKLAŽA, LAND ART. 

 

 

NAPOVED SMOTRA/CILJA 

Danes boste tudi vi z odpadnimi drevesnimi palicami in vejami 

risali različne geometrijske like. Odšli bomo na šolsko dvorišče 

in v park, kjer boste delali v skupinah. 

 

NAPOTKI ZA DELO IN KONKRETIZACIJA LIKOVNE 

NALOGE 

Učenci se preobujejo in odidejo na šolsko dvorišče ob parku.  
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DEMONSTRACIJA:  

Učencem demonstriram, na kakšen način lahko iz starih palic 

in vej oblikujejo – narišejo različne geometrijske like, o katerih 

smo že govorili. Prikažem enakomeren in neenakomeren ritem. 

Učence spodbudim, da lahko poleg palic in vej za popestritev 

enakomernega ritma uporabijo tudi druge predmete iz narave: 

kamne, storže, jesenske plodove ... 

 

Dam navodilo: sedaj boste delali v skupinah po 5 učencev. 

Vsaka skupina bo oblikovala neenakomeren zanimiv, razgiban 

ritmični vzorec iz geometrijskih likov. Naravni material lahko 

nabirate na tem določenem območju in ga prinašate na 

dvorišče, kjer boste sestavljali vzorec. Na koncu boste skupine 

predstavile svoje delo. 

Pri delu bodite pozorni na: 

 tehnično izvedbo, 

 uporabo neenakomernega ritma, 

 likovni motiv. 

 

Zaradi varnosti omejim prostor, kjer se bodo učenci lahko 

gibali in delali. Učenci iz vrečke izžrebajo številko od 1 do 5, 

na podlagi katere se razvrstijo v svojo skupino. Za posamezno 

skupino določim mesto, kjer naj bi postavili izdelke, da imajo 

vse skupine dovolj prostora. 

 

 

PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci se povežejo med seboj znotraj skupine in se dogovorijo, 

kako bodo izvedli likovno nalogo. Med samim delom jih po 

potrebi usmerjam in jim nudim pomoč. 
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LIKOVNO VREDNOTENJE 

15 minut pred iztekom ure pokličem vse učence k zbirnemu 

mestu in skupaj si ogledamo nastalo delo. Pomikamo se od 

skupine do skupine in ovrednotimo njihovo delo. Učence 

vprašam: 

 Vam je bilo današnje delo všeč? 

 Ali se na posameznem delu opazi neenakomeren ritem? 

S čim ste popestrili enakomernost likov?  

 Kaj bi lahko naredili še drugače? 

Učenci izražajo mnenje, vtise, ideje in predloge. Po danih 

merilih ovrednotimo in pohvalimo posebnosti izdelka vsake 

skupine. 

 

Po končanem vrednotenju z dvorišča pospravimo ves odpadni 

naravni material na določeno mesto. 

 

 

metoda razgovora 

 

individualna oblika, 

skupinsko delo, skupno 

delo 

 

 

SHEMA TABELNE SLIKE 

 

NOVI POJMI: WOLFGANG BUNTROCK 

IN FRANK NORDIEK 

PAZIMO NA: 

 POPOLNO 

PONAVLJANJE – 

ENAKOMEREN 

RITEM, 

 IZMENIČNO 

PONAVLJANJE – 

NEENAKOMEREN 

RITEM. 

 

 

 

 

RECIKLAŽA, 

LAND ART 

 tehnično izvedbo 

 uporabo neenakomernega 

ritma 

 likovni motiv 
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5. UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO UMETNOST 

 

TEMATSKI SKLOP: RECIKLAŽA NARAVNEGA MATERIALA 

FAZA PROCESA LIKOVNE UMETNOSTI: USTVARJANJE, DELO, VREDNOTENJE 

 

LIKOVNO PODROČJE: arhitektura 

LIKOVNI PROBLEM: simetrija in asimetrija v arhitekturi 

LIKOVNA TEHNIKA: montaža iz odpadnih glinenih, lesenih delov in lesenih zabojev 

LIKOVNA TEMA: reciklaža naravnega materiala                                  

LIKOVNI MOTIV: hiška za žuželke 

 

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 

Učenci: 

 ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem v tridimenzionalnem prostoru, 

 razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju v tridimenzionalnem prostoru in s tem 

negujejo individualni likovni izraz, 

 spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja v tridimenzionalnem 

prostoru, 

 razvijajo občutek za razporejanje oblik v tridimenzionalnem prostoru, 

 oblikujejo maketo in so pozorni na povezave v prostoru in na odprtine, 

 razvijajo občutek za povezovanje različnih arhitekturnih prostorov, 

 razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki 

za izražanje v tridimenzionalnem prostoru, 

 spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače 

in svetovne kulturne dediščine. 

 

EKOLOŠKI CILJI: 

Učenci:  

 usvojijo pojma ekologija in okoljska odgovornost, 

 se ekološko ozaveščajo, 
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 spoznajo materiale, ki jih lahko recikliramo, 

 opredelijo pomembnost in skrb za okolje,  

 razvijajo kritičen odnos do urejenosti okolja; 

 spoznavajo, kako sodobni umetniki vključujejo odpadne predmete v svoja umetniška 

dela, 

 razvijajo pozitivne medsebojne odnose,  

 naredijo izdelek iz odpadnega materiala,  

 razvijajo ustvarjalnost, inovativnost in izmenjavo idej pri oblikovanju iz odpadnega 

materiala. 

 

UČNE OBLIKE:  

frontalna oblika, individualna oblika, delo v dvojicah, skupinsko delo, skupno delo 

 

UČNE METODE: 

metoda razlage, razgovora, prikazovanja, praktičnega likovnega izražanja, demonstriranja, 

metoda dela z avdiovizualnimi sredstvi, metoda eksperimentiranja 

 

SPECIFIČNE METODE: 

metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti, metoda 

kompleksnosti in prepletanja, metoda izmeničnih vplivov, metoda ozaveščanja lastne 

senzibilnosti, metoda avtonomnih likovnih postopkov, metoda transponiranja in alternativ, 

metoda posrednih stimulansov, metoda neposrednega učenja likovne tehnike, metoda 

samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje 

 

ZNAČILNOST DIDAKTIČNE ENOTE:  

praktična ura 

 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: 

 matematika, šport 

 

LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA: 

 leseni zaboji od sadja, stari glineni lonci, vrv, polena, veje, palice, opeke, juta, žeblji, 

kladivo 
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LIKOVNO DIDAKTIČNA SREDSTVA: 

 predstavitev powerpoint: reprodukcija del umetnika  Jeroena Beekmansa, Hotel za 

žuželke, 2013 

 kartoni z imeni za tabelno sliko 
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ARTIKULACIJA UČNE URE 

 

SNOVNI DEL METODIČNI DEL  

PSIHOMOTORNA UČNO-VZGOJNA STRATEGIJA 

UVODNA MOTIVACIJA 

Ob predstavitvi na platnu učencem pokažem nekaj fotografij 

izdelkov, pohištva, narejenega iz odpadnega materiala, iz 

lesenih palet in zabojčkov: vrtna garnitura, ležalniki, klubske 

mizice, garderobna omara, kuhinja, sedežna garnitura ... in jih 

vprašam: 

 Kakšni se vam zdijo ti izdelki? Ali so vam všeč in zakaj? 

 Kaj mislite, iz česa so narejeni ti izdelki?  

Učenci pripovedujejo o svojih vtisih in naštevajo naravni 

material. 

Učencem povem, da bomo tudi mi danes naredili nekaj 

podobnega iz zabojčkov za sadje. 

 

 

DEMONSTRACIJA: 

V razredu imam pripravljenih 15 lesenih zabojčkov od sadja. 

Učence vprašam: 

 Kaj mislite, kaj bi lahko naredili iz teh zabojčkov? 

 Na kakšne možne načine bi jih lahko postavili? 

 Kako bi jih lahko postavili, da bi sestavili neko celoto, 

kompozicijo? 

Učence, ki predlagajo svoje ideje, povabim pred tablo, da 

ponazorijo svojo kompozicijo.  

 Na kaj vas ta kompozicija spominja? 

 Za kakšne namene bi jo lahko uporabili, morda doma, 

morda tu v učilnici? 

 Za kakšne namene bi jo lahko uporabili zunaj, v parku pred 

šolo? Kdo vse bi jo lahko uporabljal? Morda tudi živali? 

Katere? 

 

 

 

 

metoda prikazovanja, 

razgovora, metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razgovora, 

razlage, risanja, 

eksperimentiranja, 

demonstracije 

 

frontalna oblika, 

individualna oblika 
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 Kako bi lahko to kompozicijo še bolj učvrstili, da bi npr. 

obstala tudi zunaj? 

 

Učenci naštevajo različne možnosti raznih kompozicij. 

Demonstriram, kako lahko lesene dele združimo in učvrstimo 

tudi z lepilom za les, z  žeblji in kladivom. Opozorim na varno 

ravnanje z orodjem.  

 

 

POGOVOR O REPRODUKCIJI 

Učencem povem: 

Na podoben način je ustvarjal tudi nizozemski arhitekt Jeroen 

Beekmans. 

Na tablo projiciram reprodukcijo umetniškega dela Jeroena 

Beekmansa, Hotel za žuželke, 2013. 

 

 

 

Učence povabim k izražanju vtisov o umetniškem delu: 

 Kakšno se vam zdi to umetniško delo? 

 Na kaj vas spominja in zakaj? 

 Kateri material je uporabil umetnik? 

 Kako bi ta material poimenovali s skupno besedo? 

Učenci naštevajo vrste naravnega materiala: glina, les, lesene 

palice, veje, slama, vrv, strešniki, polena, juta ... 

 

Učencem povem, kako je umetnik naslovil svoje delo: Hotel za 

žuželke. 

 Kaj mislite, zakaj je izbral tak naslov svojega arhitekturnega 

dela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda demonstracije, 

razgovora, razlage, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna oblika 
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Učenci predlagajo svoje ideje, nato na kratko predstavim 

umetnika: 

Jeroen Beekmans je arhitekt, ki prihaja iz Nizozemske. 

Spodbuja prebivalce mest, da preoblikujejo svoje okolje in vanj 

vnašajo čim več rastlin, rož, dreves, grmovnic, vrtov, manjših 

vrtičkov na balkonih in terasah, kompostiranja, čebelarstva, 

gobarstva ... 

Postavil je veliko »hotelov za žuželke« po vsej Evropi. 

Zagovarja, da so žuželke ključne opraševalke in ne le hrana 

škodljivcem vrtov. »Hoteli« so namenjeni tudi divjim žuželkam 

kot so čebele, pajki, pikapolonice, hrošči in jim zagotavljajo 

varen dom. So različnih oblik in velikosti, postavljeni blizu 

virov hrane za žuželke: cvetočih rastlin, divjih rož, avtohtonih 

grmovnic in dreves. »Hoteli« so sestavljeni iz recikliranih 

materialov – iz starih lesenih palet, zapolnjeni z drobnim, 

luknjičastim, naravnim materialom. O svojem delu aktualno 

objavlja članke na blogu Pop-Up City. 

 

 

POGOVOR O LIKOVNEM PROBLEMU 

Ob opazovanju reprodukcije umetniškega dela učence vprašam: 

 Pojma asimetrijo in simetrijo na črtni risbi ste že spoznali. 

Kako pa se simetrija in asimetrija kažeta na arhitekturnem 

delu? 

 Kateri naravne materiale oz. dele je umetnik postavil 

simetrično, katere asimetrično? 

Ponovimo oba pojma, predstavljamo si previsno tehtnico: 

SIMETRIČNA KOMPOZICIJA – oblike istih velikosti in 

teže so enako oddaljene od srednje osi, ASIMETRIČNA 

KOMPOZICIJA – elementi na obeh straneh niso istih 

velikosti in teže. 

 

Ob projekciji učencem predstavim še nekaj reprodukcij 

 

 

metoda prikazovanja, 

razlage, razgovora, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna oblika, 

individualna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna oblika 
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»hotelov za  žuželke« umetnika Jeroena Beekmansa. Ob 

posameznem primeru učence vprašam: 

 Kateri elementi so v tem primeru razporejeni simetrično, 

kateri asimetrično? Opišite in naštejte materiale, ki jih je 

uporabil umetnik. 

Po ogledu vseh primerov učence vprašam: 

 Kaj mislite, kje v naravi še lahko najdemo simetrične in 

asimetrične kompozicije? 

 Kaj je simetričnega oz. asimetričnega v naši učilnici? 

Razglejte se po prostoru in naštejte. 

Učenci naštevajo različne primere in utrjujejo pojma. 

 Kako pa ste ta dva pojma obravnavali pri matematiki? Na 

kakšen način?  

 Kaj pa pri pouku športa? Bi znali svoje telo postaviti v 

simetrično (stabilno) in asimetrično kompozicijo? Pokažite. 

Učenci pripovedujejo primere iz izkušenj in se v razredu 

postavljajo v kompozicije na različne načine. 

Na tablo pripnem na veliko zapisana likovna pojma: 

SIMETRIJA IN ASIMETRIJA V ARHITEKTURI. 

 

 

Učencem povem: 

Jeroen Beekmans spada med EKO ART in GREEN ART 

umetnike. 

 Kaj mislite, kaj to pomeni? 

Ponovimo pojem RECIKLAŽA. Umetnik ustvarja iz odpadnih 

naravnih materialov in se zavzema za ohranjanje našega 

naravnega okolja. Spodbuja  širjenje rastja avtohtonih rastlin. 

 Kaj pa vi po navadi storite z odpadnim naravnim 

materialom? Npr. kaj storite z lesom, vejami, poleni, 

počenimi glinenimi lonci, s stvarmi, ki ste jih danes prinesli 

v šolo? 

Učenci pripovedujejo svoje izkušnje, kako ravnajo z odpadki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda prikazovanja, 

razlage, razgovora 

 

frontalna oblika, 

individualna oblika 
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Na tablo pripnem na veliko zapisana imena: JEROEN 

BEEKMANS, EKO ART, GREEN ART, RECIKLAŽA. 

 

 

NAPOVED SMOTRA/CILJA 

Danes boste tudi vi iz odpadnih lesenih zabojčkov ustvarili 

hiško za žuželke. 

 

 

NAPOTKI ZA DELO IN KONKRETIZACIJA LIKOVNE 

NALOGE 

Odšli bomo na šolsko dvorišče in v park, kjer boste delali v 

parih.  

Učenci se preobujejo in odidejo na šolsko dvorišče ob parku. 

Določim mesto, kjer bo stala hiška za žuželke. Dam navodilo: 

Najprej boste iz zabojčkov postavili simetrično kompozicijo, jo 

z žeblji in kladivom združili, da bo stabilna. To bosta počela 

dva para učencev. Previdni bodite pri uporabi orodja. Ostali pari 

pa boste asimetrično zapolnili prvotno kompozicijo. Napolnili 

boste zabojčke z naravnim materialom, ki ste ga prinesli od 

doma, v okolici šole in parku boste poiskali še razne veje, 

storže, palice in drug naravni material. Skupaj bomo postavili 

hiško za žuželke. 

Pari, ki boste prvi končali z delom, pomagate ostalim, dokler ne 

zapolnimo celotne hišice. 

Pri delu bodite torej pozorni na: 

 simetrično osnovno kompozicijo, 

 asimetrično zapolnjene prostore, 

 likovni motiv. 

 

Učenci se prostovoljno razporedijo v pare, po potrebi jih 

določim. Zaradi varnosti omejim prostor, kjer se bodo učenci 

 

 

 

 

 

metoda razlage 

 

frontalna oblika 
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lahko gibali in delali.  

 

 

PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci delajo v parih. Pomagam pri  začetnem delu z orodjem. 

Po potrebi jih usmerjam in opozarjam na varno gibanje pred 

šolo. 

 

 

LIKOVNO VREDNOTENJE 

15 minut pred iztekom ure pokličem vse učence k nastalemu 

delu – hiški za žuželke, da skupaj ovrednotimo delo. Učence 

vprašam: 

 Vam je bilo današnje delo všeč? 

 Ali je osnovna kompozicija simetrična in stabilna? 

 Ali so zabojčki zapolnjeni asimetrično? 

 Ali nam je uspelo postaviti hiško za žuželke? Kaj bi 

lahko naredili še drugače? 

Učenci izražajo mnenje, vtise, ideje in predloge. Po danih 

merilih ovrednotimo in pohvalimo posebnosti izdelka vsakega 

para. 

 

Po končanem vrednotenju se vrnemo v učilnico, v prihodnjih 

dneh pa opazujemo, ali bo hišica obrodila sadove. 

 

 

 

metoda praktičnega 

likovnega izražanja, 

eksperimentiranja 

 

delo v dvojicah, skupno 

delo 

 

 

 

 

metoda razgovora 

 

delo v dvojicah, skupno 

delo 
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SHEMA TABELNE SLIKE 

 

NOVI POJMI: JEROEN BEEKMANS PAZIMO: 

SIMETRIJA IN 

ASIMETRIJA V 

ARHITEKTURI 

 

 

 

 

Hotel za žuželke, 2013 

EKO ART 

GREEN ART 

RECIKLAŽA 

 osnovna kompozicija je 

simetrična 

 asimetrično zapolnjeni 

prostori 

 likovni motiv 
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6. UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO UMETNOST 

 

TEMATSKI SKLOP: RECIKLAŽA ODPADNEGA KARTONA 

FAZA PROCESA LIKOVNE UMETNOSTI: UČENJE, IGRA 

 

LIKOVNO PODROČJE: kiparstvo 

LIKOVNI PROBLEM: cel kip – obhodni kip 

LIKOVNA TEHNIKA: obhodni kip iz kartonaste embalaže, tulcev, plastičnih lončkov, 

pokrovčkov  

LIKOVNA TEMA: reciklaža odpadnega kartona                                  

LIKOVNI MOTIV: na odru 

 

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 

Učenci: 

 ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem v tridimenzionalnem prostoru; 

 razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju v tridimenzionalnem prostoru in s tem 

negujejo individualni likovni izraz; 

 spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja v tridimenzionalnem 

prostoru; 

 pridobijo izkušnje z vključevanjem barve v kiparstvo; 

 razvijajo občutek za razporejanje oblik v tridimenzionalnem prostoru; 

 razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki 

za izražanje v tridimenzionalnem prostoru; 

 spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače 

in svetovne kulturne dediščine. 

 

EKOLOŠKI CILJI: 

Učenci:  

 usvojijo pojem recikliranje, 

 se ekološko ozaveščajo, 
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 spoznajo materiale, ki jih lahko recikliramo, 

 spozna različne možnosti reciklaže predmetov, 

 razvijajo kritičen odnos do urejenosti okolja, 

 spoznavajo, kako sodobni umetniki vključujejo odpadne predmete v svoja umetniška 

dela, 

 spoznajo umetnika, ki ustvarja iz odpadnega materiala, 

 naredijo izdelek iz odpadnega materiala,  

 razvijajo ustvarjalnost, inovativnost in izmenjavo idej pri oblikovanju iz odpadnega 

materiala. 

 

UČNE OBLIKE:  

frontalna oblika, individualna oblika, delo v dvojicah, skupinsko delo, skupno delo 

 

UČNE METODE: 

metoda razlage, razgovora, prikazovanja, metoda dela z avdiovizualnimi sredstvi, 

demonstriranja, praktičnega likovnega izražanja, eksperimentiranja 

 

SPECIFIČNE METODE: 

metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti, metoda 

kompleksnosti in prepletanja, metoda izmeničnih vplivov, metoda ozaveščanja lastne 

senzibilnosti, metoda avtonomnih likovnih postopkov, metoda transponiranja in alternativ, 

metoda posrednih stimulansov, metoda neposrednega učenja likovne tehnike, metoda 

samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje.  

 

ZNAČILNOST DIDAKTIČNE ENOTE:  

praktična ura 

 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: 

 matematika 

 

LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA: 

 karton, kartonasta embalaža: okrogle škatlice in pokrovčki, lončki, tulci, škarje, lepilo, 

kolaž papir, podloge za zaščito miz 
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LIKOVNO DIDAKTIČNA SREDSTVA: 

 predstavitev powerpoint: fotografije izdelkov iz kartona, reprodukcija dela umetnika 

Helmuta Smitsa – Komplet bobnov, 2003, fotografije primerov obhodnih kipov iz 

narave 

 računalnik, projektor, glasba ob ustvarjanju, zvočni posnetek igranja na bobne 

 kartoni z imeni za tabelno sliko 
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ARTIKULACIJA UČNE URE 

 

SNOVNI DEL METODIČNI DEL 

KOGNITIVNA UČNO-VZGOJNA STRATEGIJA 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Učencem na platnu pokažem nekaj fotografij izdelkov iz 

odpadnega papirja in kartona: nosorog, drevo, telefon, 

fotoaparat, labod, violončelistka, morski pes, skodelica za 

kavo, čevlji. 

Učence vprašam: 

 Kaj mislite, iz katerih materialov so narejeni ti predmeti? 

 Ali bi lahko podobne predmete oblikovali tudi iz kakšnih 

drugih materialov? Katerih? 

Učenci naštevajo kiparske materiale: glina, plastika, žica, les, 

kovina ... 

 

POGOVOR O LIKOVNEM PROBLEMU 

Učence vprašam: 

 Kaj mislite, katero likovno področje bomo obravnavali 

danes? Zakaj tako mislite? 

 Kaj že veste o kiparstvu? Kakšne vrste kipov že poznate oz. 

ste jih opazili v našem okolju, v naravi, v muzejih? 

Učenci naštevajo vrste kipov in primere iz njihovega 

vsakdanjega življenja. 

Ponovimo in razložimo pojem KIPARSTVO: 

 KIPARSTVO ali PLASTIČNO OBLIKOVANJE je 

likovno področje, ki se ukvarja z ustvarjanjem telesnih 

oblik iz različnih materialov. Likovna dela so KIPI ali 

PLASTIKE, ustvarjalci so KIPARJI. Upodabljajo 

različne človeške in živalske podobe ter druge figure in 

oblike. 

 Upodabljamo oblost (tridimenzionalno okroglost). 

 

 

 

metoda prikazovanja, 

razgovora, razlage, metoda 

dela z avdiovizualnimi 

sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, razgovora 

 

frontalna, individualna 

oblika 
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 Uporabljamo različne materiale (naravni material – 

kamen, glina, les, kovine, mavec, vosek, beton, papir). 

Uporabljamo različne tehnike, postopke in orodja za 

obdelavo materialov. 

 Otipljive oblike imajo vsi predmeti v naravi – telesa. 

 Telo ima svojo prostornino (volumen), je plastično 

(grški »plastikos« pomeni »kiparski«, »otipljiv«). 

 OBHODNI ali PROSTO STOJEČI KIP 

(PLASTIKA) – kip je obdelan z vseh strani in 

postavljen v prostor (zunanji ali notranji). Obhodni kip 

lahko obhodimo in si ga ogledamo iz vseh strani, 

doživljamo ga v celoti. Podobe živali ali ljudi lahko 

upodabljamo v različnih položajih: stoječi, ležeči, 

sedeči, čepeči, klečeči ...  

 RELIEF – figure ali oblike so vezane na ravnino. Kipar 

oblikuje privzdignjeno, ki ima samo eno vidno plat. Iz 

ravnine se lahko figura vzpne v različne višine, tako 

ločimo nizki, visoki ali ugreznjeni relief. 

 

Učence vprašam: 

 Pri katerem drugem predmetu ste že spoznali pojme 

prostornina, oblika, telo? Kaj pomeni prostornina v 

matematiki? Katera geometrijska telesa poznate iz 

matematike? 

Učenci naštevajo geometrijska telesa kot so kocka, kvader, 

valj, krogla, piramida, prizma ... 

 

Na tablo pritrdim na veliko zapisana imena KIPARSTVO ALI 

PLASTIČNO OBLIKOVANJE, OBHODNI ALI PROSTO 

STOJEČI KIP. 

 

 

POGOVOR O REPRODUKCIJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, razgovora, 
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Danes bomo spoznali Nizozemskega umetnika Helmuta 

Smitsa. Na tablo projiciram reprodukcijo njegovega 

umetniškega dela Drum Kit, 2003 (Komplet bobnov). 

 

 

 

Učence vprašam: 

 Kakšno se vam zdi to umetniško delo? 

 Na kaj vas spominja? 

 Vas morda spominja na glasbo? Kakšen vrste glasbe pa vi 

radi poslušate? Katere glasbene skupine so vam trenutno 

najbolj všeč? Katera glasbila so vam najbolj všeč in jih 

najraje poslušate? 

Učenci pripovedujejo o svojih izkušnjah o poslušanju glasbe v 

vsakdanjem življenju. 

 Zakaj to umetniško delo uvrščamo v kiparstvo?  

 Kaj mislite, kako je umetnik dosegel, da bobni stabilno 

stojijo? 

 Kakšne vrste kipe je oblikoval? Stabilne, obhodne ali 

reliefne? 

 Katere materiale je uporabil? 

Učenci opisujejo in izražajo vtise ob umetniškem delu. 

 

Učencem povem: 

Helmut Smits je Nizozemski eko art umetnik. Ustvarja iz 

odpadne kovine – iz žice in pločevink. Rad sestavlja predmete 

med seboj in jih razstavlja. Ideje dobiva spontano v 

vsakdanjem življenju. Uporablja odpadne materiale, ki jih 

predela oz. ponovno uporabi, da ustvari nekaj novega. Na ta 

način se zavzema za okolje. Njegova dela spadajo v eko art 

prikazovanja, metoda dela 

z avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika 
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umetnost. 

 

Ponovimo pojem reciklaža: 

Gre za predelavo že uporabljenih, odpadnih snovi v 

proizvodnem procesu. Namen recikliranja je zmanjšanje 

trošenja uporabnih snovi, zmanjšanje porabe surovin (na 

primer lesa) in obenem preprečevanje onesnaževanja zraka s 

sežigom odpadkov, onesnaževanje vode in zemlje z 

odlaganjem odpadkov na divjih odlagališčih. Odpadne 

predmete in materiale recikliramo, lahko jih tudi uporabimo za 

izdelavo likovnih izdelkov. 

 

Na tablo projiciram še nekaj fotografij obhodnih kipov iz 

drugih odpadnih materialov in za posamezen primer učenci 

naštevajo, iz katerih materialov so narejeni: slon iz pločevink, 

kitara iz kovinskih delov,  petelin iz jedilnega pribora, pes iz 

žice, konja iz plastičnih kuhinjskih pripomočkov, konj iz 

plastičnih trakov, slon iz drevesnih vej, raca iz ženske torbice, 

mravlja in raca iz kovine in kamna. 

 

Na tablo pritrdim na veliko zapisana imena: HELMUT SMITS, 

EKO ART, RECIKLAŽA. 

 

 

DEMONSTRACIJA 

Učencem povem, da bodo tudi oni delali z odpadnim 

materialom, in sicer s kartonom. Povabim jih k demonstracijski 

mizi, kjer prikažem izdelavo obhodnega kipa – bobna. Ko 

oblikujemo kip iz papirja ali kartona, ga režemo, mečkamo, 

trgamo. Mi ga bomo rezali. Iz kartona izrežem dva enaka kosa 

v obliki črke T. En kos po dolžini zarežem do sredine od zgoraj 

navzdol do polovice, drugega po dolžini zarežem od spodaj 

navzgor do polovice. Tako oba kosa med zarezami prepletem, 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, razgovora, 

prikazovanja, metoda dela 

z avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika 
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da dobim stabilno stojalo.  

Na vrhu stojala nalepim okrogel kartonast lonček s 

pokrovčkom, da ponazorim obliko bobna. Lonček pred tem 

oblečem v kolaž papir, da dobi bolj estetsko podobo. Ko je 

lonček trdno prilepljen na stojalo, nastane obhodni kip – boben. 

 

 

NAPOVED SMOTRA/CILJA 

Danes boste tudi vi oblikovali obhodne kipe iz kartona in 

ustvarili motiv »na odru«. 

 

 

NAPOTKI ZA DELO IN KONKRETIZACIJA LIKOVNE 

NALOGE 

Učenci na mize pripravijo ves potreben material: karton, 

odpadno kartonasto embalažo, kartonaste škatlice, tulce, 

pokrovčke, škarje, lepilo, kolaž papir, zaščitijo mize. 

 

Dam navodilo za delo: 

Vsak bo dobil karton velikosti A4 za podstavek, na katerega 

boste namestili vsaj tri različna glasbila, da upodobite motiv na 

odru. Vsa glasbila morajo biti prostostoječa, pazite na estetski 

videz glasbil in jih oblepite s kolaž papirjem. Pri delu se čim 

bolj potrudite in bodite izvirni. 

Pri delu bodite pozorni na: 

 stabilnost kipa (obhodni kip),  

 tehnično izvedbo, 

 izvirnost.  

 

Na tablo pritrdim na veliko zapisana merila vrednotenja: 

STABILNOST KIPA, TEHNIČNA IZVEDBA, IZVIRNOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, razgovora 

 

frontalna oblika 
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PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci začnejo z delom. Po potrebi jim nudim morebitno 

pomoč. Ob likovnem izražanju poslušajo instrumentalno 

glasbo. Po delu za seboj pospravijo. 

 

 

LIKOVNO VREDNOTENJE 

15 minut pred iztekom ure, vsi učenci prenehajo z delom in 

svoje kiparske izdelke razstavijo na polici. 

Učence vprašam: 

 Vam je bilo današnje delo všeč? 

 Ali so vsi kipi obhodni in stabilni? 

 Ali so izdelki izvirni? 

 Kaj bi lahko naredili še drugače? 

Učenci izražajo mnenje, vtise, ideje in predloge. Po danih 

merilih ovrednotimo in pohvalimo posebnosti vsakega izdelka. 

 

Po končanem vrednotenju učencem predvajam še kratek 

glasbeni posnetek igranja na bobne. 

likovnega izražanja, 

eksperimentiranja 

 

individualna oblika 

 

 

 

 

metoda razgovora 

 

frontalna, individualna 

oblika, skupno delo 

 

 

 

 

 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

individualna oblika, 

skupno delo 

 

SHEMA TABELNE SLIKE 

 

NOVI POJMI: HELMUT SMITS PAZIMO NA: 

 KIPARSTVO ALI 

PLASTIČNO 

OBLIKOVANJE 

 OBHODNI 

 PROSTOSTOJEČI KIP 

 

 

Komplet bobnov, 2003 

 

 

EKO ART 

RECIKLAŽA 

 stabilnost kipa 

(obhodni kip)  

 tehnično izvedbo 

 izvirnost 
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7. UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO UMETNOST 

 

TEMATSKI SKLOP: RECIKLAŽA ODPADNEGA KARTONA 

FAZA PROCESA LIKOVNE UMETNOSTI: USTVARJANJE, DELO 

 

LIKOVNO PODROČJE: arhitektura 

LIKOVNI PROBLEM: polodprti arhitekturni prostor 

LIKOVNA TEHNIKA: oblikovanje kompozicije iz odpadnih kartonastih tulcev  

LIKOVNA TEMA: reciklaža odpadnega kartona                                  

LIKOVNI MOTIV: arena 

 

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 

Učenci: 

 ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem v tridimenzionalnem prostoru; 

 razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju v tridimenzionalnem prostoru in s tem 

negujejo individualni likovni izraz; 

 spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja v tridimenzionalnem 

prostoru; 

 razvijajo občutek za razporejanje oblik v tridimenzionalnem prostoru; 

 oblikujejo maketo in so pozorni na povezave v prostoru in na odprtine; 

 razvijajo občutek za povezovanje različnih arhitekturnih prostorov; 

 razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki 

za izražanje v tridimenzionalnem prostoru; 

 spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače 

in svetovne kulturne dediščine. 

 

EKOLOŠKI CILJI: 

Učenci:  

 usvojijo pojma ekologija in okoljska odgovornost, 

 usvojijo pojem recikliranje, 
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 se ekološko ozaveščajo, 

 razvijajo kritičen odnos do urejenosti okolja; 

 spoznavajo, kako sodobni umetniki vključujejo odpadne predmete v svoja umetniška 

dela, 

 spoznajo umetnika, ki ustvarja iz odpadnega materiala 

 razvijajo pozitivne medsebojne odnose,  

 naredijo izdelek iz odpadnega materiala,  

 razvijajo ustvarjalnost, inovativnost in izmenjavo idej pri oblikovanju odpadnega 

materiala. 

 

UČNE OBLIKE:  

frontalna oblika, individualna oblika, delo v dvojicah, skupinsko delo 

 

UČNE METODE: 

metoda razlage, razgovora, prikazovanja, metoda dela z avdiovizualnimi sredstvi, 

demonstriranja, praktičnega likovnega izražanja, eksperimentiranja 

 

SPECIFIČNE METODE: 

metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti, metoda 

kompleksnosti in prepletanja, metoda izmeničnih vplivov, metoda ozaveščanja lastne 

senzibilnosti, metoda avtonomnih likovnih postopkov, metoda transponiranja in alternativ, 

metoda posrednih stimulansov, metoda neposrednega učenja likovne tehnike, metoda 

samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje 

 

ZNAČILNOST DIDAKTIČNE ENOTE:  

praktična ura 

 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: 

 matematika, družba, naravoslovje in tehnika 

 

LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA: 

 kartonasti tulci, škarje, lepilo, spenjač, časopis 
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LIKOVNO DIDAKTIČNA SREDSTVA: 

 predstavitev powerpoint: reprodukcija dela umetnika Christiana Graserja, fotografije 

primerov stavb iz okolja 

 računalnik, projektor, glasba ob ustvarjanju 

 kartoni z imeni za tabelno sliko 
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http://www.arhivo.com/uploads/kristalna1.jpg
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 http://www.ljubljana.si/file/949851/fmpgtmp_f7ohxh.jpeg (pridobljeno 16. 11. 2015), 

 http://www.footballzz.co.uk/img/estadios/297/98297_ori_stozice.jpg (pridobljeno 16. 

11. 2015), 

 http://www.ljubljana.si/file/777190/fmpgtmp_fbmtbd.jpeg (pridobljeno 16. 11. 2015), 

 http://www.slovenskenovice.si/sites/slovenskenovice.si/files/styles/s_1280_1024/publi

c/2012/07/31/kolosej2.jpg?itok=0cdeZtTw (pridobljeno 16. 11. 2015), 

 https://umetnostspssb.files.wordpress.com/2013/07/kolosej-danes-

80ad.jpg?w=309&h=309&crop=1 (pridobljeno 16. 11. 2015), 

 http://www.ingenio-web.it/immagini/CKEditor/arena_da_amazonia02.jpg 

(pridobljeno 16. 11. 2015), 

 http://www.officeoftourism.org/img/europe/ita/ven-vr-pzabra1.jpg (pridobljeno 16. 

11. 2015), 

 http://villa-benic.com/wp-content/uploads/2015/07/pulska-arena-croatia.jpg 

(pridobljeno 16. 11. 2015), 

 http://www.gremonapot.si/pohodnistvo/LuzImageGallery/ImageHandler.ashx?mid=22

1&pageid=40&imageSize=800&imageID=5393 (pridobljeno 16. 11. 2015), 

 http://hribi.net/slike1/ToskoCelo%20080378675.jpg (pridobljeno 16. 11. 2015), 

 http://foto.stanislav.si/d/52547-3/20070903k_37+blagoslov+kolesarnice.JPG 

(pridobljeno 16. 11. 2015), 

 https://sites.google.com/site/andrejcej2/atenintempel.JPG (pridobljeno 16. 11. 2015) 

 http://www.sigic.si/odzven/modules/aktualno/uploads/praznik_glasbe_2012_stojnice_

foto_odzven_copy1.jpg (pridobljeno 16. 11. 2015), 

 http://www.stahldesign.at/tl_files/stahldesign/images/balkone/balkone%20(13).JPG 

(pridobljeno 16. 11. 2015), 

 http://www.fourwindsranch.com/images%20neu%20new/lodge1new.jpg (pridobljeno 

16. 11. 2015), 

 http://www.schlosserei-lindner.info/images/Balkon1gr.jpg (pridobljeno 16. 11. 2015), 

 http://www.podsvojostreho.net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/bac/Slike-

0051_0.jpg (pridobljeno 16. 11. 2015), 

 http://www.casadex.ro/wp-content/uploads/model-terasa-din-lemn-pentru-curte-

mica.jpg (pridobljeno 16. 11. 2015), 

 http://images0.zurnal24.si/slika-600x340-1432291490-1090831.jpg (pridobljeno 16. 

11. 2015). 

http://www.ljubljana.si/file/949851/fmpgtmp_f7ohxh.jpeg
http://www.footballzz.co.uk/img/estadios/297/98297_ori_stozice.jpg
http://www.ljubljana.si/file/777190/fmpgtmp_fbmtbd.jpeg
http://www.slovenskenovice.si/sites/slovenskenovice.si/files/styles/s_1280_1024/public/2012/07/31/kolosej2.jpg?itok=0cdeZtTw
http://www.slovenskenovice.si/sites/slovenskenovice.si/files/styles/s_1280_1024/public/2012/07/31/kolosej2.jpg?itok=0cdeZtTw
https://umetnostspssb.files.wordpress.com/2013/07/kolosej-danes-80ad.jpg?w=309&h=309&crop=1
https://umetnostspssb.files.wordpress.com/2013/07/kolosej-danes-80ad.jpg?w=309&h=309&crop=1
http://www.ingenio-web.it/immagini/CKEditor/arena_da_amazonia02.jpg
http://www.officeoftourism.org/img/europe/ita/ven-vr-pzabra1.jpg
http://villa-benic.com/wp-content/uploads/2015/07/pulska-arena-croatia.jpg
http://www.gremonapot.si/pohodnistvo/LuzImageGallery/ImageHandler.ashx?mid=221&pageid=40&imageSize=800&imageID=5393
http://www.gremonapot.si/pohodnistvo/LuzImageGallery/ImageHandler.ashx?mid=221&pageid=40&imageSize=800&imageID=5393
http://hribi.net/slike1/ToskoCelo%20080378675.jpg
http://foto.stanislav.si/d/52547-3/20070903k_37+blagoslov+kolesarnice.JPG
https://sites.google.com/site/andrejcej2/atenintempel.JPG
http://www.sigic.si/odzven/modules/aktualno/uploads/praznik_glasbe_2012_stojnice_foto_odzven_copy1.jpg
http://www.sigic.si/odzven/modules/aktualno/uploads/praznik_glasbe_2012_stojnice_foto_odzven_copy1.jpg
http://www.stahldesign.at/tl_files/stahldesign/images/balkone/balkone%20(13).JPG
http://www.fourwindsranch.com/images%20neu%20new/lodge1new.jpg
http://www.schlosserei-lindner.info/images/Balkon1gr.jpg
http://www.podsvojostreho.net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/bac/Slike-0051_0.jpg
http://www.podsvojostreho.net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/bac/Slike-0051_0.jpg
http://www.casadex.ro/wp-content/uploads/model-terasa-din-lemn-pentru-curte-mica.jpg
http://www.casadex.ro/wp-content/uploads/model-terasa-din-lemn-pentru-curte-mica.jpg
http://images0.zurnal24.si/slika-600x340-1432291490-1090831.jpg
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ARTIKULACIJA UČNE URE 

 

SNOVNI DEL METODIČNI DEL 

AFEKTIVNA UČNO-VZGOJNA STRATEGIJA 

UVODNA MOTIVACIJA 

Učence vprašam: 

 Kateri film ste si nazadnje ogledali v kinodvorani v 

ljubljanskem Koloseju? 

 Kaj mislite, kje so si ljudje v starih časih ogledovali 

predstave, poslušali koncerte, ko še ni bilo kinodvoran? 

Pogovor preusmerim na pojem arena, kolosej, amfiteater. 

 Ali ste si že kdaj v živo ogledali kakšno areno? Kje? 

Kakšna se vam je zdela? 

Učencem na platno projiciram fotografijo rimskega koloseja. 

Vprašam jih: 

 Kaj veste o rimskem koloseju? Čemu je bil namenjen? 

Iz česa je bil zgrajen? 

Kot zanimivost učencem na kratko povem nekaj o rimskem 

Koloseju: Kolosej je velikanski amfiteater sredi mesta Rim. 

Prvotno je lahko sprejel 45.000 do 50.000 gledalcev in se je 

uporabljal za gladiatorske boje in druge javne predstave. Zgrajen 

je bil med leti 70 in 82 n. št. Kolosej se je uporabljal okrog 500 

let, tudi še v 6. stoletju. Poleg tradicionalnih gladiatorskih iger so 

se tu odvijale še številne druge predstave, npr. lažne morske 

bitke, lov na živali, usmrtitve, poustvaritve znamenitih bitk in 

drame na osnovi klasične mitologije. Pozneje, v srednjem veku, 

se je zgradba uporabljala za najrazličnejše namene, npr. za 

bivališča, delavnice, prostore verskega reda, kot trdnjava in kot 

krščansko svetišče. 

 

 

POGOVOR O LIKOVNEM PROBLEMU 

Učence vprašam: 

 

 

metoda razgovora 

 

frontalna, individualna 

oblika  

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, prikazovanja, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Amfiteater
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rim
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gladiatorji
https://sl.wikipedia.org/wiki/70
https://sl.wikipedia.org/wiki/72
https://sl.wikipedia.org/wiki/6._stoletje
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 V katero likovno področje bi uvrstili rimski kolosej? 

 Iz katerih materialov pa so še lahko zgrajene različne 

stavbe? 

Učenci naštevajo materiale: kamen, les, kovina, beton, steklo, 

plastika ... 

 Kako imenujemo osebo, ki pripravi načrt stavb? 

 Po čem se stavbe med seboj lahko razlikujejo? 

Učenci naštevajo razne razlike, kot so višina, dolžina, širina 

stavb, oblika, namen stavb ... 

 

Ob predstavitvi na platnu predstavimo likovne pojme iz 

arhitekture ter primere stavb iz vsakdanjega življenja na 

fotografijah: 

ARHITEKTURNI PROSTOR: 

Prostor ima svojo dolžino, višino in širino. 

Stavba je kot škatla, ki ima notranji prostor in lupino. 

Stavbarstvo ali arhitektura je umetnostna zvrst, ki se ukvarja z 

oblikovanjem prostora.  

Načrtovalci zgradb so arhitekti (grško arhitekton pomeni glavni 

tesar, graditelj). Arhitekt najprej naredi skico (idejni načrt), nato 

načrt stavbe, nato izdela maketo ali model (izvedbeni ali 

gradbeni načrt). 

Arhitekt skuša notranji prostor narediti čim bolj uporaben, 

prilagaja obliko in upošteva estetske zahteve (kulture, izročila). 

Zunanji videz stavbe in materiale, iz katerih bo stavba, prilagaja 

okolju, v katerem bo stala. 

Ločimo naravni ali odprt prostor, ki ga je ustvarila narava, ter 

umetni prostor, ki ga zgradi človek. 

Če omejimo prostor (s steno, streho), nastaneta notranji in 

zunanji prostor. 

Zunanji prostor je ves prostor, ki je zunaj lupine/stavbe. 

Notranji prostor: 

Notranji prostor je lahko različnih geometrijskih oblik (kocka, 

razgovora, prikazovanja, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora 

 

frontalna, individualna 

oblika  
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kvader, prizma, valj, piramida, stožec, kupola). Oblika je 

odvisna od tega, čemu je prostor namenjen (stanovanje, učenje, 

zdravljenje, razstavni prostor, šport, delo). Ločimo: 

 zaprt prostor (hiša, blok, šola, športna dvorana, tovarniška 

hala); 

 polzaprt prostor – omejuje ali določa ga streha, stene so bolj 

ali manj odprte (do tri stene, stebri) – kolesarnica, avtobusna 

postaja, letno gledališče, stojnica, balkon, grški tempelj, 

paviljoni; 

 polodprti prostor – omejujejo ga le do tri stene in  ni pokrit 

(stadion, balkon, terasa, arena). 

 

Učence vprašam: 

 Pri katerih drugih predmetih ste se tudi že učili o različnih 

stavbah, oblikah? 

 Katera geometrijska telesa ste že spoznali pri matematiki? 

Naštejte. 

 Iz katerih vrst materialov ste oblikovali različne oblike, 

telesa pri naravoslovju in tehniki? 

 Ste mora pri pouku družbe obravnavali različne 

namembnosti stavb? Kaj ste že spoznali? 

Učenci opisujejo izkušnje s poznavanjem omenjenih pojmov z 

drugih predmetnih področij. 

 

Na tablo pripnem na veliko zapisana imena likovnih pojmov: 

ARHITEKTURNI PROSTOR, ZUNANJI PROSTOR, 

NOTRANJI PROSTOR: ZAPRT, POLZAPRTI, POLODPRTI 

PROSTOR 

 

 

POGOVOR O REPRODUKCIJI 

Na platno projiciram reprodukcijo umetniškega dela I’m looking 

through you, 2014 (Pogled skozi), umetnika Christiana Graserja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora 

 

frontalna, individualna 

oblika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, prikazovanja, 
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Učence vprašam: 

 Kakšni so vaši prvi vtisi ob tem umetniškem delu? 

 Na kaj vas to delo spominja? 

 Kateri material je uporabil umetnik? 

Učenci izražajo in opisujejo občutke ob umetniškem delu. 

Učencem povem: 

Christian Graser je bil rojen v Bernu, v Švici. Iz papirja in drugih 

odpadnih materialov oblikuje in razstavlja različne inštalacije 

(postavitve, kompozicije). Poučuje umetnost. Pred izdelavo del 

si vedno naredi skico in načrt, po katerem nato izdela umetniško 

delo. Gledalci so soustvarjalci njegovih umetniških del. 

Na platno projiciram še nekaj reprodukcij istega umetniškega 

dela od blizu. 

Nato projiciram še dve drugi reprodukciji umetniških del istega 

avtorja, ki prikazujeta uporabo papirnatih tulcev. 

 

Učence vprašam: 

 Umetnik pri svojem delu uporablja papir, ki ga je mogoče 

reciklirati. Kakšne vrste papirja oz. materiala bi umetnik še 

lahko uporabil, da bi izdelal podobno delo? 

 Za kaj je pomembno, da materiale lahko recikliramo? 

Učenci naštevajo materiale: časopis, karton, revijalni papir, 

letaki, pisemske ovojnice ... pripovedujejo o pozitivnih učinkih 

reciklaže na okolje. 

 

Na tablo pripnem na veliko zapisana imena: CHRISTIAN 

GRASER, RECIKLAŽA, EKOLOGIJA 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

frontalna, individualna 

oblika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razgovora 

 

frontalna, individualna 

oblika  
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NAPOVED SMOTRA/CILJA 

Danes bomo za vzgled tudi mi vzeli umetnika Christiana 

Graserja in iz odpadnih kartonastih tulcev oblikovali areno – 

polodprti arhitekturni prostor. 

 

 

DEMONSTRACIJA 

Učence povabim k demonstracijski mizi, kjer imam pripravljene 

kartonaste tulce treh različnih višin, lepilo, spenjač. 

Učencem demonstriram postopek dela: 

Oblikovali bomo areno ali rimski kolosej, o katerem smo se 

pogovarjali na začetku ure. Papirnate tulce bomo razrezali na 

vsaj tri različne višine: 10 cm, 7 cm, 4 cm. Najprej bomo ogrodje 

le nastavili, nato bomo tulce zlepili oz. združili skupaj. Vsak 

tulec posebej bomo oblikovali tako, da bomo izrezali okna ali 

vrata kot odprtine v stebrih. Ko bomo imeli dovolj pripravljenih 

tulcev, jih bomo postavili v kroge. Notranji krog bo iz najnižjih 

tulcev, srednji krog bo iz srednje visokih tulcev in bo obdajal 

notranji krog, zunanji krog pa bo iz najvišjih tulcev in bo obdajal 

srednji krog tulcev. Tulce bomo zlepili enega z drugim ali speli 

skupaj s spenjačem. Pazite, da boste imeli dovolj tulcev za 

oblikovanje vseh krogov treh različnih višin. 

 

 

NAPOTKI ZA DELO IN KONKRETIZACIJA LIKOVNE 

NALOGE 

Učencem dam navodilo za delo: 

 Delali boste v skupinah po dva ali trije skupaj.  

Učence razdelim v skupine glede na količino materiala (tulcev), 

ki so ga prinesli od doma. 

 Mize zaščitite s časopisnim papirjem. Pripravite tulce, škarje, 

 

 

metoda razlage 

 

frontalna oblika  

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, 

demonstriranja 

 

frontalna, individualna 

oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora 

 

frontalna oblika 
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lepilo, spenjače in začnite z delom. Pozorni bodite na: 

 stabilnost polodprtega prostora, 

 tehnično izvedbo, 

 izvirnost. 

Po danih merilih bomo na koncu vse izdelke ovrednotili. 

 

 

PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci začnejo z delom v parih ali skupinah. Po potrebi jim 

nudim morebitno pomoč. Ob likovnem izražanju poslušajo 

instrumentalno glasbo. Po delu za seboj pospravijo. 

 

 

LIKOVNO VREDNOTENJE 

15 minut pred iztekom ure, pokličem vse učence skupaj in si 

ogledamo nastalo delo. Pomikamo se od skupine do skupine in 

ovrednotimo njihovo delo. Učence vprašam: 

 Vam je bilo današnje delo všeč? 

 Ali nam je uspelo oblikovati polodprto stabilno stavbo - 

areno? S čim ste popestrili videz stavbe? 

 Kaj bi lahko naredili še drugače? 

 Kaj bi se lahko dogajalo oz. odvijalo v vaši areni? 

Učenci izražajo mnenje, vtise, ideje in predloge. Po danih 

merilih ovrednotimo in pohvalimo posebnosti izdelka vsake 

skupine. 

 

 

 

 

 

 

metoda praktičnega 

likovnega izražanja, 

eksperimentiranja 

 

skupinsko delo, delo v 

dvojicah  

 

 

metoda razlage, 

razgovora 

 

skupinsko delo, delo v 

dvojicah, individualna 

oblika 
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SHEMA TABELNE SLIKE 

 

NOVI POJMI: CHRISTIAN GRASER PAZIMO NA: 

ARHITEKTURNI 

PROSTOR:  

• ZUNANJI PROSTOR 

• NOTRANJI 

PROSTOR: 

 ZAPRTI 

 POLZAPRTI 

 POLODPRTI 

PROSTOR 

 

I’m looking through you, 

2014 

 

RECIKLAŽA, 

EKOLOGIJA 

 stabilnost polodprtega 

prostora 

 tehnično izvedbo 

 izvirnost 
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8. UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO UMETNOST 

 

TEMATSKI SKLOP: RECIKLAŽA ODPADNEGA KARTONA 

FAZA PROCESA LIKOVNE UMETNOSTI: USTVARJANJE, DELO, VREDNOTENJE 

 

LIKOVNO PODROČJE: grafika 

LIKOVNI PROBLEM: visoki tisk 

LIKOVNA TEHNIKA: tisk s premično šablono iz odpadnega kartona 

LIKOVNA TEMA: reciklaža odpadnega kartona                                  

LIKOVNI MOTIV: prenaseljenost 

 

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 

Učenci: 

 ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem na ploskvi; 

 razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo individualni  

likovni izraz; 

 pri oblikovanju na ploskvi uporabljajo podlage različnih velikosti, barve, oblike in 

kakovosti; 

 spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi; 

 razvijajo občutek za bogatenje oblik z likovnimi spremenljivkami; 

 razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi; 

 izdelajo matrice iz različnih materialov in jih odtisnejo, 

 primerjajo lastnosti grafičnih tehnik; 

 razvijajo občutek za ravnovesje na ploskvi, 

 spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače 

in svetovne kulturne dediščine; 

 razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki 

za izražanje na ploskvi, 

 razumejo funkcijo grafičnega oblikovanja. 
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EKOLOŠKI CILJI: 

Učenci:  

 usvojijo pojma ekologija in okoljska odgovornost, 

 se ekološko ozaveščajo, 

 spoznajo pomembnost recikliranja in vpliv le-tega na okolje, 

 opredelijo pomembnost in skrb za okolje,  

 razvijajo kritičen odnos do urejenosti okolja, 

 spoznavajo, kako lahko odpadni predmeti ponovno postanejo uporabni, 

 spoznavajo, kako sodobni umetniki vključujejo odpadne predmete v svoja umetniška 

dela, 

 razvijajo pozitivne medsebojne odnose,  

 naredijo izdelek iz odpadnega materiala,  

 razvijajo ustvarjalnost, inovativnost in izmenjavo idej pri oblikovanju iz odpadnega 

materiala. 

 

UČNE OBLIKE:  

frontalna oblika, individualna oblika, skupno delo 

 

UČNE METODE: 

metoda razlage, razgovora, prikazovanja, metoda dela z avdiovizualnimi sredstvi, 

demonstriranja, praktičnega likovnega izražanja, eksperimentiranja 

 

SPECIFIČNE METODE: 

metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti, metoda 

kompleksnosti in prepletanja, metoda izmeničnih vplivov, metoda ozaveščanja lastne 

senzibilnosti, metoda avtonomnih likovnih postopkov, metoda transponiranja in alternativ, 

metoda posrednih stimulansov, metoda neposrednega učenja likovne tehnike, metoda 

samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje 

 

ZNAČILNOST DIDAKTIČNE ENOTE:  

praktična ura 
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MEDPREDMETNE POVEZAVE: 

 matematika, naravoslovje 

 

LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA: 

 odpadna embalaža kartona, papir za tiskanje (velikosti A3), tiskarska barva, valjček, 

stiskalnica, časopis, škarje 

 

LIKOVNO DIDAKTIČNA SREDSTVA: 

 predstavitev powerpoint: reprodukcija del umetnika Mateja Andraža Vogrinčiča,  

fotografije primerov prenaseljenosti iz okolja 

 računalnik, projektor, glasba ob ustvarjanju 

 kartoni z imeni za tabelno sliko 
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ARTIKULACIJA UČNE URE 

 

SNOVNI DEL METODIČNI DEL  

AFEKTIVNA UČNO-VZGOJNA STRATEGIJA 

UVODNA MOTIVACIJA: POGOVOR O MOTIVU 

Učencem povem, da bomo upodobili motiv prenaseljenosti. 

Učence vprašam: 

 Kaj mislite, kaj pomeni prenaseljenost (prenaseljenost 

planeta)? Kaj o tem že veste?  

 Kaj mislite, kako se prenaseljenost odraža v našem 

vsakdanjem življenju? 

 

Učenci opisujejo svoje izkušnje o problemu prenaseljenosti. Na 

kratko razložim: 

Prenaseljenost pomeni razkorak med številom prebivalstva in 

njihovim bivalnim prostorom. Če je ljudi več, kot je prostora za 

bivanje, nastane problem prenaseljenosti.  

Na tablo projiciram fotografije, ki prikazujejo prenaseljenost 

planeta, in se ob njih pogovorimo: majhna stanovanja z veliko 

prebivalci, ogromna naselja brez travnatih površin, gneča ljudi 

na železniški postaji – problem pri transportu, gneča na 

kopališčih in plažah, gneča prevoznih sredstev na cesti, veliko 

število tovarn, ki v zrak izpuščajo strupene pline, onesnažena 

kanalizacija in pitna voda, izumiranje živalskih vrst zaradi 

pomanjkanja prostora, brezbrižno smetenje, revščina. 

Učence vprašam: 

 Kaj mislite, kakšni so vzroki za prenaseljenost? 

Učenci naštevajo različne vzroke, nato jih še dopolnim: revščina 

(pomanjkanje zdravil, cepiv, hrane), vojna, naravne nesreče, 

pretirano izčrpana zemlja, slaba infrastruktura (prevoz živil) … 

Učence vprašam: 

 Kaj lahko vi storite, da bi pomagali zmanjšati problem 

prenaseljenosti? 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, prikazovanja, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika  
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 Kako prihajate v šolo? Vas pripeljejo z avtomobilom ali 

pridete peš, s kolesom? Katero prevozno sredstvo manj 

onesnažuje zrak? 

 Katere izdelke uporabljate za higieno, čiščenje, npr. 

dezodorante, čistila, mila? Kateri se vam zdijo 

primernejši: tisti, ki so v tekoči ali trdi obliki ali tisti v 

obliki pršil? Zakaj? 

 Kakšne količine takih izdelkov uporabljate vsak dan? 

Kaj mislite, kako to vpliva na podtalnico, pitno vodo? 

 Kam odlagate odpadke? Jih ločujete ali ne? 

 Kako varčujete z električno energijo? Je vaš računalnik 

prižgan tudi ponoči ali le, ko ga potrebujete? Imate 

polnilnik za mobitel ves čas priključen v električni 

napajalnik ali le, ko polnite mobilnik? 

 Kako pomagate revnejšim? Tudi v šoli sodelujemo v 

akciji Rdečega križa in zbiramo sredstva. Ste morda 

člani še kakšne druge organizacije, ki pomaga ljudem v 

revščini?  

 Se vam zdi pomembno, da smo na vse to pozorni v 

našem vsakdanjem življenju? Zakaj?  

Učenci ob gledanju fotografij pripovedujejo o svojih izkušnjah 

ter o tem, kako sami ravnajo in kako lahko omejujejo problem 

prenaseljenosti.  

 

 

POGOVOR O LIKOVNEM PROBLEMU  

Učencem povem: 

Danes bomo spoznali umetnika, ki se tudi ukvarja s problemom 

prenaseljenosti. Ko boste videli njegova dela, boste ugotovili, 

na kakšne načine je upodobil ta problem on. 

   Matej Andraž Vogrinčič je slovenski umetnik, ki se je rodil 

leta 1970. Ukvarja se s prostorskim oblikovanjem in 

inštalacijami. Razstavlja po Sloveniji in drugod po svetu. Pri 
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svojem delu uporablja preproste predmete, ki jih na zanimiv 

način združi, postavi v prostor. Njegova dela so nedorečena in 

nedefinirana, tako opazovalcem pustijo možnost soustvarjanja. 

 

Učencem na platno projiciram nekaj reprodukcij avtorjevih 

umetniških del, nato jih vprašam: 

 Kaj mislite, kaj imajo njegova umetniška dela 

skupnega? Kaj je za njih značilno? 

Učence dopolnim: avtor uporablja preproste predmete, vendar v 

velikem številu. Če bi samo en predmet postavil v prostor, ne bi 

delovalo enako, kot če jih postavi več. Tako iz manjših delov 

nastane ena celota – novo umetniško delo. 

Na tablo pripnem na veliko zapisane pojme: MATEJ ANDRAŽ 

VOGRINČIČ, EKOLOGIJA, PRENASELJENOST 

 

 

POGOVOR O REPRODUKCIJI 

Učencem povem: 

Danes se bomo osredotočili na njegovo umetniško delo Moon 

Plain, 2002. 

Učencem na tablo projiciram reprodukcijo umetniškega dela in 

jih vprašam: 

 

 

 

 Kakšni so vaši vtisi ob tem delu?  

 Na kaj vas spominja? 

 Katere predmete, material je uporabil umetnik?  

 V kakšen prostor je te predmete postavil? 

Učenci izražajo svoje mnenje, nato jih dopolnim:  

frontalna, individualna 

oblika  
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Umetniško delo Moon Plain je nastalo leta 2002, v Avstraliji. 

Gre za inštalacijo, ki jo je postavil v puščavi, na najbolj sušno 

mesto na Zemlji, v velikosti nogometnega igrišča. Postavil je 

približno 2000 mavčnih odlitkov kanglic za zalivanje. S tem 

delom je želel opozoriti na problem suše, pomanjkanja vode in s 

tem težav v kmetijstvu. 

Umetnik upodablja različne ekološke probleme z inštalacijami 

predmetov v eno skupno celoto.  

Učence vprašam: 

 Na kakšen način pa bi lahko to (npr. prenaseljenost) 

upodobili še drugače? 

 Katere tehnike bi lahko uporabili npr. s področja slikanja, 

risanja, kiparstva, da bi iz več delov sestavili eno celoto, 

kompozicijo? 

 Na kakšen način bi lahko to storili v grafiki? 

Učenci naštevajo različne likovne tehnike z različnih področij. 

 

Ob predstavitvi na platnu ponovimo osnovne grafične pojme: 

GRAFIKA se deli na: 

 INDUSTRIJSKO (strojni tisk v oglaševalne namene, 

tiskanje obrazcev, časopisov, knjig, nalepk ...) ter 

 UMETNIŠKO (grafični umetnik ali grafik ustvarja v 

grafičnih delavnicah oz. ateljejih). 

ODTIS ali GRAFIČNI LIST označimo tako, da pod odtis s 

svinčnikom zapišemo: 

 na levo stran: tehniko, število odtisov, serijo ali poskusni 

odtis, 

 na desno stran: ime avtorja in leto nastanka, 

 na sredino: naslov dela (motiv). 

Če umetnik naredi en sam odtis, ga imenujemo UNIKAT. 

GRAFIČNE TEHNIKE se razlikujejo glede na to, iz katerega 

materiala grafik obdeluje matrico. Ločimo: 

 monotipija, 
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 tisk s pečatniki, 

 tisk s šablonami, 

 kolažni (montažni) tisk, 

 rez v mavčno ploščo, 

 linorez, 

 lesorez, 

 suha igla. 

 

Visoki tisk je način tiskanja, pri katerem ima matrica dvignjene 

in poglobljene dele. Barvo nanašamo z valjčkom na dvignjene 

dele matrice ter matrico odtisnemo. Na ta način tiskamo linorez, 

lesorez, šablonski tisk, kolagrafijo itn. 

TISK S PREMIČNO ŠABLONO: 

Pri tisku s premično šablono iz kartona izrežemo šablone, jih 

sestavimo in odtisnemo. Pri ponovnem tiskanju ne dobimo več 

enakih odtisov, zato bi lahko to tehniko poimenovali tudi 

monotipija s premično šablono. Tehnika omogoča, da z istimi 

šablonami sestavljamo različne motive. Sestavljamo različne 

barvne kompozicije. 

Šablono natrgamo ali izrežemo ter jo pobarvamo z grafično 

barvo. Položimo jo na osnovno matrico in jo odtisnemo. 

 

Učence vprašam: 

 Pri katerih drugih predmetih ste tudi že spoznali pojem 

odtis? 

 Kako pri matematiki imenujete like, ki so povsem enaki in 

se prekrivajo? Poznate besedo skladni liki? 

 Kako pa imenujte like, ki jih zrcalimo? Ali gre za simetrične 

like?  

 Kateri liki, skladni ali simetrični so podobni naši matrici in 

odtisu? 

 Katere vrste odtisov, npr. stopinj živali, poznate iz 

naravoslovja? 
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Učenci povezujejo likovne pojme s pojmi z drugih predmetnih 

področij. 

 

Na tablo pritrdim na veliko zapisana imena: GRAFIKA, 

VISOKI TISK, TISK S PREMIČNO ŠABLONO 

 

 

NAPOVED SMOTRA/CILJA 

Danes bomo tiskali s pomočjo premične šablone in upodobili 

motiv prenaseljenosti. 

 

 

DEMONSTRACIJA  

Učence povabim k demonstracijski mizi, kjer imam 

pripravljeno: tiskarsko barvo, valjček, škarje, karton, list, 

časopis, lepilo. Demonstriram izdelavo premične šablone iz 

kartona: iz kartona izrežem npr. obliko stavbe, izrežem tudi 

okna in vrata, na streho stavbe nalepim strešno okno, da ima 

šablona več različnih nivojev višin. Šablono premažem s 

tiskarsko barvo in valjčkom in jo odtisnem na papir. Nato jo 

zopet premažem z drugo barvo in odtisnem na drugo mesto na 

papirju. Tako jo premikam in odtiskujem po površini lista,  

dokler ni zapolnjena celotna ploskev. Iz posameznih delov - 

odtisov tako sestavim celoto – nov grafični izdelek. Odtis na 

koncu opremim tudi s podatki. 

 

 

NAPOTKI ZA DELO IN KONKRETIZACIJA LIKOVNE 

NALOGE 

Učenci na mize pripravijo ves potreben material: zaščitijo mize 

s časopisom, pripravijo karton, škarje, tiskarsko  barvo, valjčke, 

papir. 

Dam navodilo za delo: 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage 

 

frontalna oblika  

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, demonstriranja 

 

frontalna, individualna 

oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, razgovora 

 

frontalna oblika 
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Vsak bo oblikoval vsaj tri različne premične šablone za visoki 

tisk. Z njimi boste upodobili motiv prenaseljenosti. Pri tem 

bodite čim bolj izvirni. Uporabite lahko različne barve. 

Zapolnite celotno površino lista. Na koncu boste grafični 

izdelek opremili še z ustreznimi podatki. 

 

Pri delu bodite pozorni na: 

 tehnično izvedbo, 

 likovni motiv, 

 izvirnost.  

 

Na tablo pritrdim na veliko zapisana merila vrednotenja: 

TEHNIČNA IZVEDBA, LIKOVNI MOTIV, IZVIRNOST 

 

 

PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci začnejo z delom. Pri delu jim nudim morebitno pomoč. 

Ob likovnem izražanju poslušajo instrumentalno glasbo. Po 

delu za seboj pospravijo. 

 

 

LIKOVNO VREDNOTENJE 

15 minut pred iztekom ure, vsi učenci prenehajo z delom in 

svoje grafike razstavijo na panoju. 

Učence vprašam: 

 Vam je bilo današnje delo všeč? 

 Ali ste zadovoljni s svojimi odtisi? 

 Ali so izdelki izvirni? 

 Kaj bi lahko naredili še drugače? 

Učenci izražajo mnenje, vtise, ideje in predloge. Po danih 

merilih ovrednotimo in pohvalimo posebnosti vsakega izdelka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda praktičnega 

likovnega izražanja, 

eksperimentiranja 

 

individualna oblika 

 

 

metoda razlage, razgovora 

 

skupno delo, individualna 

oblika 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Krašovec; magistrsko delo 

 

 - 253 - 

 

SHEMA TABELNE SLIKE 

 

NOVI POJMI: MATEJ ANDRAŽ 

VOGRINČIČ 

PAZIMO NA: 

 GRAFIKA 

 VISOKI TISK 

 TISK S PREMIČNO 

ŠABLONO 

 

 

 

 

Moon Plain, 2002 

 

 

EKOLOGIJA 

PRENASELJENOST 

 

 tehnično izvedbo 

 likovni motiv 

 izvirnost 
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9. UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO UMETNOST 

 

TEMATSKI SKLOP: RECIKLAŽA PLASTIČNE EMBALAŽE 

FAZA PROCESA LIKOVNE UMETNOSTI: UČENJE, IGRA 

 

LIKOVNO PODROČJE: arhitektura 

LIKOVNI PROBLEM: povezave med prostori - odprtine 

LIKOVNA TEHNIKA: kompozicija iz odpadnih plastičnih jogurtovih lončkov in lončkov 

od pudingov 

LIKOVNA TEMA: reciklaža plastične embalaže                                  

LIKOVNI MOTIV: gradovi 

 

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 

Učenci: 

 ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem v tridimenzionalnem prostoru; 

 razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju v tridimenzionalnem prostoru in s tem 

negujejo individualni likovni izraz; 

 spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja v tridimenzionalnem 

prostoru; 

 razvijajo občutek za razporejanje oblik v tridimenzionalnem prostoru; 

 oblikujejo maketo in so pozorni na povezave v prostoru in na odprtine; 

 razvijajo občutek za povezovanje različnih arhitekturnih prostorov; 

 razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki 

za izražanje v tridimenzionalnem prostoru; 

 spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače 

in svetovne kulturne dediščine. 

 

EKOLOŠKI CILJI: 

Učenci:  

 se ekološko ozaveščajo, 
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 spoznajo pomembnost recikliranja in vplivom le-tega na okolje, 

 spoznajo materiale, ki jih lahko recikliramo, 

 opredelijo pomembnost in skrb za okolje,  

 razvijajo kritičen odnos do urejenosti okolja; 

 spoznavajo, kako lahko odpadni predmeti ponovno postanejo uporabni, 

 spoznavajo, kako sodobni umetniki vključujejo odpadne predmete v svoja umetniška 

dela, 

 razvijajo pozitivne medsebojne odnose,  

 naredijo izdelek iz odpadnega materiala,  

 razvijajo ustvarjalnost, inovativnost in izmenjavo idej pri oblikovanju iz odpadnega 

materiala. 

 

UČNE OBLIKE:  

frontalna oblika, individualna oblika, delo v dvojicah 

 

UČNE METODE: 

metoda razlage, razgovora, prikazovanja, metoda dela z avdiovizualnimi sredstvi, 

demonstriranja, praktičnega likovnega izražanja, eksperimentiranja 

 

SPECIFIČNE METODE: 

metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti, metoda 

kompleksnosti in prepletanja, metoda izmeničnih vplivov, metoda ozaveščanja lastne 

senzibilnosti, metoda avtonomnih likovnih postopkov, metoda transponiranja in alternativ, 

metoda posrednih stimulansov, metoda neposrednega učenja likovne tehnike, metoda 

samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje 

 

ZNAČILNOST DIDAKTIČNE ENOTE:  

praktična ura 

 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: 

 družba, matematika 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Krašovec; magistrsko delo 

 

 - 256 - 

 

LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA: 

 plastična embalaža, škarje, spenjač, dvostranski lepilni trak, časopis 

 

LIKOVNO DIDAKTIČNA SREDSTVA: 

 predstavitev powerpoint: reprodukcija dela umetnika Briana Jungena, fotografije 

primerov gradov iz okolja, rimskega Panteona 

 računalnik, projektor, glasba ob ustvarjanju  

 kartoni z imeni za tabelno sliko 

 

VIRI IN LITERATURA:  

 http://www.mojvideo.com/video-rim-panteon/38617e85ebf369cde0d5 (pridobljeno 2. 12. 

2015), 

 https://www.youtube.com/watch?v=PFTlZ6mLl50 (pridobljeno 2. 12. 2015), 

 https://www.youtube.com/watch?v=8FkIIkHNAAg (pridobljeno 2. 12. 2015), 

 https://www.youtube.com/watch?v=1An-JpM4gqs (pridobljeno 2. 12. 2015), 

 http://www.fpa.ysu.edu/~slsmith/ecbyzwebpage/pantheonaerial.jpg (pridobljeno 2. 12. 

2015), 

 http://digart.img.digart.pl/data/img/vol1/33/4/miniaturki400/4634422.jpg (pridobljeno 2. 

12. 2015), 

 http://przewodnikporzymie.com/repository/content/image/thumbs_custom/500x375_pante

on%5B1%5D.jpg (pridobljeno 2. 12. 2015), 

 http://www.ernesto-travel.pl/images/slides/rzym_panteon_shutterstock_153365288.jpg 

(pridobljeno 2. 12. 2015), 

 http://serwer1313671.home.pl/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/rzym-panteon.jpg 

(pridobljeno 2. 12. 2015), 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Castle_Neuschwanstein.jpg 

(pridobljeno 2. 12. 2015), 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Bodiam-castle-10My8-1197.jpg 

(pridobljeno 2. 12. 2015), 

 http://dreamatico.com/data_images/castle/castle-2.jpg (pridobljeno 2. 12. 2015), 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Hunyad_Castle_TB1.jpg 

(pridobljeno 2. 12. 2015), 

http://www.mojvideo.com/video-rim-panteon/38617e85ebf369cde0d5
https://www.youtube.com/watch?v=PFTlZ6mLl50
https://www.youtube.com/watch?v=8FkIIkHNAAg
https://www.youtube.com/watch?v=1An-JpM4gqs
http://www.fpa.ysu.edu/~slsmith/ecbyzwebpage/pantheonaerial.jpg
http://digart.img.digart.pl/data/img/vol1/33/4/miniaturki400/4634422.jpg
http://przewodnikporzymie.com/repository/content/image/thumbs_custom/500x375_panteon%5B1%5D.jpg
http://przewodnikporzymie.com/repository/content/image/thumbs_custom/500x375_panteon%5B1%5D.jpg
http://www.ernesto-travel.pl/images/slides/rzym_panteon_shutterstock_153365288.jpg
http://serwer1313671.home.pl/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/rzym-panteon.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Castle_Neuschwanstein.jpg
http://dreamatico.com/data_images/castle/castle-2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Hunyad_Castle_TB1.jpg
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 http://www.ljubljanskigrad.si/assets/00-Vstopna-

stran/Grad/_resampled/CroppedImage1200600-Ljubljanski-grad-Foto-Arne-Hodalic-1.jpg 

(pridobljeno 2. 12. 2015), 

 http://www.slovenijanadlani.si/wp-content/blogs.dir/1/files/gradovi/predjamski-grad.jpg 

(pridobljeno 2. 12. 2015), 

 http://kraji.eu/PICTURES/osrednjeslovenska/litija_smartno_pri_litiji_z_okolico/bogenspe

rk/grad_bogensperk/DSC_6611_grad_bogensperk_big.jpg (pridobljeno 2. 12. 2015), 

 http://kompas-celje.si/wp-content/uploads/2013/08/jaromerice-700x275.jpg 

 https://sl.wikipedia.org/wiki/Panteon,_Rim (pridobljeno 2. 12. 2015), 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Dehio_1_Pantheon_Floor_

plan.jpg/800px-Dehio_1_Pantheon_Floor_plan.jpg (pridobljeno 2. 12. 2015), 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Pantheon_section_sphere.s

vg/512px-Pantheon_section_sphere.svg.png (pridobljeno 2. 12. 2015), 

 http://nmai.si.edu/exhibitions/jungen/money.html (pridobljeno 2. 12. 2015), 

 http://www.designboom.com/art/brian-jungen-carapace-made-from-plastic-recycling-

containers/ (pridobljeno 2. 12. 2015), 

 http://www.cybermuse.ca/cybermuse/servlet/imageserver?src=AI425208&ext=x.jpg 

(pridobljeno 2. 12. 2015), 

 http://nmai.si.edu/exhibitions/jungen/images/carapace.jpg (pridobljeno 2. 12. 2015), 

 http://highlike.org/media/2013/02/brian-jungen-carapace.jpg (pridobljeno 2. 12. 2015), 

 http://www.designboom.com/wp-content/uploads/2013/02/carapacebj03.jpg (pridobljeno 

2. 12. 2015),  

 http://www.designboom.com/wp-content/uploads/2013/02/carapacebj09.jpg (pridobljeno 

2. 12. 2015), 

 http://3.bp.blogspot.com/_e5mTyEJG8Yw/TUDrnpnsFoI/AAAAAAAADA0/G6ozeubXg

T0/s1600/Brian+Jungen+5.png (pridobljeno 2. 12. 2015), 

 http://www.youraga.ca/wp-content/uploads/2011/01/carapace-image.jpg (pridobljeno 2. 

12. 2015), 

 http://www.designboom.com/wp-content/uploads/2013/02/carapacebj04.jpg (pridobljeno 

2. 12. 2015). 

 

 

 

http://www.ljubljanskigrad.si/assets/00-Vstopna-stran/Grad/_resampled/CroppedImage1200600-Ljubljanski-grad-Foto-Arne-Hodalic-1.jpg
http://www.ljubljanskigrad.si/assets/00-Vstopna-stran/Grad/_resampled/CroppedImage1200600-Ljubljanski-grad-Foto-Arne-Hodalic-1.jpg
http://www.slovenijanadlani.si/wp-content/blogs.dir/1/files/gradovi/predjamski-grad.jpg
http://kraji.eu/PICTURES/osrednjeslovenska/litija_smartno_pri_litiji_z_okolico/bogensperk/grad_bogensperk/DSC_6611_grad_bogensperk_big.jpg
http://kraji.eu/PICTURES/osrednjeslovenska/litija_smartno_pri_litiji_z_okolico/bogensperk/grad_bogensperk/DSC_6611_grad_bogensperk_big.jpg
https://sl.wikipedia.org/wiki/Panteon,_Rim
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Dehio_1_Pantheon_Floor_plan.jpg/800px-Dehio_1_Pantheon_Floor_plan.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Dehio_1_Pantheon_Floor_plan.jpg/800px-Dehio_1_Pantheon_Floor_plan.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Pantheon_section_sphere.svg/512px-Pantheon_section_sphere.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Pantheon_section_sphere.svg/512px-Pantheon_section_sphere.svg.png
http://nmai.si.edu/exhibitions/jungen/money.html
http://www.designboom.com/art/brian-jungen-carapace-made-from-plastic-recycling-containers/
http://www.designboom.com/art/brian-jungen-carapace-made-from-plastic-recycling-containers/
http://www.cybermuse.ca/cybermuse/servlet/imageserver?src=AI425208&ext=x.jpg
http://nmai.si.edu/exhibitions/jungen/images/carapace.jpg
http://highlike.org/media/2013/02/brian-jungen-carapace.jpg
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http://www.youraga.ca/wp-content/uploads/2011/01/carapace-image.jpg
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ARTIKULACIJA UČNE URE 

 

SNOVNI DEL METODIČNI DEL  

KOGNITIVNA UČNO-VZGOJAN STRATEGIJA 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Na tablo projiciram nekaj fotografij rimskega Panteona in jih 

vprašam: 

 Kakšna se vam zdi ta zgradba? Opazite na njej kaj 

posebnega? 

 Kaj mislite, zakaj pravijo, da v Panteon nikoli ne dežuje 

kljub odprtini v strehi? 

Učenci podajajo različna mnenja, nato jim na kratko predstavim 

Panteon: 

Zgradil ga je Mark Vipsanij Agripa v letih 27–25 pr. n. št. Je 

tempelj vseh bogov. V notranjosti je bilo v sedmih vdolbinah 

med marmornatimi stebri sedem kipov glavnih planetarnih 

bogov, in sicer Apolona, Diane, Jupitra, Marsa, Merkurja, 

Saturna in Venere. Vse stene v notranjosti so bile pokrite z 

marmorjem. Kasete v kupoli so bile okrašene z modrimi polji in 

pozlačenimi bronastimi zvezdami. Pravijo, da v panteon ne 

dežuje, kadar je veliko število ljudi in je zračni pritisk tako 

visok, da zadržuje vodne kaplje, ker so mozaična tla poševna, 

ker dežne kaplje spolzijo po kupoli in je tako urejeno odtekanje 

vode ... Sama struktura zgradbe je zelo zanimiva, veliko je 

oken, vrat, odprtin, ki prostore med seboj povezujejo. 

 

Kot zanimivost lahko učencem pokažem delček videoposnetka 

prikaza panteona: 

 http://www.mojvideo.com/video-rim-

panteon/38617e85ebf369cde0d5 

 https://www.youtube.com/watch?v=PFTlZ6mLl50 

 https://www.youtube.com/watch?v=8FkIIkHNAAg 

 

 

 

metoda razgovora 

 

frontalna, individualna 

oblika  

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, prikazovanja, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mojvideo.com/video-rim-panteon/38617e85ebf369cde0d5
http://www.mojvideo.com/video-rim-panteon/38617e85ebf369cde0d5
https://www.youtube.com/watch?v=PFTlZ6mLl50
https://www.youtube.com/watch?v=8FkIIkHNAAg
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 https://www.youtube.com/watch?v=1An-JpM4gqs 

 

 

POGOVOR O LIKOVNEM PROBLEMU 

Učence vprašam: 

 V katero likovno področje bi uvrstili rimski Panteon? 

 Kaj mislite, iz katerih materialov je zgrajen? 

 Iz katerih materialov pa so še lahko zgrajene različne 

stavbe? 

Učenci naštevajo materiale: kamen, les, kovina, beton, steklo, 

plastika ... 

 Kako imenujemo osebo, ki pripravi načrt stavb? 

 Po čem se stavbe med seboj lahko razlikujejo? 

Učenci naštevajo razne razlike, kot so višina, dolžina, širina 

stavb, oblika, namen stavb ... 

 

Ob predstavitvi na platnu ponovimo likovne pojme iz 

arhitekture, ki smo jih že spoznali:  

Ločimo zunanji in notranji  ARHITEKTURNI PROSTOR: 

Zunanji prostor je ves prostor, ki je zunaj lupine/stavbe. 

Notranji prostor: 

Notranji prostor je lahko različnih geometrijskih oblik (kocka, 

kvader, prizma, valj, piramida, stožec, kupola). Oblika je 

odvisna od tega, čemu je prostor namenjen (stanovanje, učenje, 

zdravljenje, razstavni prostor, šport, delo). Ločimo: 

 zaprti prostor (hiša, blok, šola, športna dvorana, tovarniška 

hala); 

 polzaprti prostor – omejuje ali določa ga streha, stene so 

bolj ali manj odprte (do tri stene, stebri) – kolesarnica, 

avtobusna postaja, letno gledališče, stojnica, balkon, grški 

tempelj, paviljoni); 

 polodprti prostor – omejujejo ga le do tri stene in ni pokrit 

(stadion, balkon, terasa, arena). 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, prikazovanja, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika  
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Odprtine – povezave med prostori dajejo zgradbi obliko, 

namembnost, pomen, videz ... 

 

Učence vprašam: 

 Pri katerih drugih predmetih ste se tudi že učili o različnih 

stavbah, oblikah? 

 Ste morda pri pouku družbe obravnavali različne 

namembnosti stavb? Kaj ste že spoznali? 

Učenci opisujejo izkušnje s poznavanjem omenjenih pojmov iz 

drugih predmetnih področij. 

 Kakšne vrste stavb in zgradb še poznate iz starih časov? 

 Kako so bili zgrajeni gradovi? Iz katerih materialov? Čemu 

so bili namenjeni? 

Učenci pripovedujejo in opisujejo različne gradove. 

Na platno projiciram nekaj fotografij različnih gradov. Pozorni 

so na odprtine – okna, vrata. 

 

Na tablo pripnem na veliko zapisana imena likovnih pojmov: 

ARHITEKTURNI PROSTOR, ODPRTINE – POVEZAVE 

MED PROSTORI 

 

 

POGOVOR O REPRODUKCIJI 

Učencem povem: 

Glede na to, da so rimski panteon, gradovi iz Slovenije in sveta 

že zelo stari, vam bom pokazala primer novejše zgradbe oz.  

inštalacije, ki jo je postavil umetnik Brian Jungen. 

Na platno projiciram reprodukcijo umetniškega dela Carapace, 

2009 (»Oklep« iz industrijskih zabojnikov za odpadke). 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, razgovora 

 

frontalna, individualna 

oblika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, prikazovanja, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika  
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Učence vprašam: 

 Kakšni so vaši prvi vtisi ob tem umetniškem delu? 

 Na kaj vas to delo spominja? 

 Kako mislite, da je umetnik poimenoval to delo? 

 Kateri material je uporabil? 

 

Učencem na kratko predstavim umetnika: 

Brian Jungen se je rodil leta 1970 v Kanadi, kjer še sedaj živi in 

ustvarja. Iz plastičnih, tekstilnih in drugih odpadnih materialov 

ustvarja nove umetnine. S svojimi deli opozarja na pretirano 

potrošništvo in spodbuja varovanje okolja. Spada med eko art 

umetnike. 

 

Učence vprašam: 

 Kakšne vrste materialov bi umetnik še lahko uporabil, da bi 

izdelal podobno delo? 

 Za kaj je pomembno, da materiale lahko recikliramo? 

Učenci naštevajo materiale: karton, plastična embalaža ... 

pripovedujejo o pozitivnih učinkih reciklaže na okolje. 

 

Na tablo pripnem na veliko zapisana imena: BRIAN JUNGEN, 

EKO ART, RECIKLAŽA 

 

 

NAPOVED SMOTRA/CILJA 

Danes bomo tudi mi vzeli za zgled umetnika Briana Jungena in 

iz odpadne plastične embalaže oblikovali gradove – arhitekturne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage 
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prostore z odprtinami. 

 

 

DEMONSTRACIJA 

Učence povabim k demonstracijski mizi, kjer imam pripravljene 

plastične lončke različnih oblik in velikosti, škarje, spenjač ter 

dvostranski lepilni trak. 

Učencem demonstriram postopek dela: 

Oblikovali bomo gradove, o  katerih smo se že pogovarjali.  

Iz plastičnih lončkov bomo sestavili kompozicijo v obliki 

gradu. Postavili bomo obzidje, dodali stebre, stolpe, odprtine v 

prostoru pa bomo naredili s škarjami, tako da bomo zarezali v 

lončke različne luknje. Lahko naredimo različne zareze, trakove 

upognemo navznoter ali navzven, da dobimo željen učinek.  

 

 

NAPOTKI ZA DELO IN KONKRETIZACIJA LIKOVNE 

NALOGE 

Učencem dam navodilo za delo: 

 Delali boste v parih. Mize zaščitite s časopisnim papirjem. 

Pripravite plastične lončke, škarje, dvostranski lepilni trak, 

spenjače in pričnite z delom. Pozorni bodite na: 

 stabilnost zgradbe in odprtine, 

 tehnično izvedbo, 

 izvirnost. 

Po danih merilih bomo na koncu vse izdelke ovrednotili. 

Na tablo pritrdim na veliko zapisana merila vrednotenja. 

 

 

PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci začnejo z delom v parih. Po potrebi jim nudim pomoč. 

Ob likovnem izražanju poslušajo instrumentalno glasbo. Po 

delu za seboj pospravijo. 

frontalna oblika  

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, demonstriranja 

 

frontalna, individualna 

oblika 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, razgovora 

 

frontalna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda praktičnega 

likovnega izražanja, 

eksperimentiranja 
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LIKOVNO VREDNOTENJE 

15 minut pred iztekom ure, pokličem vse učence skupaj in si 

ogledamo nastalo delo. Pomikamo se od para do para in 

ovrednotimo njihovo delo. Učence vprašam: 

 Vam je bilo današnje delo všeč? 

 Ali nam je uspelo oblikovati stabilne gradove z 

odprtinami? S čim ste popestrili videz gradov? 

 Kaj bi lahko naredili še drugače? 

 Kaj bi se lahko trenutno dogajalo oz. odvijalo v vašem 

gradu? 

Učenci izražajo mnenje, vtise, ideje in predloge. Po danih 

merilih ovrednotimo in pohvalimo posebnosti izdelka vsakega 

para. 

delo v dvojicah  

 

 

metoda razlage, razgovora 

 

delo v dvojicah, 

individualna oblika 

 

 

 

SHEMA TABELNE SLIKE 

 

NOVI POJMI: BRIAN JUNGEN PAZIMO NA: 

 ARHITEKTURNI 

PROSTOR  

 ODPRTINE – 

POVEZAVE MED 

PROSTORI. 

 

 

 

 

Carapace, 2009 (»Oklep« iz 

industrijskih zabojnikov za 

odpadke) 

 

 

 

EKO ART 

RECIKLAŽA 

 stabilnost zgradbe in 

odprtine 

 tehnično izvedbo 

 izvirnost 
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10. UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO UMETNOST 

 

TEMATSKI SKLOP: RECIKLAŽA PLASTIČNE EMBALAŽE 

FAZA PROCESA LIKOVNE UMETNOSTI: IGRA, USTVARJANJE, DELO 

 

LIKOVNO PODROČJE: slikanje 

LIKOVNI PROBLEM: toplo-hladne barve 

LIKOVNA TEHNIKA: akvarel na temnem papirju s plastičnimi odpadnimi predmeti, 

folijami, vrečkami 

LIKOVNA TEMA: reciklaža plastične embalaže                             

LIKOVNI MOTIV: na smetišču 

 

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 

Učenci: 

 ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem na ploskvi; 

 razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo individualni  

likovni izraz; 

 pri oblikovanju na ploskvi uporabljajo podlage različnih velikosti, barve, oblike in 

kakovosti; 

 spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi; 

 izvedejo kolaž; 

 v svojih izdelkih lahko likovna področja (risanje, slikanje, grafika, grafično 

oblikovanje) tudi kombinirajo med seboj; 

 razvijajo občutek za odnose med različnimi barvami (barvni kontrasti); 

 razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi; 

 pridobivajo si izkušnje z različnimi načini mešanja barv; 

 spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače 

in svetovne kulturne dediščine; 

 razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki 

za izražanje na ploskvi. 
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EKOLOŠKI CILJI: 

Učenci:  

 usvojijo pojma ekologija in okoljska odgovornost, 

 se ekološko ozaveščajo, 

 spoznajo pomembnost recikliranja in vpliv le-tega na okolje, 

 spozna različne možnosti reciklaže predmetov, 

 opredelijo pomembnost in skrb za okolje,  

 spoznavajo, kako lahko odpadni predmeti ponovno postanejo uporabni, 

 spoznavajo, kako sodobni umetniki vključujejo odpadne predmete v svoja umetniška 

dela, 

 naredijo izdelek iz odpadnega materiala, 

 razvijajo ustvarjalnost, inovativnost in izmenjavo idej pri oblikovanju iz odpadnega 

materiala. 

 

UČNE OBLIKE:  

frontalna oblika, individualna oblika, skupno delo 

 

UČNE METODE: 

metoda razlage, razgovora, prikazovanja, metoda dela z avdiovizualnimi sredstvi,  

demonstriranja, praktičnega likovnega izražanja, eksperimentiranja 

 

SPECIFIČNE METODE: 

metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti, metoda 

kompleksnosti in prepletanja, metoda izmeničnih vplivov, metoda ozaveščanja lastne 

senzibilnosti, metoda avtonomnih likovnih postopkov, metoda transponiranja in alternativ, 

metoda posrednih stimulansov, metoda neposrednega učenja likovne tehnike, metoda 

samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje 

 

ZNAČILNOST DIDAKTIČNE ENOTE:  

praktična ura 

 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: 

 matematika 
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LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA: 

 plastična embalaža – drobni predmeti, škarje, dvostranski lepilni trak, časopis, 

akvarelne barve, voda, čopiči 

 

LIKOVNO DIDAKTIČNA SREDSTVA: 

 predstavitev powerpoint: reprodukcija dela umetnice Pat Durr, fotografije primerov iz 

okolja 

 računalnik, projektor, glasba ob ustvarjanju 

 kartoni z imeni za tabelno sliko 
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ARTIKULACIJA UČNE URE 

 

SNOVNI DEL METODIČNI DEL  

AFEKTIVNA UČNO-VZGOJNA STRATEGIJA 

UVODNA MOTIVACIJA 

Učence vprašam: 

 Ali ste že kdaj bili na kakšnem smetišču? Kako je tam? 

 Je bil kdo od vas že kdaj na deponiji na Ljubljanskem 

barju? Kaj tam počnejo? 

 Kakšne vrste odpadkov sprejemajo na deponijo? 

 Kaj storijo z odpadki? 

 Na kakšen način pa vi doma ločujete odpadke? Koliko 

različnih zabojnikov imate? 

Učenci pripovedujejo o svojih izkušnjah z odpadki, o smetišču, 

deponiji. 

 Ali se vam zdi pomembno, da odpadke ločujemo in 

zakaj? 

 Na kakšen način pa to počnemo v šoli? 

Učenci opisujejo pomembnost ločevanja odpadkov in njihov 

vpliv na onesnaževanje okolja (zraka, podtalnice ...). Navajajo 

primere, kako tudi v šoli skrbimo za to, na kakšne načine 

zmanjšujemo porabo papirja, vode in elektrike. 

 

 

POGOVOR O REPRODUKCIJI 

Učencem povem, da se tudi Kanadska umetnica Pat Durr 

zavzema za čistejše naravno okolje in da ustvarja iz odpadkov. 

Je eko art umetnica. 

Na tablo projiciram reprodukcijo umetniškega dela Residual 

Traces, 2009 (»ostanki«). 

 

 

 

metoda razgovora 

 

frontalna, individualna 

oblika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, prikazovanja, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika  
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Učence vprašam: 

 Kakšni so vaši vtisi ob tem umetniškem delu? 

 Kakšen bi bil lahko naslov tega umetniškega dela? 

 Katere materiale je uporabila umetnica? 

Učenci izražajo prve vtise ob umetniškem delu in skušajo 

poiskati naslov umetniškega dela. 

 

Učencem na kratko predstavim umetnico Pat Durr: 

Pat Durr je bila rojena 1939  v ZDA, živi in dela v Kanadi. 

Ukvarja se s slikarstvom, grafiko in inštalacijami. Uporablja 

odpadne materiale, drobne predmete, ki predstavljajo sledi 

našega življenja, naše zgodovine, naše izbire in naših napak. 

Uprizarja, kako ljudje živimo individualno in v skupnosti. 

Opozarja na varovanje naravnega okolja in njegovo uničevanje, 

na politične razmere, potrošniško družbo, pretirano 

onesnaževanje zraka, vode, na pretirano porabo električne 

energije, industrializacijo in na naš življenjski stil. 

 

Na tablo pritrdim na veliko zapisana imena: LOČEVANJE 

ODPADKOV, RECIKLAŽA, EKOLOGIJA, EKO ART, PAT 

DURR 

 

 

DEMONSTRACIJA 

Učence vprašam: 

 Oglejte si umetniško delo in skušajte ugotoviti, iz 

katerih materialov je narejeno? 

 Kaj mislite, katero tehniko je uporabila umetnica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, prikazovanja, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, demonstriranja 

 

frontalna, individualna 
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 V katero likovno področje bi umestili to delo? 

Učenci pripovedujejo, nato jim razložim, da je odpadne 

predmete kot kolaž nalepila na trši karton oz. ploskev in jih 

premazala z akvarelnimi barvami. Demonstriram lepljenje 

drobnih odpadnih predmetov na hladno podlago ter premaz s 

toplimi barvami. 

 

AKVAREL so vodne barve, so presojne ali lazurne, ker skoznje 

preseva podlaga (belina papirja). Raztapljamo jih v veliki 

količini vode, slikamo na grobe, hrapave površine. Dobimo 

nežne tone z mehkimi prehodi. Lahko slikamo na suho ali 

mokro podlago. 

 

Učence vprašam: 

 Kakšne oblike so predmeti, ki ste jih vi prinesli od doma? 

 Kakšne vrste ploskev, oblik ste že spoznali pri matematiki? 

Opišite. 

Učenci naštevajo različne vrte oblik (geometrijskih) in pojme 

medpredmetno povezujejo. 

 

 

POGOVOR O LIKOVNEM PROBLEMU 

Učence vprašam: 

 Zdaj, ko vemo, iz katerih materialov umetnica ustvarja, 

povejte, kakšne barve uporablja? 

 Katere barve opazite na umetniškem delu? Katere 

prevladujejo?  

 Kako imenujemo take vrste barv oz. kako bi jih lahko 

razdelili v dve skupini? 

Učenci naštevajo barve in jih poimenujejo kot tople in hladne. 

Ob projekciji na platnu razložim pojma tople in hladne barve. 

Ogledamo si tudi barvni krog: 

 

oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, prikazovanja, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika  
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TOPLO-HLADNE BARVE 

Delimo jih na to, kje jih običajno zaznamo. 

Tople barve pripadajo soncu in ognju: rdeča, oranžna, rumena, 

Hladne barve pripadajo vodi in ledu: modra, zelena, vijoličasta. 

V barvnem krogu: desna – topla polovica, leva – hladna 

polovica. 

Med osnovnimi barvami sta rdeča in rumena topli, modra je 

hladna. 

Glede na količino tople ali hladne barve pri mešanju primarnih 

barv, postajajo sekundarne barve tople ali hladne (npr. topla 

rdeča in hladna modra, nastane hladna vijoličasta). Torej jih 

med seboj lahko mešamo. 

Najtoplejša barva je rdeče oranžna, najhladnejša modro zelena. 

Tople in hladne barve lahko uporabljamo tudi v kombinaciji. 

Lahko ustvarimo toplo-hladni kontrast. 

 

ZANIMIVOST: 

Izvedli so poskus v dveh enako velikih prostorih z enako 

temperaturo. Enega so pobarvali v tople, drugega v hladne 

barve. Prostor s toplimi barvami so postavili skupino ljudi, jim 

izmerili temperaturo, nato so jih za isti čas postavili še v prostor 

s hladnimi barvami. Tam so imeli nižjo temperaturo kot v 

prostoru s toplimi barvami. 

Raziskovalci razlagajo, da tople in hladne barve vplivajo na 

naše občutenje. Tople pospešujejo krvni obtok, hladne ga 

zavirajo. Tople barve so razigrane, poživljajoče, hitro jih 

opazimo, hladne barve so resne, temačne, težke, moreče. 

 

Učence vprašam: 

 Kje v naravi, v našem okolju lahko še opazimo tople in 

hladne barve? 

Učenci naštevajo primere (cvetlice, živali, oprema stanovanja, 

delovnih prostorov, promet, reklame). Nato jim na platnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, prikazovanja, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika  
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pokažem še nekaj fotografij primerov toplo-hladnih barv. Ob 

posamezni fotografiji opisujejo, katere barve so hladne, katere 

tople. Primeri: cvetlice, naravne pokrajine, sadje, drevesa, 

oprema stanovanj, oblačila, živali. 

 

Na tablo pritrdim na veliko zapisana imena: AKVAREL, 

TOPLE IN HLADNE BARVE 

 

 

NAPOVED SMOTRA/CILJA 

Danes boste tudi vi sestavili kolaž iz odpadnih predmetov in 

uporabili tople in hladne barve. Upodobili boste smetišče. 

 

 

NAPOTKI ZA DELO IN KONKRETIZACIJA LIKOVNE 

NALOGE 

Učencem dam navodilo za delo: 

 Mize zaščitite s časopisnim papirjem. Pripravite plastične 

odpadne predmete, škarje, dvostranski lepilni trak, 

akvarelne barve, vodo, čopiče ter risalni list. 

 Ves risalni list boste pobarvali z akvarelnimi barvami. 

Uporabili boste hladne in tople akvarelne barve, da ustvarite 

podlago. Nato boste z dvostranskim lepilnim trakom 

prilepili na list drobne predmete, ki ste jih prinesli od doma. 

Upodobite motiv: na smetišču. 

  Pri delu bodite pozorni na: 

 uporabo toplo-hladnih barv, 

 tehnično izvedbo, 

 izvirnost. 

Po danih merilih bomo na koncu vse izdelke ovrednotili. 

Na tablo pritrdim na veliko zapisana merila vrednotenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage 

 

frontalna oblika  

 

 

 

metoda razlage, razgovora 

 

frontalna oblika 
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PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci začnejo z delom. Po potrebi jim nudim pomoč. Ob 

likovnem izražanju poslušajo instrumentalno glasbo. Po delu za 

seboj pospravijo. 

 

 

LIKOVNO VREDNOTENJE 

15 minut pred iztekom ure, pokličem vse učence skupaj in si 

ogledamo nastalo delo. Pomikamo se od izdelka do izdelka in 

ovrednotimo njihovo delo. Učence vprašam: 

 Vam je bilo današnje delo všeč? 

 Ali nam je uspelo oblikovati toplo-hladni kontrast? 

 Kaj bi lahko naredili še drugače? 

Učenci izražajo mnenje, vtise, ideje in predloge. Po danih 

merilih ovrednotimo in pohvalimo posebnosti vsakega izdelka. 

 

 

 

metoda praktičnega 

likovnega izražanja, 

eksperimentiranja 

 

individualna oblika 

 

 

 

metoda razlage, razgovora 

 

skupno delo,  individualna 

oblika 

 

 

 

 

SHEMA TABELNE SLIKE 

 

NOVI POJMI: PAT DURR PAZIMO NA: 

 AKVAREL 

 TOPLE IN HLADNE 

BARVE 

 

 

 

Residual Traces, 2009 

(»ostanki«) 

 

 

LOČEVANJE ODPADKOV 

RECIKLAŽA 

EKOLOGIJA 

EKO ART 

 uporabo toplo-hladnih 

barv 

 tehnično izvedbo 

 izvirnost 
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11. UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO UMETNOST 

 

TEMATSKI SKLOP: RECIKLAŽA PLASTIČNE EMBALAŽE 

FAZA PROCESA LIKOVNE UMETNOSTI: USTVARJANJE, DELO 

 

LIKOVNO PODROČJE: grafika 

LIKOVNI PROBLEM: likovni motivi v risbi, sliki in grafiki 

LIKOVNA TEHNIKA: gravura v odpadno tetrapak embalažo ali kolagrafija 

LIKOVNA TEMA: reciklaža plastične embalaže                                  

LIKOVNI MOTIV: rože 

 

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 

Učenci: 

 ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem na ploskvi; 

 razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo individualni  

likovni izraz; 

 pri oblikovanju na ploskvi uporabljajo podlage različnih velikosti, barve, oblike in 

kakovosti; 

 spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi; 

 razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi; 

 izdelajo matrice iz različnih materialov in jih odtisnejo; 

 primerjajo lastnosti grafičnih tehnik; 

 spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače 

in svetovne kulturne dediščine; 

 razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki 

za izražanje na ploskvi; 

 razumejo funkcijo grafičnega oblikovanja. 
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EKOLOŠKI CILJI: 

Učenci:  

 usvojijo pojma ekologija in okoljska odgovornost, 

 se ekološko ozaveščajo, 

 spoznajo pomembnost recikliranja in vpliv le-tega na okolje, 

 razvijajo kritičen odnos do urejenosti okolja, 

 spoznavajo, kako lahko odpadni predmeti ponovno postanejo uporabni, 

 spoznavajo, kako sodobni umetniki vključujejo odpadne predmete v svoja umetniška 

dela, 

 razvijajo pozitivne medsebojne odnose. 

 

UČNE OBLIKE:  

frontalna oblika, individualna oblika, skupno delo 

 

UČNE METODE: 

metoda razlage, razgovora, prikazovanja, metoda dela z avdiovizualnimi sredstvi, 

demonstriranja, praktičnega likovnega izražanja, eksperimentiranja 

 

SPECIFIČNE METODE: 

metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti, metoda 

kompleksnosti in prepletanja, metoda izmeničnih vplivov, metoda ozaveščanja lastne 

senzibilnosti, metoda avtonomnih likovnih postopkov, metoda transponiranja in alternativ, 

metoda posrednih stimulansov, metoda neposrednega učenja likovne tehnike, metoda 

samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje 

 

ZNAČILNOST DIDAKTIČNE ENOTE:  

praktična ura 

 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: 

 matematika, naravoslovje 
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LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA: 

 odpadna tetrapak embalaža (velikosti B5), šestilo, papir za tiskanje (velikosti A4), 

tiskarska barva, valjček, stiskalnica, časopis 

  

LIKOVNO DIDAKTIČNA SREDSTVA: 

 predstavitev powerpoint: reprodukcija dela umetnika Črtomirja Freliha,  fotografije 

primerov odtisov iz okolja 

 računalnik, projektor, glasba ob ustvarjanju 

 kartoni z imeni za tabelno sliko 

 

VIRI IN LITERATURA:  

 http://www.mglc-lj.si/files/images/790w/r_ii.jpg (pridobljeno 14. 12. 2015), 

 http://www.rtvslo.si/_up/photos/2008/10/05/u39492-62795_slika032_edited_show.jpg 

(pridobljeno 14. 12. 2015), 

 http://3.bp.blogspot.com/_6xzM7ZZdRMo/TKj4AONC4SI/AAAAAAAABfU/BTajPNkl

1Is/s1600/skorcica00118-08.jpg (pridobljeno 14. 12. 2015), 

 http://www.gekko-potovanja.si/wp-content/uploads/2014/05/Jar-nam-393.jpg (pridobljeno 

14. 12. 2015), 

 http://www.rtvslo.si/_up/photos/2012/03/12/u68236-196889_dsc01740a_blogshow.jpg 

(pridobljeno 14. 12. 2015), 

 http://www.gorila.hr/profile/srna/2011/05/02/fosili.jpg/ALTERNATES/w460/fosili.jpg 

(pridobljeno 14. 12. 2015), 

 http://m8.i.pbase.com/g9/87/976887/2/154453478.V2P9KBBf.jpg (pridobljeno 14. 12. 

2015), 

 http://www.pms-

lj.si/si/imagelib/source/default/O%20nas/Tehnicna%20sluzba/Silikonski%20odtis%20mio

censke%20zvezde.JPG (pridobljeno 14. 12. 2015), 

 http://www.delo.si/assets/media/picture/20130220/Trip__wahiba4_hires.jpeg2.jpeg?rev=3 

 https://www.petrol.si/sites/www.petrol.si/files/images/odtis_gume_sneg.jpg (pridobljeno 

14. 12. 2015), 

 http://3.bp.blogspot.com/-

RA7MbNpbA9Y/VMtU2OOEGOI/AAAAAAAAKmw/DfoaNQfYC-

A/s1600/IMG_5310.JPG (pridobljeno 14. 12. 2015), 

http://www.mglc-lj.si/files/images/790w/r_ii.jpg
http://www.rtvslo.si/_up/photos/2008/10/05/u39492-62795_slika032_edited_show.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_6xzM7ZZdRMo/TKj4AONC4SI/AAAAAAAABfU/BTajPNkl1Is/s1600/skorcica00118-08.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_6xzM7ZZdRMo/TKj4AONC4SI/AAAAAAAABfU/BTajPNkl1Is/s1600/skorcica00118-08.jpg
http://www.gekko-potovanja.si/wp-content/uploads/2014/05/Jar-nam-393.jpg
http://www.rtvslo.si/_up/photos/2012/03/12/u68236-196889_dsc01740a_blogshow.jpg
http://www.gorila.hr/profile/srna/2011/05/02/fosili.jpg/ALTERNATES/w460/fosili.jpg
http://m8.i.pbase.com/g9/87/976887/2/154453478.V2P9KBBf.jpg
http://www.pms-lj.si/si/imagelib/source/default/O%20nas/Tehnicna%20sluzba/Silikonski%20odtis%20miocenske%20zvezde.JPG
http://www.pms-lj.si/si/imagelib/source/default/O%20nas/Tehnicna%20sluzba/Silikonski%20odtis%20miocenske%20zvezde.JPG
http://www.pms-lj.si/si/imagelib/source/default/O%20nas/Tehnicna%20sluzba/Silikonski%20odtis%20miocenske%20zvezde.JPG
https://www.petrol.si/sites/www.petrol.si/files/images/odtis_gume_sneg.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-RA7MbNpbA9Y/VMtU2OOEGOI/AAAAAAAAKmw/DfoaNQfYC-A/s1600/IMG_5310.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-RA7MbNpbA9Y/VMtU2OOEGOI/AAAAAAAAKmw/DfoaNQfYC-A/s1600/IMG_5310.JPG
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 http://domidej.si/images/gallery/9-alternativnih-nacinov-uporabe-zobne-paste-

1413369391.jpg (pridobljeno 14. 12. 2015), 

 http://www.slovenskenovice.si/sites/slovenskenovice.si/files/styles/s_1280_1024/public/2

013/08/06/prstni_odtis_0.png?itok=AdBA9e61 (pridobljeno 14. 12. 2015), 

 http://bkdental.si/wp-content/uploads/2013/09/beljenje-zob-333x268.jpg (pridobljeno 14. 

12. 2015), 

 http://www.napovednik.com/dogodek310030_crtomir_frelih_lisice_so_tu (pridobljeno 14. 

12. 2015), 

 https://sinjivrh.files.wordpress.com/2012/06/sinjivrh2012-0069.jpg (pridobljeno 14. 12. 

2015), 

 https://eucbeniki.sio.si/lum8/2262/index3.html (pridobljeno 14. 12. 2015), 

 https://eucbeniki.sio.si/lum8/2262/grafika_kolagrafija.mp4 (pridobljeno 14. 12. 2015). 

 

ARTIKULACIJA UČNE URE 

 

SNOVNI DEL METODIČNI DEL  

KOGNITIVNA UČNO-VZGOJNA STRATEGIJA 

UVODNA MOTIVACIJA 

Učencem preberem šalo g. Črtomirja Freliha: 

 

Srečata se Zemlja in en drug planet. 

Planet vpraša: ≫Kaj pa ti je, Zemlja, da si vsa tako shirana in 

bleda?≪ 

≫A ne veš! Človeka sem dobila.≪ 

≫To je pa zoprna bolezen, a k sreči ne traja dolgo.≪ 

 

Učence vprašam: 

 Kaj mislite, kaj nam ta šala sporoča?  

 Kako lahko ljudje vplivamo na naše okolje? 

Učenci pripovedujejo svoje izkušnje o varovanju naravnega 

okolja. 

 

Učencem povem: 

 

metoda razgovora 

 

frontalna, individualna 

oblika  

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, prikazovanja 

 

frontalna, individualna 

oblika  
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https://eucbeniki.sio.si/lum8/2262/index3.html
https://eucbeniki.sio.si/lum8/2262/grafika_kolagrafija.mp4
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Danes bomo spoznali umetnika, ki se tudi zavzema za 

ohranjanje naravnega okolja. To je g. Črtomir Frelih. 

 

Črtomir Frelih je bil rojen 20. avgusta 1960 na Nomenju v 

Bohinju. Je slikar, grafik in profesor na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Imel je preko osemdeset samostojnih razstav, 

sodeloval je na številnih skupinskih razstavah doma in v tujini. 

Prejel je več nagrad in priznanj. Redno se udeležuje pomembnih 

mednarodnih selekcioniranih razstav risbe in grafike. Živi in 

ustvarja v Radomljah in Bohinju. 

 

Njegova dela so črno-bele abstrakcije, na katerih upodablja 

svoje like: človeške, živalske, krajino. Poleg večkrat s 

svinčnikom dopiše komentarje, ki jih lahko povežemo s 

političnim žargonom in aktualnimi družbenimi tematikami. Za 

Črtomirja Freliha je značilen humoren pripovedni pristop in 

družbeno kritičen pogled. S humorjem in satiro ponazarja 

družbeno angažiranost ljudi, njihovo pretkanost, prebrisanost, 

občasno tudi bistroumje in iznajdljivost. Kritizira socialne in 

etične razmere v državi. 

 

Črtomir Frelih oblikovanje iz odpadnih materialov imenuje 

likovno recikliranje. 

Opozarja na primeren odnos ljudi do okolja. Navaja nekaj 

primerov likovnih motivov, ki spodbujajo ekološko 

ozaveščenost: 

 eko-vozila, 

 alternativna transportna sredstva,  

 novo iz elementov starega, 

 eko-hiša, energetsko varčna hiša, 

 plakati o čuvanju in čiščenju narave, 

 primeren odnos do hrane, zdrava prehrana, 

 dejavnosti v domačem okolju z namenom ozaveščanja 
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odraslih (ekostojnice, prostorske instalacije …). 

 

 

POGOVOR O REPRODUKCIJI 

Učencem na platno projiciram reprodukcijo umetniškega dela 

Črtomirja Freliha, Rože II, 2012. 

 

 

Učence vprašam: 

 Kakšno se vam zdi to umetniško delo? 

 Na kaj vas spominja? 

 V katero likovno področje bi uvrstili to delo, glede na to, da 

zdaj že poznate umetnika? 

Učenci opisujejo in izražajo vtise ob umetniškem delu. 

 

 

POGOVOR O LIKOVNEM PROBLEMU 

Učence vprašam: 

 Kaj mislite, katere materiale je uporabil umetnik? 

 Kaj mislite, katero grafično tehniko je uporabil? 

Učenci naštevajo grafične tehnike, ki jih že poznajo 

(monotipija, kolažni tisk, tisk s pečatniki). 

Učencem razložim, da gre za grafično tehniko – kolagrafijo: 

Kolagrafija je grafična tehnika, ki jo lahko prištevamo med 

tehnike visokega ali globokega tiska. Matrico izdelamo s 

tekočim lepilom, najboljše je lepilo za les. Pri kolagrafiji v 

visokem tisku rišemo risbo z nanašanjem lepila iz tube. Ne 

smemo ga nanašati na debelo, da ni matrica previsoka. Na 

 

 

 

 

 

metoda razgovora, 

prikazovanja, metoda dela 

z avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, prikazovanja, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika  

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Krašovec; magistrsko delo 

 

 - 280 - 

 

posušeno matrico nanesemo barvo z valjčkom na dvignjene 

dele.  

Pri kolagrafiji globokega tiska nanesemo lepilo po celotni 

površini kartona, nato pa ga z različnimi risali pobiramo z 

določenih območij. Še na mokro površino lepila lahko 

potresemo različne materiale, npr. mivko, pesek, da dobimo 

zrnato teksturo. Ko se lepilo posuši, lahko praskamo motiv z 

jekleno konico. Matrico premažemo z grafično barvo, površino 

obrišemo in odtisnemo na vlažen list. 

 

Za boljšo ponazoritev učencem predvajam posnetek, kjer je 

prikazana kolagrafija visokega in globokega tiska (dolžina 

posnetka je 7 minut): 

https://eucbeniki.sio.si/lum8/2262/grafika_kolagrafija.mp4.  

 

Učence vprašam: 

 Pri katerih drugih predmetih ste tudi že spoznali pojem 

odtis? 

 Kako pri matematiki imenujete like, ki so povsem enaki in 

se prekrivajo? Poznate besedo skladni liki? 

 Kako pa imenujte like, ki jih zrcalimo? Ali gre za simetrične 

like?  

 Kateri liki, skladni ali simetrični so podobni naši matrici in 

odtisu? 

 Katere vrste odtisov, npr. stopinj živali, poznate iz 

naravoslovja? 

Učenci povezujejo likovne pojme s pojmi z drugih predmetnih 

področij. 

 

 Kakšne odtise pa mi puščamo v vsakdanjem življenju, v 

naravi? 

Učenci pripovedujejo primere odtisov, nato jim na platnu 

pokažem še nekaj fotografij primerov iz okolja: odtisi človeških 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi  

 

frontalna, individualna 

oblika  
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in živalskih stopinj, odtisi dlani, odtisi avtomobilskih 

pnevmatik, odtisi v snegu, pesku, blatu, odtisi zob za zobno 

protezo ... 

 

Na tablo pritrdim na veliko zapisana imena: ČRTOMIR 

FRELIH, EKOLOGIJA, RECIKLAŽA, KOLAGRAFIJA: 

GLOBOKI IN VISOKI TISK 

 

 

NAPOVED SMOTRA/CILJA 

Danes boste tudi vi izvedli kolagrafijo globokega tiska z 

graviranjem v odpadno tetrapak embalažo in oblikovali motiv 

rož.  

 

 

DEMONSTRACIJA 

Učence povabim k demonstracijski mizi, kjer imam 

pripravljeno odpadno tetrapak embalažo, velikosti B5, šestilo 

(ali podoben koničast pripomoček), papir velikosti A4. 

Demonstriram postopek priprave matrice: z ostjo šestila 

vgraviram motiv v embalažo. Linije poudarim tako, da 

izdolbem debelejše in širše v tetrapak. Na koncu na matrico z 

valjčkom nanesem tiskarsko barvo, da se usede v izdolbene 

linije. Nato s papirjem obrišem barvo z matrice. Na matrico 

položim čist, vlažen bel papir, jo vstavim v stiskalnico in 

napravim odtis. Barva se iz poglobljenih delov odtisne na papir. 

Odtis primerno označimo, spodaj s svinčnikom zapišemo: na 

levo stran tehniko – kolagrafija, na sredino motiv – rože, na 

desno stran ime in priimek avtorja ter letnico izdelave odtisa. 

 

 

NAPOTKI ZA DELO IN KONKRETIZACIJA LIKOVNE 

NALOGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage 

 

frontalna oblika  

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, demonstriranja 

 

frontalna, individualna 

oblika 
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Učenci na mize pripravijo ves potreben material: zaščitijo mize 

s časopisom, pripravijo odpadno tetrapak embalažo, šestilo, 

papir. Tiskarska barva in valjček sta na posebnem mestu pri 

učitelju poleg stiskalnice. 

 

Dam navodilo za delo: 

Vsak bo s pomočjo šestila oblikoval motiv rož in pripravil 

matrico za globoki tisk. Oblikujte motiv čez celotno površino 

tetrapaka. Pri delu s šestilom (ostjo) bodite previdni. Nato boste 

naredili še odtis in ga opremili z ustreznimi podatki. 

 

Pri delu bodite pozorni na: 

 tehnično izvedbo globokega tiska, 

 likovni motiv, 

 izvirnost.  

 

Na tablo pritrdim na veliko zapisana merila vrednotenja: 

TEHNIČNA IZVEDBA, LIKOVNI MOTIV, IZVIRNOST. 

 

 

PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci začnejo z delom. Pri delu s stiskalnico jim nudim 

pomoč. Ob likovnem izražanju poslušajo instrumentalno glasbo. 

Po delu za seboj pospravijo. 

 

 

LIKOVNO VREDNOTENJE 

15 minut pred iztekom ure vsi učenci prenehajo z delom in 

svoje grafike razstavijo na panoju. 

Učence vprašam: 

 Vam je bilo današnje delo všeč? 

 Ali ste zadovoljni s svojimi odtisi? 

 Ali so izdelki izvirni? 

metoda razlage, razgovora 

 

frontalna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda praktičnega 

likovnega izražanja, 

eksperimentiranja 

 

individualna oblika 

 

 

metoda razlage, razgovora 

 

skupno delo, individualna 

oblika 
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 Kaj bi lahko naredili še drugače? 

Učenci izražajo mnenje, vtise, ideje in predloge. Po danih 

merilih ovrednotimo in pohvalimo posebnosti vsakega izdelka. 

 

SHEMA TABELNE SLIKE 

 

NOVI POJMI: ČRTOMIR FRELIH PAZIMO NA: 

KOLAGRAFIJA:  

 GLOBOKI IN 

 VISOKI TISK 

 

 

 

 

Rože  II, 2012 

 

 

 

EKOLOGIJA 

RECIKLAŽA 

 tehnično izvedbo 

globokega tiska 

 likovni motiv 

 izvirnost 
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12. UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO UMETNOST 

 

TEMATSKI SKLOP: RECIKLAŽA ODPADNE RAČUNALNIŠKE OPREME IN 

DRUGIH PREDMETOV 

FAZA PROCESA LIKOVNE UMETNOSTI: UČENJE, IGRA 

 

LIKOVNO PODROČJE: slikanje 

LIKOVNI PROBLEM: svetlo-temni kontrast 

LIKOVNA TEHNIKA: slikanje z akrilom na odpadne diskete 

LIKOVNA TEMA: reciklaža odpadne računalniške opreme in drugih predmetov                                 

LIKOVNI MOTIV: avtoportret 

 

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 

Učenci: 

 ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem na ploskvi; 

 razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo individualni  

likovni izraz; 

 pri oblikovanju na ploskvi uporabljajo podlage različnih velikosti, barve, oblike in 

kakovosti; 

 spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi; 

 razvijajo občutek za bogatenje oblik z likovnimi spremenljivkami; 

 razvijajo občutek za odnose med različnimi barvami (barvni kontrasti); 

 razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi; 

 pridobivajo si izkušnje z različnimi načini mešanja barv; 

 razvijajo občutek za ravnovesje na ploskvi; 

 spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače 

in svetovne kulturne dediščine; 

 razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki 

za izražanje na ploskvi. 
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EKOLOŠKI CILJI: 

Učenci:  

 se ekološko ozaveščajo, 

 spoznajo pomembnost recikliranja in vpliv le-tega na okolje, 

 spozna različne možnosti reciklaže predmetov, 

 opredelijo pomembnost in skrb za okolje,  

 spoznavajo, kako lahko odpadni predmeti ponovno postanejo uporabni, 

 spoznavajo, kako sodobni umetniki vključujejo odpadne predmete v svoja umetniška 

dela, 

 naredijo izdelek iz odpadnega materiala,  

 razvijajo ustvarjalnost, inovativnost in izmenjavo idej pri oblikovanju iz odpadnega 

materiala. 

 

UČNE OBLIKE:  

frontalna oblika, individualna oblika, skupno delo 

 

UČNE METODE: 

metoda razlage, razgovora, prikazovanja, metoda dela z avdiovizualnimi sredstvi,  

demonstriranja, praktičnega likovnega izražanja, eksperimentiranja 

 

SPECIFIČNE METODE: 

metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti, metoda 

kompleksnosti in prepletanja, metoda izmeničnih vplivov, metoda ozaveščanja lastne 

senzibilnosti, metoda avtonomnih likovnih postopkov, metoda transponiranja in alternativ, 

metoda posrednih stimulansov, metoda direktnega/neposrednega učenja likovne tehnike, 

metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje  

 

ZNAČILNOST DIDAKTIČNE ENOTE:  

praktična ura 

 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: 

 naravoslovje in tehnika 
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LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA: 

 časopis za podlago, akrilne barve, diskete, dvostranski lepilni trak, čopiči, palete, 

voda, karton 

 

LIKOVNO DIDAKTIČNA SREDSTVA: 

 predstavitev powerpoint: reprodukcija dela umetnika Nicka Gentrya, fotografije 

primerov iz okolja 

 računalnik, projektor, glasba ob ustvarjanju 

 kartoni z imeni za tabelno sliko 

 

VIRI IN LITERATURA:  
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330_tn_blogshow.jpg (pridobljeno, 17. 1. 2016), 
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ARTIKULACIJA UČNE URE 

 

SNOVNI DEL METODIČNI DEL 

KOGNITIVNA UČNO-VZGOJNA STRATEGIJA 

UVODNA MOTIVACIJA 

Z učenci si ogledamo kratek posnetek: Ločevanje odpadkov – 

Zakladi, ki jih najdemo doma (1. del), dolg 8 minut, na: 

https://youtu.be/d9PoxWnlJDk. 

Po ogledu posnetka učence vprašam: 

 Kako pogosto pa vi ločujete odpadke? Vedno ali le 

včasih? 

 Katere vrste odpadkov so omenili v videu? 

 Kaj storimo z ostalimi, nevarnimi in drugimi odpadki? 

Kam lahko odlagamo npr. barvo za pleskanje, gradbeni 

material, kose pohištva, računalniško opremo, baterije, 

zdravila, čistila … 

Učenci pripovedujejo, kako ravnajo z odpadki. 

 Kako imenujemo postopek, ko zavržene predmete 

ponovno uporabimo? 

 Katere vrste odpadkov oz. predmete smo mi že v tem 

šolskem letu reciklirali – ponovno uporabili pri likovni 

umetnosti? 

Učenci naštevajo različne vrste odpadnega materiala: papir, 

plastika, karton, obutev, les … 

 

 

 

metoda razgovora, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika  
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POGOVOR O REPRODUKCIJI 

Učencem povem, da bomo danes spoznali umetnika, ki se tudi 

zavzema za reciklažo. Na tablo projiciram reprodukcijo 

umetniškega dela Nicka Gentrya,  Avtoporteti, 2010. 

 

 

 

Učence vprašam: 

 Kakšni so vaši vtisi ob tem umetniškem delu? 

 Kakšen bi bil lahko naslov tega umetniškega dela? 

 Katere materiale je uporabil umetnik? 

Učenci izražajo prve vtise ob umetniškem delu in skušajo 

poiskati naslov umetniškega dela. 

 

Učencem na kratko predstavim umetnika Nicka Gentrya: 

Rojen je bil 1980, v Londonu. Razstavlja po Evropi in Ameriki. 

Ustvarja iz starih, odpadnih materialov, zavrženih oblik 

tehnologije: rentgenske plošče, negativi filma, VHS kasete 

(avdio, video), diskete … Te uporabi za podlago, ki jo poslika z 

akrilnimi in oljnimi barvami. Slika portrete različnih ljudi. 

Z uporabo teh materialov opozarja na hitrost sprememb, ki se 

dogajajo v današnjem času in na potrošniško družbo. 

Sodi med eko art umetnike in se zavzema za ohranjanje 

naravnega okolja. 

 

Na tablo pripnem na veliko zapisana imena: RECIKLAŽA 

RAČUNALNIŠKE OPREME, EKO ART, NICK GENTRY 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, prikazovanja,  

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi  

 

frontalna, individualna 

oblika  
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POGOVOR O LIKOVNEM PROBLEMU 

Učence vprašam: 

 V katero likovno področje bi umestili to umetniško delo? 

Zakaj? 

 Katere likovne tehnike je uporabil umetnik? 

 

Ob predstavitvi na platnu ponovimo osnovne slikarske pojme: 

SLIKANJE je nanašanje barvnih ploskev. 

 slikanje s tekočimi slikarskimi materiali: tempere, akvareli 

(vodene barvice), akrili, oljne barvice, flomaster 

 slikanje s suhimi slikarskimi materiali: barvni svinčniki, 

voščenke, krede 

 

BARVE: 

 pestre – manj pestre barve, 

 barvni in svetlostni odtenki, 

 tople in hladne barve, 

 sorodne barve, 

 svetle in temne barve.  

 

SVETLO–TEMNO KONTRAST: je določen s svetlostno 

vrednostjo barve oziroma njenim odtenkom (na primer od svetlo 

modre do temno modre). V svetlo-temnem kontrastu dobi barva 

prostorsko vrednost – svetlejše barve se na videz približujejo, 

temnejše pa oddaljujejo. Odtenke vzpostavimo z mešanjem 

določene pestre barve z belo/črno oziroma z dodajanjem druge 

svetle ali temne barve. Najmočnejši svetlo-temni 

kontrast predstavlja dvojica bela-črna barva. Svetlostna vrednost 

barve je odvisna tudi od tega, ali jo opazujemo v 

odprtem/zaprtem prostoru, na naravni/umetni svetlobi, 

svetli/temni podlagi. 

 

Učencem vprašam: 

metoda razlage, 

razgovora, prikazovanja, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika  
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 Katere barve je uporabil umetnik na umetniškem delu? 

Katere barve so svetle? Katere barve so temne? 

 Katere barve je uporabil za ozadje in katere za 

portret/motiv? 

Učencem na platno projiciram še nekaj reprodukcij podobnih 

umetniških del istega avtorja in jih ob posameznem primeru 

vprašam: 

 Katere barve so svetle, katere barve so temne?  

 Kje pa v naravi, v našem okolju lahko opazimo svetle in 

temne barve?  

 

Učenci naštevajo primere iz okolja, nato jim na platnu pokažem 

še nekaj fotografij, ob katerih iščejo svetle in temne barve: 

sončni zahod, vesolje, cvetoče drevo, sadje, pecivo, sončnice, 

močerad, osa, zebra, žirafa, pingvini, ptice, parkirišče, šah, 

nogometna žoga. 

 Pri katerih drugih predmetih ste tudi že spoznali pojem 

svetlo in temno?  

 Ste se pri naravoslovju učili o menjavanju dneva in noči? 

Učenci naštevajo različne primere in pojme medpredmetno 

povezujejo. 

   

Na tablo pripnem na veliko zapisani imeni: SLIKANJE, 

SVETLO-TEMNI KONTRAST 

 

 

DEMONSTRACIJA TEHNIKE 

Učence povabim k demonstracijski mizi, kjer imam pripravljeno: 

časopis za podlago, akrilne barve, diskete, dvostranski lepilni 

trak, čopiče, paleto, vodo, karton. Z dvostranskim lepilnim 

trakom na karton, ki je podlaga, na sredino nalepim 6 disket. 

Nanje naslikam poljuben motiv s svetlimi akrilnimi barvami. 

Ozadje okrog motiva poslikam s temnimi akrilnimi barvami, da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, 

demonstriranja 

 

frontalna, individualna 

oblika 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Krašovec; magistrsko delo 

 

 - 292 - 

 

ustvarim svetlo-temni kontrast. Zapolnim celotno podlago – 

poslikam celoten karton. 

 

 

POGOVOR O MOTIVU 

Učencem povem:  

Tudi vi boste danes tako kot umetnik Nick Gentry upodobili 

motiv avtoportreta. To pomeni, da boste naslikali svoj obraz. 

Lahko se pogledate v ogledalo in potem to podobo prenesete na 

papir.  

 

 

NAPOVED SMOTRA/CILJA 

Danes boste naslikali avtoportret s svetlimi in temnimi barvami 

na diskete. 

 

 

NAPOTKI ZA DELO IN KONKRETIZACIJA LIKOVNE 

NALOGE 

Učencem dam navodilo za delo: 

 Mize zaščitite s časopisnim papirjem. Pripravite časopis za 

podlago, akrilne barve, diskete, dvostranski lepilni trak, 

čopiče, paleto, vodo, karton.  

 Najprej boste diskete z dvostranskim lepilnim trakom 

prilepili na podlago – na karton. 

 Nato boste naslikali avtoportret in upodobili svetlo-temni 

kontrast. 

 Zapolnite celotno površino kartona. 

 Pri delu bodite pozorni na: 

 uporabo svetlih in temnih barv, 

 tehnično izvedbo, 

 izvirnost. 

Po danih merilih bomo na koncu vse izdelke ovrednotili. 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora 

 

frontalna, individualna 

oblika 

 

 

 

metoda razlage 

 

frontalna oblika  

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora 

 

frontalna oblika 
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Na tablo pritrdim na veliko zapisana merila vrednotenja. 

 

 

PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci začnejo z delom. Po potrebi jim nudim pomoč. Ob 

likovnem izražanju poslušajo instrumentalno glasbo. Po delu za 

seboj pospravijo. 

 

 

LIKOVNO VREDNOTENJE 

15 minut pred iztekom ure, pokličem vse učence skupaj in si 

ogledamo nastalo delo. Pomikamo se od izdelka do izdelka 

ovrednotimo njihovo delo. Učence vprašam: 

 Vam je bilo današnje delo všeč? 

 Ali nam je uspelo oblikovati svetlo-temni kontrast? 

 Kaj bi lahko naredili še drugače? 

Učenci izražajo mnenje, vtise, ideje in predloge. Po danih 

merilih ovrednotimo in pohvalimo posebnosti vsakega izdelka. 

 

 

 

metoda praktičnega 

likovnega izražanja, 

eksperimentiranja 

 

individualna oblika 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora 

 

skupno delo,  

individualna oblika 

 

 

SHEMA TABELNE SLIKE 

 

NOVI POJMI: NICK GENTRY PAZIMO NA: 

 SLIKANJE 

 SVETLO-TEMNI 

KONTRAST 

 

 

 

 

 

Avtoportreti, 2010 

 

 

 

RECIKLAŽA 

RAČUNALNIŠKE 

OPREME, EKO ART 

 uporabo svetlih in 

temnih barv 

 tehnično izvedbo 

 izvirnost 
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13. UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO UMETNOST 

 

TEMATSKI SKLOP: RECIKLAŽA ODPADNE RAČUNALNIŠKE OPREME IN 

DRUGIH PREDMETOV 

FAZA PROCESA LIKOVNE UMETNOSTI: USTVARJANJE, IGRA 

 

LIKOVNO PODROČJE: kiparstvo 

LIKOVNI PROBLEM: relief 

LIKOVNA TEHNIKA: sestavljanje drobnih predmetov in odpadne računalniške opreme 

LIKOVNA TEMA: reciklaža odpadne računalniške opreme in drugih predmetov                                  

LIKOVNI MOTIV: po izbiri otrok 

 

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 

Učenci: 

 ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem v tridimenzionalnem prostoru; 

 razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju v tridimenzionalnem prostoru in s tem 

negujejo individualni likovni izraz; 

 spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja v tridimenzionalnem 

prostoru; 

 pridobijo izkušnje z vključevanjem barve v kiparstvo; 

 razvijajo občutek za razporejanje oblik v tridimenzionalnem prostoru; 

 razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki 

za izražanje v tridimenzionalnem prostoru; 

 spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače 

in svetovne kulturne dediščine. 

 

EKOLOŠKI CILJI: 

Učenci:  

 usvojijo pojma ekologija in okoljska odgovornost, 

 usvojijo pojem recikliranje, 
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 se ekološko ozaveščajo, 

 spoznajo materiale, ki jih lahko recikliramo, 

 spozna različne možnosti reciklaže predmetov, 

 razvijajo kritičen odnos do urejenosti okolja; 

 spoznavajo, kako sodobni umetniki vključujejo odpadne predmete v svoja umetniška 

dela, 

 razvijajo pozitivne medsebojne odnose,  

 naredijo izdelek iz odpadnega materiala,  

 razvijajo ustvarjalnost, inovativnost in izmenjavo idej pri oblikovanju iz odpadnega 

materiala. 

 

UČNE OBLIKE:  

frontalna oblika, individualna oblika, skupno delo 

 

UČNE METODE: 

metoda razlage, razgovora, prikazovanja, metoda dela z avdiovizualnimi sredstvi,  

demonstriranja, praktičnega likovnega izražanja, eksperimentiranja 

 

SPECIFIČNE METODE: 

metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti, metoda 

kompleksnosti in prepletanja, metoda izmeničnih vplivov, metoda ozaveščanja lastne 

senzibilnosti, metoda avtonomnih likovnih postopkov, metoda transponiranja in alternativ, 

metoda posrednih stimulansov, metoda neposrednega učenja likovne tehnike, metoda 

samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje 

 

ZNAČILNOST DIDAKTIČNE ENOTE:  

praktična ura 

 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: 

 naravoslovje, družba 
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LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA: 

 podloga za zaščito miz, glinene plošče (debeline vsaj 1 cm), lesene palčke, modelirke, 

tipke odpadnih tipkovnic, drobni odpadni predmeti 

 

LIKOVNO DIDAKTIČNA SREDSTVA: 

 predstavitev powerpoint: reprodukcija dela umetnika Nigela Sielegara, fotografije 

primerov iz okolja 

 računalnik, projektor, glasba ob ustvarjanju 

 kartoni z imeni za tabelno sliko 
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 http://corse.nyc/public/uploads/2014/03/NBC_04_default.jpg (pridobljeno 24. 1. 

2016), 

 http://www.wecreatenyc.com/public/uploads/2013/06/Nigel-Sielegar.jpg (pridobljeno 

24. 1. 2016). 

 

ARTIKULACIJA UČNE URE 

 

SNOVNI DEL METODIČNI DEL  

KOGNITIVNA UČNO-VZGOJNA STRATEGIJA 

 

UVODNA MOTIVACIJA 

Na platno projiciram nekaj primerov fotografij kipov in reliefov 

iz okolja in učence spodbudim k pozornemu opazovanju. 

 

POGOVOR O LIKOVNEM PROBLEMU 

Učence vprašam: 

 Kaj je upodobljeno? 

 Ste kdaj že videli kaj podobnega? Kje? 

 V čem se primeri na fotografijah med seboj razlikujejo? 

Na platno projiciram fotografijo kipa in reliefa. Učence 

vprašam: 

 Kakšna je razlika med tema dvema primeroma? 

 Ali človek stoji, ali gremo lahko okoli njega, ga obidemo? 

Kaj pa v naslednjem primeru? 

 V katero likovno področje bi lahko uvrstili ta dva primera? 

Ob projekciji razložim pojme kiparstvo, relief in vrste reliefov. 

Za posamezno vrsto reliefa prikažem fotografijo na platnu: 

KIPARSTVO delimo na polno plastiko (obhodni kip) in na 

relief: 

 OBHODNI ali PROSTO STOJEČI KIP (PLASTIKA) – kip 

je obdelan z vseh strani in postavljen v prostor (zunanji ali 

 

metoda razgovora, metoda 

prikazovanja, metoda dela 

z avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika  

 

 

 

metoda razgovora, 

prikazovanja, razlage, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika  
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notranji). Obhodni kip lahko obhodimo in si ga ogledamo iz 

vseh strani, doživljamo ga v celoti. Podobe živali ali ljudi 

lahko upodabljamo v različnih položajih: stoječi, ležeči, 

sedeči, čepeči, klečeči ...  

 RELIEF – figure ali oblike so vezane na ravnino. Kipar 

oblikuje privzdignjeno, ki ima samo eno vidno plat. Iz 

ravnine se lahko figura vzpne v različne višine, tako ločimo 

nizki, visoki ali ugreznjeni (poglobljeni, globoki) relief. 

VRSTE RELIEFOV: 

 nizki – kadar podobe rahlo izstopajo iz površine, ploskve; 

 visoki  - kadar podobe močno izstopajo iz ozadja; 

 poglobljeni ali globoki – kadar podobe ne izstopajo iz 

plošče, ampak so vdolbene vanjo. 

Učence vprašam: 

 Kje v naravi, v našem okolju še lahko najdemo primere 

reliefnih oblik? 

 Pri katerih drugih predmetih ste se že učili o reliefu? Morda 

pri naravoslovju, družbi? Kaj ste povedali o tem? 

Učenci izražajo mnenje in opisujejo izkušnje s pojmom relief 

ter snov medpredmetno povezujejo. 

 

Na tablo pripnem na veliko zapisana imena: KIPARSTVO: 

PROSTO STOJEČI KIP IN RELIEF. VRSTE RELIEFA: 

NIZKI, VISOKI, POGLOBLJENI 

 

 

POGOVOR O REPRODUKCIJI 

Učencem povem, da bomo danes spoznali umetnika Nigela 

Sielegara, ki ravno tako upodablja reliefe. Na tablo projiciram 

reprodukcijo umetniškega dela Nigela Sielegara, NBC EARTH 

DAY, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, prikazovanja, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika  
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Učence vprašam: 

 Kakšni so vaši vtisi ob tem umetniškem delu? 

 Kakšen bi bil lahko naslov tega umetniškega dela? 

 Katere materiale je uporabil umetnik? 

 Za katero vrsto reliefa gre? 

Učenci izražajo vtise ob umetniškem delu, naštevajo materiale 

in likovne probleme. 

 

Učencem na kratko predstavim umetnika Nigela Sielegara: 

Rojen je 1984. Prihaja iz Indonezije. Ustvarja iz odpadne 

računalniške opreme (tipkovnic, mišk) in mobilnih telefonov. 

Za NBC-jev dan Zemlje je leta 2008 ustvaril inštalacijo iz 

odpadnih prenosnih telefonov. Opozarja na ekološke probleme, 

reciklažo in hiter razvoj sodobne tehnologije. Sodi med eko art 

umetnike. 

 

Na tablo pritrdim na veliko zapisana imena: NIGEL 

SIELEGAR, EKOLOGIJA, RECIKLAŽA, EKO ART 

 

 

DEMONSTRACIJA TEHNIKE 

Učence povabim k demonstracijski mizi, kjer imam 

pripravljeno: podlogo za zaščito miz, glineno ploščo (debeline 

vsaj 1 cm, velikosti A4), lesene palčke, modelirke, tipke 

odpadnih tipkovnic, drobne odpadne predmete. Glineno ploščo 

uporabim za podlago, kamor potisnem tipke, drobne odpadne 

predmete, pokrovčke, da ustvarim poljuben motiv. Tipk ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage, 

razgovora, demonstriranja 

 

frontalna, individualna 

oblika 
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potisnem popolnoma v glino, ostanejo naj izbočene, da dobimo 

visoki relief, ali nizki, če tipke potisnemo globoko v glino. Z 

modelirko in palčkami na ploščo zarišemo razne črte in 

ustvarimo poglobljeni relief. Tako s kombiniranjem visokega, 

nizkega in poglobljenega reliefa upodobim poljuben motiv. 

Zapolnim celotno glineno ploščo. 

 

 

NAPOVED SMOTRA/CILJA 

Danes boste upodobili motiv po lastni izbiri in kombinirali 

različne vrste reliefov. 

 

 

NAPOTKI ZA DELO IN KONKRETIZACIJA LIKOVNE 

NALOGE 

Učencem dam navodilo za delo: 

Mize zaščitite s podlogami. Pripravite glineno ploščo, lesene 

palčke, modelirke, tipke od odpadnih tipkovnic, drobne 

odpadne predmete in vse, kar ste prinesli od doma.  

S kombiniranjem različnih vrst reliefov boste na ploščo 

upodobili poljuben motiv. Pri tem bodite čim bolj izvirni. 

Zapolnite celotno površino glinene plošče. 

Pri delu bodite pozorni na: 

 kombiniranje več vrst reliefov, 

 tehnično izvedbo, 

 izvirnost. 

Po danih merilih bomo na koncu vse izdelke ovrednotili. 

Na tablo pritrdim na veliko zapisana merila vrednotenja. 

 

 

PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učenci začnejo z delom. Po potrebi jim nudim pomoč. Ob 

likovnem izražanju poslušajo instrumentalno glasbo. Po delu za 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage 

 

frontalna oblika  

 

 

 

metoda razlage, razgovora 

 

frontalna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda praktičnega 

likovnega izražanja, 

eksperimentiranja 

 

individualna oblika 
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seboj pospravijo. 

 

 

LIKOVNO VREDNOTENJE 

15 minut pred iztekom ure, pokličem vse učence skupaj in si 

ogledamo nastalo delo. Pomikamo se od izdelka do izdelka 

ovrednotimo njihovo delo. Učence vprašam: 

 Vam je bilo današnje delo všeč? 

 Ali nam je uspelo kombinirati več vrst reliefov? 

 Kaj bi lahko naredili še drugače? 

 Kako bi poimenovali (naslovili) svoje izdelke? 

Učenci izražajo mnenje, vtise, ideje, naslove del in predloge. Po 

danih merilih ovrednotimo in pohvalimo posebnosti vsakega 

izdelka. 

 

 

 

 

 

metoda razlage, razgovora 

 

skupno delo,  individualna 

oblika 

 

 

SHEMA TABELNE SLIKE 

 

NOVI POJMI: NIGEL SIELEGAR PAZIMO NA: 

 KIPARSTVO: PROSTO 

STOJEČI KIP IN 

RELIEF 

 VRSTE RELIEFA: 

NIZKI, VISOKI, 

POGLOBLJENI. 

 

 

 

NBC EARTH DAY, 2008 

 

EKOLOGIJA 

RECIKLAŽA 

EKO ART 

 kombiniranje več vrst 

reliefov 

 tehnično izvedbo 

 izvirnost 
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14. UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO UMETNOST 

 

TEMATSKI SKLOP: RECIKLAŽA ODPADNE RAČUNALNIŠKE OPREME IN 

DRUGIH PREDMETOV 

FAZA PROCESA LIKOVNE UMETNOSTI: USTVARJANJE, DELO 

 

LIKOVNO PODROČJE: grafika 

LIKOVNI PROBLEM: načini tiskanja 

LIKOVNA TEHNIKA: šablonski tisk in tuš 

LIKOVNA TEMA: reciklaža odpadne računalniške opreme in drugih predmetov                                  

LIKOVNI MOTIV: drevo 

 

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 

Učenci: 

 ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem na ploskvi; 

 razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo individualni  

likovni izraz; 

 pri oblikovanju na ploskvi uporabljajo podlage različnih velikosti, barve, oblike in 

kakovosti; 

 spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi; 

 v svojih izdelkih lahko likovna področja (risanje, slikanje, grafika, grafično 

oblikovanje) tudi kombinirajo med seboj; 

 razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi; 

 izdelajo matrice iz različnih materialov in jih odtisnejo; 

 primerjajo lastnosti grafičnih tehnik; 

 spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače 

in svetovne kulturne dediščine; 

 razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki 

za izražanje na ploskvi. 
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EKOLOŠKI CILJI: 

Učenci:  

 usvojijo pojma ekologija in okoljska odgovornost, 

 usvojijo pojem recikliranje, 

 se ekološko ozaveščajo, 

 opredelijo pomembnost in skrb za okolje,  

 razvijajo kritičen odnos do urejenosti okolja, 

 spoznavajo, kako sodobni umetniki vključujejo odpadne predmete v svoja umetniška 

dela, 

 razvijajo pozitivne medsebojne odnose, 

 razvijajo ustvarjalnost, inovativnost in izmenjavo idej pri oblikovanju iz odpadnega 

materiala. 

 

UČNE OBLIKE:  

frontalna oblika, individualna oblika, delo v dvojicah, skupinsko delo, skupno delo 

 

UČNE METODE: 

metoda razlage, razgovora, prikazovanja, metoda dela z avdiovizualnimi sredstvi,  

demonstriranja, praktičnega likovnega izražanja, eksperimentiranja 

 

SPECIFIČNE METODE: 

metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti, metoda 

kompleksnosti in prepletanja, metoda izmeničnih vplivov, metoda ozaveščanja lastne 

senzibilnosti, metoda avtonomnih likovnih postopkov, metoda transponiranja in alternativ, 

metoda posrednih stimulansov, metoda neposrednega učenja likovne tehnike, metoda 

samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje  

 

ZNAČILNOST DIDAKTIČNE ENOTE:  

praktična ura 

 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: 

 matematika 
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LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA: 

 bel karton podolgovate pravokotne oblike, črn tuš, debeli čopiči, tempera barve, nizki 

zaboji s peno, stari čevlji 

 

LIKOVNO DIDAKTIČNA SREDSTVA: 

 predstavitev powerpoint: reprodukcija del umetnika  Jodya Xionga, Green Pedestrian 

Crossing, 2010 

 kartoni z imeni za tabelno sliko 

 instrumentalna glasba, radio 

 

VIRI IN LITERATURA:  

 https://www.behance.net/jodyxionge0fc (pridobljeno 23. 11. 2015), 

 http://cdn.campaignbrief.com/asia/assets_c/2012/04/Jody%20Pic-thumb-400x394-

72184.jpg (pridobljeno 23. 11. 2015), 

 http://cubeme.com/blog/wp-

content/uploads/2012/08/Green_Pedestrian_Crossing_created_Jody_Xiong_CubeMe1

.jpg (pridobljeno 23. 11. 2015), 

 http://41.media.tumblr.com/tumblr_m959atJ0Na1qku3bzo2_1280.jpg (pridobljeno 23. 

11. 2015), 

 http://community.vfs.com/oomph/wp-

content/themes/vfsprogram/cache/c0626493c51d9eeac0d720cf87bf9a22?src=%2Fwp-

content%2Fblogs.dir%2F2%2Ffiles%2F2012%2F09%2FIMG1_BLOG1.jpg&q=80&

w=640 (pridobljeno 23. 11. 2015), 

 http://41.media.tumblr.com/tumblr_m959atJ0Na1qku3bzo8_r1_1280.jpg (pridobljeno 

23. 11. 2015), 

 http://www.designboom.com/cms/images/user_submit/2012/07/green_pedestrian_cros

sing12.jpg (pridobljeno 23. 11. 2015), 

 http://41.media.tumblr.com/tumblr_m959atJ0Na1qku3bzo4_1280.jpg (pridobljeno 23. 

11. 2015), 

 http://www.artlandian.com/files/2012/09/tree-0-41230_592x373.jpg (pridobljeno 23. 

11. 2015), 

 http://www.designboom.com/cms/images/user_submit/2012/07/green_pedestrian_cros

sing5.jpg (pridobljeno 23. 11. 2015), 

https://www.behance.net/jodyxionge0fc
http://cdn.campaignbrief.com/asia/assets_c/2012/04/Jody%20Pic-thumb-400x394-72184.jpg
http://cdn.campaignbrief.com/asia/assets_c/2012/04/Jody%20Pic-thumb-400x394-72184.jpg
http://cubeme.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/Green_Pedestrian_Crossing_created_Jody_Xiong_CubeMe1.jpg
http://cubeme.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/Green_Pedestrian_Crossing_created_Jody_Xiong_CubeMe1.jpg
http://cubeme.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/Green_Pedestrian_Crossing_created_Jody_Xiong_CubeMe1.jpg
http://41.media.tumblr.com/tumblr_m959atJ0Na1qku3bzo2_1280.jpg
http://community.vfs.com/oomph/wp-content/themes/vfsprogram/cache/c0626493c51d9eeac0d720cf87bf9a22?src=%2Fwp-content%2Fblogs.dir%2F2%2Ffiles%2F2012%2F09%2FIMG1_BLOG1.jpg&q=80&w=640
http://community.vfs.com/oomph/wp-content/themes/vfsprogram/cache/c0626493c51d9eeac0d720cf87bf9a22?src=%2Fwp-content%2Fblogs.dir%2F2%2Ffiles%2F2012%2F09%2FIMG1_BLOG1.jpg&q=80&w=640
http://community.vfs.com/oomph/wp-content/themes/vfsprogram/cache/c0626493c51d9eeac0d720cf87bf9a22?src=%2Fwp-content%2Fblogs.dir%2F2%2Ffiles%2F2012%2F09%2FIMG1_BLOG1.jpg&q=80&w=640
http://community.vfs.com/oomph/wp-content/themes/vfsprogram/cache/c0626493c51d9eeac0d720cf87bf9a22?src=%2Fwp-content%2Fblogs.dir%2F2%2Ffiles%2F2012%2F09%2FIMG1_BLOG1.jpg&q=80&w=640
http://41.media.tumblr.com/tumblr_m959atJ0Na1qku3bzo8_r1_1280.jpg
http://www.designboom.com/cms/images/user_submit/2012/07/green_pedestrian_crossing12.jpg
http://www.designboom.com/cms/images/user_submit/2012/07/green_pedestrian_crossing12.jpg
http://41.media.tumblr.com/tumblr_m959atJ0Na1qku3bzo4_1280.jpg
http://www.artlandian.com/files/2012/09/tree-0-41230_592x373.jpg
http://www.designboom.com/cms/images/user_submit/2012/07/green_pedestrian_crossing5.jpg
http://www.designboom.com/cms/images/user_submit/2012/07/green_pedestrian_crossing5.jpg
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 http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/09/green_pedestrian_crossing004.jpeg 

 http://www.haymespaint.com.au/assets/Uploads/_resampled/resizedimage600918-06-

green-pedestrian-crossing.jpg (pridobljeno 23. 11. 2015), 

 http://www.pondly.com/wp-content/uploads/2012/11/green-pedestrian-crossing-by-

jody-xiong-of-DDB-china-9.jpg (pridobljeno 23. 11. 2015). 

 

ARTIKULACIJA UČNE URE 

 

SNOVNI DEL METODIČNI DEL  

KOGNITIVNA UČNO-VZGOJNA STRATEGIJA 

UVODNA MOTIVACIJA: POGOVOR O REPRODUKCIJI 

Učilnico že prej pripravim tako, da so mize umaknjene ob robu 

učilnice, stoli so postavljeni v polkrog. Na sredini kroga je velik 

prostor, tla so zaščitena s polivinilom. 

Učencem na platno projiciram reprodukcijo dela umetnika 

Jodya Xionga, Green Pedestrian Crossing, 2010 (»Zelen prehod 

za pešce«). 

       

 

 

Učence vprašam: 

 Na kaj vas spominja to umetniško delo? 

 Kaj mislite, kako je narejeno? Iz katerih materialov in 

postopkov? 

Učenci naštevajo različne vrste materialov (barve, slikanja, 

risanja ...), nato pa jim pokažem umetniško delo še od bliže. 

Učenci spet naštevajo materiale in tehnike umetniškega dela. 

 

Učencem ob fotografijah na platnu pokažem postopek izdelave 

umetniškega dela: priprava platna z narisanim drevesom 

 

 

 

metoda prikazovanja, 

razgovora, metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/09/green_pedestrian_crossing004.jpeg
http://www.haymespaint.com.au/assets/Uploads/_resampled/resizedimage600918-06-green-pedestrian-crossing.jpg
http://www.haymespaint.com.au/assets/Uploads/_resampled/resizedimage600918-06-green-pedestrian-crossing.jpg
http://www.pondly.com/wp-content/uploads/2012/11/green-pedestrian-crossing-by-jody-xiong-of-DDB-china-9.jpg
http://www.pondly.com/wp-content/uploads/2012/11/green-pedestrian-crossing-by-jody-xiong-of-DDB-china-9.jpg
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(deblom in vejami), priprava blazine/pene, po kateri je polita 

zelena barva, prikaz hoje iz blazine/pene na platno (odtis 

čevljev), prikaz s tlorisa – platno je položeno na prehodu za 

pešce na prometni cesti, prikaz odtisa – podplata čevljev. 

 

Učence vprašam: 

 Kakšni so vaši vtisi zdaj ob tem umetniškem delu? 

 Ali ste si predstavljali, da je delo narejeno na ta način? 

 Kaj mislite, kaj umetnik sporoča s tem delom? 

 Kaj mislite, kakšen bi bil lahko naslov tega umetniškega 

dela? 

Učenci pripovedujejo o svojih vtisih ter naštevajo različne 

možnosti naslova. 

 

 

POGOVOR O LIKOVNEM PROBLEMU 

Učencem na kratko predstavim umetnika Jodya Xionga: 

Jody se je rodil 1973 na Kitajskem. Obiskoval je akademijo za 

likovno umetnost. Delal je kot kreativni/umetniški direktor pri 

znanih mednarodnih blagovnih znamkah: Volkswagen, Nikon, 

Unilever, Dove, GQ, Lufthansa Airline, BP, Tsingtao Beer, 

Pepsi, Yahoo, McDonalds in Phillips ... 

Ukvarja se tudi s slikarstvom, kiparstvom, inštalacijami, 

nastopanjem, okoljskim načrtovanjem, grafiko, fotografijo, 

video in drugimi eksperimentalnimi in vrhunskimi 

tehnologijami.  

Bil je eden prvih ustvarjalnih ljudi na Kitajskem, ki združuje 

sodobno umetnost z oglaševalskimi deli in ima velik vpliv na 

kitajsko družbo. Za svoja dela je prejel številne nagrade in 

priznanja. 

 

V letu 2010 je Jody Xiong sodeloval v kampanji Kitajske 

fundacije za varstvo okolja in ustvaril "Zelen prehod za pešce".  

 

 

metoda prikazovanja, 

razlage, razgovora, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna oblika 
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Za to delo je prejel številne nagrade, uvršča pa se tudi med 10 

najbolje nagrajenih plakatov na svetu. 

Uporabil je platno, velikosti 12,6 m x 7 m, ki pokriva prehod za 

pešce. Na platnu je narisano veliko golo drevo. Na obeh straneh 

ceste, pred semaforjem, sta bili peni/blazini,  namočeni v 

zeleno, okolju prijazno, pralno barvo. Preden so pešci prečkali 

cesto, so stopili na zeleno peno z barvo, ki je ostala na njihovih 

podplatih čevljev, pri prečkanju ceste pa so delali odtise. Vsak 

"zelen" odtis na platnu je videti kot list, ki raste na golem 

drevesu. Ljudem daje občutek, da s hojo lahko ustvarimo 

prijaznejše okolje. 

S tem delom umetnik opozarja na pretiran promet, 

onesnaževanje zraka in spodbuja ljudi k hoji in varovanju 

okolja. Zato ga uvrščamo v eko art umetnike. 

Akcija "Zelen prehod za pešce" je bila sprva izvedena na 

sedmih prehodih za pešce v Šanghaju. Nato se je razširila na 

132 prehodov  na Kitajskem, z udeležbo več kot 3,920,000 

ljudi. 

Jody je prepričan, da lahko čudovita ideja naredi naše življenje 

boljše. 

 

Učence vprašam: 

 Kaj mislite, zakaj se zdi umetniku pomembno ekološko 

osveščati ljudi? 

 Na kakšen način bi vi opozarjali ljudi, npr. na pretiran 

promet in njegovo onesnaževanje zraka? Na kakšen način bi 

vi ljudi spodbujali k hoji? 

Učenci naštevajo različne možnosti in opisujejo pomen 

ekološkega osveščanja ljudi. 

 

Učencem povem: 

Umetnik uporablja pralne, okolju prijazne barve.  

 Katere predmete pa ste vi danes prinesli v šolo? Kaj mislite, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda prikazovanja, 

razlage, razgovora, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna oblika, 

individualna oblika 
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kaj bomo počeli s starimi čevlji, ki ji ne potrebujete več? 

 Kako imenujemo postopek, ko zavržene predmete ponovno 

uporabimo, da ustvarimo nekaj novega? 

Ponovimo pojma reciklaža in ekologija. 

 

Na tablo pripnem na veliko zapisani imeni: JODY XIONG, 

EKOLOGIJA 

 

Učence vprašam: 

 Kaj mislite, katero likovno področje bomo danes 

obravnavali? 

Učenci povedo, da grafiko oz. da bomo delali odtise s čevlji. 

 S katerimi pripomočki, materiali pa mi še lahko delamo 

podobne odtise kot npr. s čevlji? 

Učenci naštevajo različne pripomočke: pečatniki, deli telesa, 

ploskve iz kartona, lesa ... 

 

Ob predstavitvi na platnu razložim osnovne pojme GRAFIKE 

ali TISKARSTVA: 

Če želimo naslikano ali narisano podobo ponovno upodobiti, si 

moramo izdelati šablone ali modele (tiskalne plošče), ki jih, 

premazane  z barvo, odtiskujemo na papir, tekstil, les ... 

Odtiskujemo lahko naravne in umetne površine: 

 liste dreves, kose tekstila, lesa, usnja , kamnov, odtis dlani, 

prstov, stopal ... 

 matrico, pečat lahko naredimo tako, da izrežemo ploskve iz 

različnih materialov in jih lepimo na podlago; prebarvamo 

jih z barvo in odtisnemo; 

 v ploskev (matrico) lahko motive tudi vrežemo, vdolbemo 

ali vgraviramo. 

 ploščo premažemo z barvo in odtisnemo, pri tem nastane 

ODTIS ali GRAFIČNI LIST. Postopek imenujemo 

TISKARSTVO ali GRAFIKA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda prikazovanja, 

razgovora, razlage, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 
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GRAFIKA se deli na INDUSTRIJSKO (strojni tisk v npr. 

oglaševalne namene, tiskanje obrazcev, časopisov, knjig, nalepk 

...) ter UMETNIŠKO (grafični umetnik ali grafik ustvarja v 

grafičnih delavnicah oz. ateljejih). 

 

ODTIS ali GRAFIČNI LIST označimo tako, da pod odtis s 

svinčnikom zapišemo: 

 na levo stran: tehniko, število odtisov, serijo ali poskusni 

odtis, 

 na desno stran: ime avtorja ter leto nastanka, 

 na sredino: naslov dela (motiv). 

Če umetnik naredi en sam odtis, ga imenujemo UNIKAT. 

 

GRAFIČNE TEHNIKE se razlikujejo glede na to, iz katerega 

materiala grafik obdeluje matrico. Ločimo: 

 monotipija, 

 tisk s pečatniki, 

 tisk s šablonami, 

 kolažni (montažni) tisk, 

 rez v mavčno ploščo, 

 linorez, 

 lesorez, 

 suha igla. 

 

TISK S ŠABLONAMI: 

Šablona je iz debelejšega papirja, kartona, furnirja, tkanine ... 

Na površino z valjem nanesemo barvo, odtiskujemo na papir ali 

tekstil. 

 

Učence vprašam: 

 Pri katerih drugih predmetih ste že slišali pojem odtis, 

ploskev? 

 Kakšne vrste ploskve ste spoznali pri matematiki? Katere 

frontalna oblika, 

individualna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razgovora 
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ploskve so skladne? So te podobne dvema enakima 

odtisoma? 

 Kje v naravi še najdemo odtise? Ste že kdaj opazili kakšne 

sledi, stopinje živali v blatu, snegu? Kateri predmeti še 

lahko puščajo za seboj sled oz. delajo odtise? 

Učenci  povezujejo matematične pojme s pojmi odtis, ploskev, 

matrica in naštevajo primere odtisov iz narave. 

 

Na tablo pripnem na veliko zapisana imena: INDUSTRIJSKA 

IN UMETNIŠKA GRAFIKA, ŠABLONSKI TISK 

 

 

NAPOVED SMOTRA/CILJA 

Učencem povem:  

Tudi vi boste danes z odtiskovanjem svojih čevljev oblikovali 

drevo. 

 

 

DEMONSTRACIJA 

Učence povabim bliže v krog in demonstriram tehniko 

šablonskega tiska: 

Tla zaščitimo s polivinilom. V posodah imam že pripravljen črn 

tuš in debele čopiče. S tušem narišem golo drevo, le deblo in 

veje, na bel, podolgovat karton pravokotne oblike. Nato 

vzamem nizek zaboj, v katerem imam peno, namočeno s 

tempera barvo. Obujem svoje stare čevlje, ki sem jih 

nameravala zavreči. Stopim v zaboj, da se podplati čevljev 

namočijo z barvo. Nato stopim na karton, kjer naj bi bila 

krošnja drevesa. S hojo po kartonu delam odtise, ki 

predstavljajo drevesne liste. Ko barve na podplatih zmanjka, 

ponovno stopim v zaboj s peno, namočeno z barvo. Tako 

odtiskujem s čevlji, ki predstavljajo šablono, šablonski tisk. 

 

frontalna oblika, 

individualna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razlage 

 

frontalna oblika 

 

 

metoda demonstracije, 

razgovora, razlage 

 

frontalna oblika 
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NAPOTKI ZA DELO IN KONKRETIZACIJA LIKOVNE 

NALOGE 

Učencem povem: 

Zdaj boste delali v skupinah. Vsaka skupina bo prejela 

podolgovat karton, črn tuš s čopiči ter zaboj s peno, namočeno z 

barvo. Vsaka skupina bo oblikovala svoje drevo z 

odtiskovanjem čevljev. V primeru, da kdo izmed vas nima s 

seboj para čevljev, naj si  izposodi sošolčeve, vendar naj jih ne 

obuje, ampak jih drži v roki in jih z roko odtiskuje po kartonu 

(iz higienskih razlogov). 

 

Pri delu bodite pozorni na: 

 tehnično izvedbo, 

 uporabo šablonskega tiska, 

 likovni motiv. 

Na tablo pripnem na veliko zapisana merila za vrednotenje. 

 

 

PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

Učence razdelim v skupine po štiri ali pet učencev. Razdelim 

jim pripomočke za delo. 

Učenci se znotraj skupine dogovorijo, kako bodo izvedli 

likovno nalogo. Med samim delom jih po potrebi usmerjam in 

jim nudim pomoč. Ob likovnem ustvarjanju poslušajo 

instrumentalno skladbo. 

 

 

LIKOVNO VREDNOTENJE 

15 minut pred iztekom ure pokličem vse učence in skupaj si 

ogledamo nastalo delo. Pomikamo se od skupine do skupine in 

ovrednotimo njihovo delo. Učence vprašam: 

 Vam je bilo današnje delo všeč? 

metoda razlage 

 

frontalna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda praktičnega 

likovnega izražanja, 

eksperimentiranja 

 

delo v skupinah, 

individualna oblika 

 

 

 

 

metoda razgovora, razlage 

 

skupno delo, individualna 

oblika 
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 Ali se na posameznem delu opazi šablonski tisk? 

 Kaj bi lahko naredili še drugače? 

Učenci izražajo mnenje, vtise, ideje in predloge. Po danih 

merilih ovrednotimo in pohvalimo posebnosti izdelka vsake 

skupine. 

 

Po končanem vrednotenju pospravimo vse pripomočke in 

orodja ter uredimo učilnico. 

 

 

 

 

 

 

SHEMA TABELNE SLIKE 

 

NOVI POJMI: JODY XIONG PAZIMO NA: 

GRAFIKA: 

 INDUSTRIJSKA 

 UMETNIŠKA 

 

ŠABLONSKI TISK 

 

 

 

 

Green pedestrian crossing, 

2010 

 

EKOLOGIJA 

 tehnično izvedbo 

 uporabo šablonskega 

tiska 

 likovni motiv 
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15. UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO UMETNOST 

 

TEMATSKI SKLOP: RECIKLAŽA ODPADNE RAČUNALNIŠKE OPREME IN 

DRUGIH PREDMETOV 

FAZA PROCESA LIKOVNE UMETNOSTI: VREDNOTENJE 

 

LIKOVNO PODROČJE: arhitektura 

LIKOVNI PROBLEM: preoblikovanje prostora 

LIKOVNA TEHNIKA: odpadni material  

LIKOVNA TEMA: reciklaža                                  

LIKOVNI MOTIV: vrednotenje izdelkov 

 

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI: 

Učenci: 

 ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem v tridimenzionalnem prostoru; 

 razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju v tridimenzionalnem prostoru in s tem 

negujejo individualni likovni izraz; 

 spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja v tridimenzionalnem 

prostoru; 

 razvijajo občutek za razporejanje oblik v tridimenzionalnem prostoru; 

 razvijajo občutek za povezovanje različnih arhitekturnih prostorov; 

 razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki 

za izražanje v tridimenzionalnem prostoru; 

 spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače 

in svetovne kulturne dediščine. 

 

EKOLOŠKI CILJI: 

Učenci:  

 usvojijo pojma ekologija in okoljska odgovornost, 

 se ekološko ozaveščajo, 
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 spoznajo pomembnost recikliranja in vplivom le-tega na okolje, 

 spoznajo materiale, ki jih lahko recikliramo, 

 razvijajo kritičen odnos do urejenosti okolja, 

 spoznavajo, kako lahko odpadni predmeti ponovno postanejo uporabni, 

 spoznavajo, kako sodobni umetniki vključujejo odpadne predmete v svoja umetniška 

dela, 

 razvijajo pozitivne medsebojne odnose. 

 

UČNE OBLIKE:  

frontalna oblika, individualna oblika, skupinsko delo, skupno delo 

 

UČNE METODE: 

metoda razlage, razgovora, metoda dela z besedilom (branje), metoda pisanja, prikazovanja, 

metoda dela z avdiovizualnimi sredstvi, praktičnega likovnega izražanja, eksperimentiranja 

 

SPECIFIČNE METODE: 

metoda estetske komunikacije, metoda širjenja in elaboriranja likovne senzibilnosti, metoda 

kompleksnosti in prepletanja, metoda izmeničnih vplivov, metoda ozaveščanja lastne 

senzibilnosti, metoda avtonomnih likovnih postopkov, metoda transponiranja in alternativ, 

metoda posrednih stimulansov  

 

ZNAČILNOST DIDAKTIČNE ENOTE:  

praktična ura 

 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: 

 družba 

 

LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA: 

 likovni izdelki učencev, kartoni, flomastri, pisala, papir, lepilni trak, magneti, bucike 

in vrvice za razstavo izdelkov 

 

LIKOVNO DIDAKTIČNA SREDSTVA: 

 predstavitev powerpoint: reprodukcije del umetnikov, ki smo jih obravnavali do sedaj 
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 računalnik, projektor 

 kartoni z merili za tabelno sliko 

 

VIRI IN LITERATURA:  

 / 

 

ARTIKULACIJA UČNE URE 

 

SNOVNI DEL METODIČNI DEL  

UVODNA MOTIVACIJA 

Učencem pred začetkom pouka razdelim vse likovne izdelke, ki 

smo jih do sedaj izdelali. 

Na tablo projiciram reprodukcije vseh umetniških del, ki smo jih 

do sedaj obravnavali. Pri vsakem umetniškem delu se 

spomnimo, kaj smo tisti dve uri likovne umetnosti obravnavali: 

avtor, umetniško delo, likovno področje, likovni problem, 

likovna tehnika, likovna tema in likovni motiv. 

Učence vprašam: 

 Kaj mislite, kaj imajo vsi ti umetniki skupnega? Iz 

katerih materialov izdelujejo svoja dela? Zakaj je 

pomembno, da recikliramo? 

Učenci ponovijo pojme: ekologija, reciklaža, eko art. 

 

 

GLAVNI DEL 

Učencem povem, da bomo danes našo učilnico spremenili v 

galerijo. Tako kot umetniki izberejo za razstavo le nekaj svojih 

izdelkov in ne vseh, bodo tudi sami danes izbrali po dva izdelka 

z vsakega likovnega področja.  

 

Na tablo projiciram preglednico vseh likovnih pojmov, ki smo 

jih do sedaj obravnavali po posameznih likovnih področjih. 

Na tablo obesim na veliko zapisana merila za izbor izdelkov: 

 

metoda razgovora, 

metoda prikazovanja, 

metoda dela z 

avdiovizualnimi sredstvi 

 

frontalna, individualna 

oblika  

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razgovora, 

razlage, metoda 

prikazovanja, metoda 

dela z avdiovizualnimi 

sredstvi, praktičnega 

likovnega izražanja, 

eksperimentiranja 
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 upoštevana likovna naloga, 

 izrazito ponazorjeni likovni pojmi, 

 tehnična izvedba, 

 izvirnost. 

 

Učencem dam navodilo:  

Zdaj z vsakega likovnega področja izberite po dva lastna izdelka 

za razstavo. Pri tem upoštevajte merila, zapisana na tabli. 

 

 

Ko učenci izberejo izdelke za razstavo, jih razdelim v 6 skupin. 

Določim mesta v učilnici, kjer bo posamezna skupina 

razstavljala. Učencem povem: 

Zdaj bomo našo učilnico preoblikovali in jo spremenili v 

galerijo. Namen galerijskih prostorov je prostor za razstavljanje 

umetniških izdelkov. 

Izdelke bomo razstavili po učilnici z vseh šestih strani: obesili na 

stene, postavili na tla in obesili na strop, da bodo viseli navzdol. 

1. skupina bo razstavila vse izdelke s področja slikanja, zato jih 

boste vsi prinesli k tej steni.  

2. skupina bo razstavila vse izdelke s področja risanja na tej 

steni. 

3. skupina bo razstavila vse grafike na tej steni. 

4. skupina bo razstavila vse kiparske izdelke na tleh, mizah. 

5. skupina bo razstavila arhitekturne izdelke, ki jih boste lahko 

obesili, da visijo s stropa ali postavili na tla. 

6. skupina bo razstavila vse skupinske izdelke in izdelke, ki smo 

jih delali v parih. 

 

Vsaka skupina naj svoj del razstave opremi tudi z napisi tako kot 

v galeriji: imena avtorjev, tehnika in leto izdelave, naslov 

izdelka. Pri tem uporabite večje kartone in flomastre. 

 

frontalna, individualna 

oblika  

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razgovora, 

razlage 

 

frontalna oblika 

 

 

 

 

 

metoda praktičnega 

likovnega izražanja, 

eksperimentiranja, 

metoda pisanja 

 

skupinska, skupna oblika 
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Učenci pripravljajo razredno razstavo po skupinah. Medtem jim 

nudim morebitno pomoč. 

 

Po končanem delu – preoblikovanem prostoru – si z učenci 

skupaj ogledamo nastalo »galerijo«. Pomikamo se od izdelkov 

do izdelkov in si jih ogledamo.  

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Učencem povem: 

Tako kot umetnik v galeriji ob razstavi predstavi svoje 

umetniško delo, boste zdaj tudi vi predstavili en svoj izdelek. Na 

list boste najprej zapisali, kateri izdelek ste izbrali (morda tisti, 

na katerega ste najbolj ponosni). Opisali boste, kako je izdelek 

nastal: tehniko, likovne pojme, materiale in orodja, motiv … ter 

kako ste se vi ob tem počutili. Nato boste svoje zapise predstavili 

sošolcem. 

 

Učenci začnejo z opisovanjem svojega izdelka, na koncu sledi 

kratko poročanje pred ostalimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metoda razgovora, 

razlage, pisanja 

 

individualna, skupna 

oblika 

 

 

SHEMA TABELNE SLIKE 

 

LIKOVNO 

 

PODROČJE 

RISANJE SLIKANJE GRAFIKA ARHITEKT

URA 

KIPARSTV

O 

LIKOVNI 

 

POJMI 

 črtne 

vrednote 

in risba 

 simetrija 

in 

asimetrija 

na črtni 

 Sorodne 

barve 

 toplo-

hladne 

barve 

 svetlo-

temni 

 visoki 

tisk 

 likovni 

motivi v 

risbi, sliki 

in grafiki 

 načini 

 simetrija 

in 

asimetrija 

v 

arhitektur

i 

 polodprti 

 cel kip – 

obhodni 

kip 

 relief 
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risbi 

 ritem in 

spreminja

nje 

ritmičnih 

zaporedij 

kontrast tiskanja arhitektur

ni prostor 

 povezave 

med 

prostori – 

odprtine 

 preobliko

vanje 

prostora 
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Priloga 2: Vprašalnik za polstrukturiran intervju 

 

1. Kaj meniš o reciklaži? Se ti zdi pomembna? Za koga in zakaj? 

2. Kako ravnaš z odpadki? Kako pogosto ločuješ? Vedno, včasih, nikoli? Katere odpadke 

ločuješ? 

3. Kako varčuješ z vodo? 

4. Kako prihajaš v šolo? Peš? Se pripelješ? S čim? 

5. Kaj storiš s čevlji in oblačili, ki jih ne potrebuješ več? 

6. Kakšno vrečko uporabljaš za nakupe? 

7. Kako varčuješ z električno energijo? 

8. Kaj bi pri likovni umetnosti lahko izdelal iz odpadnega časopisnega in reklamnega 

papirja? Naštej primere izdelkov. 

9. Kaj bi pri likovni umetnosti lahko izdelal iz odpadnega kartona, npr. iz škatle od 

kosmičev, čevljev, igrač, iz škatlic od zdravil? Naštej primere izdelkov. 

10.  Kaj bi pri likovni umetnosti  lahko izdelal iz plastične embalaže, npr. iz plastenk, 

pokrovčkov, jogurtovih lončkov, tetrapakov? Naštej primere izdelkov. 

11.  Kaj bi pri likovni umetnosti lahko izdelal iz odpadnega naravnega materiala, npr. iz 

odpadlih vej, palic, storžev, lesa? Naštej primere izdelkov. 

12.  Kaj bi pri likovni umetnosti lahko izdelal iz odpadne računalniške opreme, npr. iz žic 

in kablov, tipk, disket, ploščkov? Naštej primere izdelkov. 

13.  Katera likovna naloga ti je bila najbolj všeč v tem šolskem letu in zakaj?  

14.  Si si v tem šolskem letu zapomnil katerega likovnega umetnika in po čem si si ga 

zapomnil? Kaj misliš, kaj nam želijo likovni umetniki sporočiti s svojimi umetniškimi deli? 

15.  Kaj misliš, ali so ljudje dovolj ekološko ozaveščeni? Na kakšen način bi ti spodbujal 

ekološko ozaveščenost pri ljudeh? 

16.  V čem bi se ti lahko še izboljšal, da bi ravnal bolj ekološko? 


