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POVZETEK 

"Vsak otrok je umetnik, težava leži v tem kako ostati umetnik, ko odrasteš."  

 - Pablo Picasso 

V magistrskem delu z naslovom Medpodročno povezovanje med risanjem in 
kiparstvom, sem se osredotočila na raziskovanje medpodročnega povezovanja med 
risanjem in kiparstvom v drugem triletju devetletne osnovne šole. Medpodročno 
povezovanje pri pouku likovne umetnosti želim predstaviti kot uspešno strategijo za 
poglabljanje v določena področja. Pri tem se bom osredotočila na vprašanje, na 
kakšen način učitelji razrednega pouka načrtujejo likovne naloge, pri katerih je 
vključeno medpodročno povezovanje, posebej natančno pa se bom osredotočila na 
oblikovalni področji risanje in kiparstvo. Zanimajo me tudi  cilji, ki si jih pri tem zastavijo 
učitelji ter njihovo mnenje o lastni usposobljenosti za medpodročno povezovanje risbe 
s kiparstvom. Zanima me, ali imajo učitelji dovolj didaktičnega ter strokovnega znanja 
za izvedbo medpodročnega povezovanja risanja in kiparstva pri predmetu likovna 
umetnost, katerih materialov se največkrat poslužujejo pri pouku likovne umetnosti, ko 
načrtujejo naloge, ki povezujejo risanje in kiparstvo, katerih likovnih tehnik se 
najpogosteje poslužujejo pri medpodročnem povezovanju risanja in kiparstva, kakšne 
likovne motive učenci najpogosteje upodabljajo pri medpodročnem povezovanju 
risanja in kiparstva ter kakšna je vloga risbe pri učenčevem načrtovanju kiparske 
tvorbe.  

Analizirala bom učne priprave treh učiteljev, ki bodo načrtovali in izvedli likovne naloge 
z medpodročnim povezovanjem med risanjem in kiparstvom ter opravila formalno 
analizo likovnih izdelkov učencev.  

Delo je poglobljen pogled na medpodročno povezovanje med risanjem in kiparstvom 
v drugem triletju osnovne šole. Prispeva vpogled na strokovno ter didaktično znanje 
razrednih učiteljev pri  likovni umetnosti in pri določenih področjih.  

Ključne besede: likovna umetnost, kiparstvo, risanje, medpodročno povezovanje, prvo 
in drugo triletje osnovne šole.  
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ABSTRACT 

"Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up."  

- Pablo Picasso 

The dissertation entitled Interdisciplinary Integration of Drawing and Sculpture focuses 
on exploring the association between drawing and sculpture in the second three-year 
cycle of the primary school. I would like to present the interdisciplinary integration in 
visual arts education as a successful strategy for exploring certain areas. The 
emphasis is on the question of how the class teacher plans artistic tasks that include 
integration with a particular focus on drawing and sculpture. I am also interested in the 
goals that teachers want to achieve in such classes and the opinion they have of their 
own integrating skills. I want to establish whether teachers have sufficient didactic and 
professional knowledge on integration of drawing and sculpture in art classes and 
which materials they most commonly use when planning such tasks. I am also 
interested in the art techniques teachers most often use when integrating drawing and 
sculpture, which artistic motifs pupils most often depict, and what is the role of drawing 
in the pupils’ planning of the sculptural structure.  

I will analyze three teachers’ lesson plans which will include the tasks of artistic 
integration of drawing and sculpture, and I will also present a formal analysis of the 
pupils’ art works.  

The work is an in-depth look at integration of drawing and sculpture in the second 
three-year cycle of primary school. It provides an insight on the professional and 
didactic skills of class teachers in art classes and certain artistic fields. 

  
Keywords: fine art, sculpture, drawing, interdisciplinary integration, first and second 
three-year cycle of primary school. 
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1 UVOD 

Likovna umetnost je eden izmed učnih predmetov, ki se jih učijo učenci v prvem in 
drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Pri likovni umetnosti otroci 
spoznajo več različnih likovnih področij. V moji magistrski nalogi predstavljam možnosti 
medpodročnega povezovanja med kiparstvom in risanjem v drugem vzgojno-
izobraževalnem obdobju. Poleg predstavitve kiparstva in risanja, se v drugem delu 
naloge posvečam predvsem vprašanjem, kot so: na kakšen način učitelji razrednega 
pouka načrtujejo likovne naloge, pri katerih želijo izvesti medpodročno povezovanje 
med risanjem in kiparstvom. Zanimajo me cilji, ki si jih pri tem zastavijo ter njihovo 
mnenje o lastni usposobljenosti za medpodročno povezovanje risanja kiparstvom, pa 
tudi ali imajo dovolj didaktičnega ter strokovnega znanja za načrtovanje in izvedbo 
medpodročnega povezovanja  pri predmetu likovna umetnost, katerih materialov se 
največkrat poslužujejo pri pouku likovne umetnosti, ko načrtujejo naloge, ki povezujejo 
risanje in kiparstvo, katerih likovnih tehnik se najpogosteje poslužujejo, kakšne likovne 
motive načrtujejo pri takih nalogah ter kakšna je vloga risbe pri učenčevem načrtovanju 
kiparske tvorbe. Za otrokov razvoj so pomembni vsi učni predmeti, prav pri pouku 
likovne umetnosti pa lahko otroci izražajo svoja čustva, počutje, razpoloženje, misli, 
ideje ter inovativnost. So spontani ter doživeti. Navajajo se na samostojnost. Opazujejo 
ter v svoje izdelke vnašajo razne podrobnosti. Uporabljajo različne materiale ter orodja. 
Pri ustvarjanju čas hitro mine. V njihovih delih prepoznamo veselje, radost, igrivost, 
dobro počutje; pa tudi žalost, tegobe in strah. Uspešno opravljeno likovno delo da 
učencem zadovoljstvo. Dejavnost v okviru likovne umetnosti otrokom povečuje 
vztrajnost, natančnost, premišljenost, spretnosti in samozavest. V otrocih likovna 
umetnost budi čut za estetiko; ravno tako pa postajajo bolj potrpežljivi in razvijajo svojo 
domišljijo, sposobnost opazovanja ter razvijajo zmožnosti vizualizacije in prostorske 
predstave. 

  



7 

 

TEORETIČNI DEL RAZISKAVE 

2 LIKOVNA UMETNOST KOT UČNI PREDMET 

»Likovna umetnost je učni predmet, ki izobražuje preko umetnosti. Otrok širi svoje 
znanje ob praktičnih aktivnostih, za življenje ali pa poklicno usmerjanje nasploh. Naše 
življenje je povezano z likovnostjo na vsakem koraku, saj ni poklica ali dejavnosti, ki 
ne bi bila povezana z njo.«  (Pibernik, J., 2006,  str. 25) 

»Likovni razvoj je globalni cilj likovne umetnosti, usmerjen k posameznemu otroku. Ker 
je likovnost vizualno-prostorska, likovne dejavnosti spodbujajo razvoj vizualno-
prostorskega mišljenja in ustvarjanja. Prostorske sposobnosti so bistveni del pri 
razumevanju vizualno-prostorskega sveta ter izražanja in oblikovanja v vizualnih 
medijih.« (Jontes, Tomšič Čerkez, B., 2007,  str. 5) 

»Temeljna naloga likovne vzgoje je razvoj učenčeve likovne kompetence, ki izhaja iz 
razumevanja vizualnega (naravnega, osebnega, družbenega in kulturnega) prostora 
ter se izrazi v aktivnem preoblikovanju tega prostora v likovni prostor.« (Tomšič 
Čerkez, B., 2012, str. 151) 

»Likovna vzgoja na spoznavni oziroma kognitivni ravni analizira in presoja vidni svet, 
na izrazni pa ga likovno preoblikuje in formira.« (Tomšič Čerkez, B., 2012, str. 152) 

» Če se strinjamo z idejo, da so vizualne podobe izjave, lahko trdimo, da je vizualna 
pismenost opredeljena kot sposobnost interpretacije pomena informacij, predstavljenih 
v obliki podobe.« (Tomšič Čerkez, B., 2012, str. 153)  

Likovni umetnosti je v Sloveniji, v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne 
šole, namenjenih dvesto deset šolskih ur.  V prvem razredu jih je sedemdeset, prav 
tako tudi v drugem in v tretjem razredu.  

V prvem razredu to predstavlja 10 % delež vseh ur, v drugem 9,5 % delež vseh ur,  v 
tretjem razredu pa 9 % delež vseh ur. Iz tega ugotovimo, da se delež ur likovne 
umetnosti spreminja, kljub temu, da število ur ostaja enako. Delež ur se zmanjšuje od 
prvega pa do tretjega razreda ter tudi naprej, od tretjega do petega razreda.  

Predmet likovna umetnost daje poudarek oblikovanju na ploskvi in v tridimenzionalnem 
prostoru; sem sodijo risanje, slikanje, grafika ter oblikovanje v tridimenzionalnem 
prostoru. V slednjega sodita kiparstvo in arhitektura. Pri tem je vsaki od teh dejavnosti 
namenjena petina šolskih ur.  

3 KIPARSTVO 

»Prazgodovinski človek je obdelal kamen z nekaj natančnimi udarci. Ko je imel to ostro 
orodje, je lahko pobijal divjad, ostrgal živalske kože, razrezal meso, razcepil les, … 
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Več kot milijon let je bilo obdelovanje kamna bistveno za preživetje. Polagoma pa je 
človek orodje izpopolnjeval. V začetku ga je oblikoval s pomočjo drugega kamna, 
pozneje, čez tisočletja, s kosom kosti ali rogovja. Sčasoma so ljudje začeli rezbariti 
predmete za vsakdanjo rabo, pozneje manjše ženske kipce z dostikrat pretirano 
bujnimi oblinami. Tako se je pred tisočletji rodila prva umetnost – kiparstvo.« 
(Jeunesse, J., 1994, str. 2) 

»Težko je verjeti, koliko ogromnih let je preteklo od takrat, ko so bili izdelani kipi. Ti 
mogočni kipi predstavljajo preprostost in resnico, kot je resnična in preprosta likovna 
umetnost.« (Munson Bryant,L., 2003,  str. 1) 

3.1 OPREDELITEV POJMA 

 »kipárstvo  -a s (ȃ) umetnost, ki se ukvarja z delanjem, izdelovanjem kipov: tehnika 
kiparstva; kiparstvo in slikarstvo / ukvarja se s kiparstvom, z delanjem, izdelovanjem 
kipov / dekorativno kiparstvo«  (http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html) 

»Kiparstvo je umetnostna stroka, ki ustvarja telesne oblike s prostorsko razsežnostjo. 
Telesne oblike, obloplastični predmeti so lahko kipi, skulpture, plastike in reliefi.« 
(Pibernik, J., 2006,  str. 31) 

3.2 LIKOVNA IZRAZILA IN KIPARSTVO 

OBLIKA: »To je ena temeljnih izrazil. Nanaša se na meje stvari in predmetov. Kiparsko 
obliko omejujejo ravne ali krive ploskve, ki imajo svojo površino.« (Čadež Lapajne, D.,  
2010, str. 21)  

PLOSKEV: »Ploskev je dvodimenzionalen prostor in je pomemben za slikarstvo in 
risanje. Dvodimenzionalne ploskve so tudi površine, ki omejujejo kiparske volumne.« 
(Čadež Lapajne, D., 2010, str. 24)  

SORAZMERJA ALI PROPORCI: »Sorazmerja ali proporci nastajajo iz določenih 
razmerij med različnimi velikostmi in njihovim usklajevanjem v harmonično celoto.« 
(Čadež Lapajne, D., 2010, str. 25)  

KOMPOZICIJA: »Kompozicija je temeljni način sestavljanja in urejanja likovnih prvin v 
enovito in skladno celoto. Kipar mora pri oblikovanju kipa upoštevati poglede in 
obdelavo z vseh strani.« (Čadež Lapajne, D., 2010, str. 27)  

ENOTNOST IN KONTRAST: Enotnost in kontrast dosežemo z združevanjem in 
povezovanjem sestavnih delov kompozicije v celoto. Celota mora biti vidna z vseh 
strani. Kipar manj pomembne oblike podreja in spaja v večje celote ter poudarja tiste, 
ki so značilne za določeno zamisel. Razmerje med poudarjenimi in nepoudarjenimi 
vizualnimi nasprotji določa avtorjev likovni izraz. Kipar doseže enotnost tako, da oblike 
čim bolj poveže, hkrati pa jih poenostavlja v izhodiščne temeljne oblike. Pomaga si z 
gledanjem nastajajoče celote od daleč. Poudati tisto, kar je potrebno, da ohrani celoto 
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kipa. Kiparska dela sestavljajo podobnosti in nasprotja; svetlo, temno; red, nered; 
okroglo, oglato; stabilno, nestabilno,… Kipar določa večje ali manjše kontraste pri 
razvrščanju svojih kiparskih likovnih sredstev in upošteva podobnosti tam, kjer je to 
potrebno. (Čadež Lapajne, D., 2010)  

RAVNOTEŽJE: Ravnotežje občutimo kot usklajeno porazdelitev teže mas oblik ali 
drugih sestavnih delov kipa. Najlažje ga dosežemo tako, da uporabimo simetrično 
porazdelitev. Če uporabimo asimetrično graditev, bo kompozicija kipa razgibana in 
dinamična, saj temelji na oblikah in volumnih, ki so različni po masi in teži, pa vendar 
se uravnovešajo. Za kip sta poleg optičnega ravnotežja izredno pomembni stabilnost 
in statika, potrebna je trdnost, stojnost kipa na podlagi in prostoru. Pri sami graditvi je 
potrebno upoštevati razvrstitev mas glede na os težiščnice, porazdelitev velikih in 
manjših delov, tako da se ustvari ravnotežje. Ravnotežje kipa je zelo odvisno od izbire 
materiala. Ravnotežje je fizikalna zakonitost graditve kipa v različnih materialih in 
tehnikah. (Čadež Lapajne, D., 2010)  

POVRŠINA: Pri opazovanju kipa navadno najprej opazimo kiparsko površino. Kiparska 
površina je reliefna, plastična, otipljiva in tridimenzionalna. (Čadež Lapajne, D., 2010)  

SVETLOBA: »Svetloba in senca (svetlo-temno) sta likovni prvini, ki dajeta kipu 
plastičnost, telesnost in prostor.« (Čadež Lapajne, D., 2010, str. 33)  

PROSTOR: »Kiparski prostor zmeraj zajema vse tri dimenzije prostora, ker se razteza 
v višino, širino in globino.« (Čadež Lapajne, D., 2010, str. 35)  

PROSTORSKI KRIŽ: »Kiparski prostor zaznavamo po tem, kako občutimo prostor. 
Občutenje pa izhaja iz prostorske zgradbe našega telesa, iz katerega je izpeljan likovni 
pojem prostorskega križa. Skozi naše telo lahko postavimo več prostorskih ravnin, 
frontalna ravnina, ki razdeli prostor na spredaj in zadaj, medialna, ki razdeli prostor na 
levo in desno ter očesna ravnina, ki razdeli prostor na zgoraj in spodaj.« (Čadež 
Lapajne,  D., 2010, str. 37)  
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Slika 1: Alberto Giacometti: Velika glava De Diego, 1954, bron 

 

Vir: Čadež Lapajne, D., 2000, str. 37 

 

Slika 2: Prostorski križ.  

 

Vir: 
http://projekti.gimvic.org/2004/2g/geometrija/likovnodelo/likovneprvine/prostor/prostor

ski%20kriz.html 

BARVA: Barva je naravni element, ki je pomemben predvsem v slikarstvu. Kip mora 
poleg kiparskih vrednot vsebovati barvne in grafične elemente. Površina kipa ima 
naravno barvo materiala, iz katerega je kip oblikovan. Nekateri materiali dobijo 
sčasoma naravno patino. Barva na površini kipa vpliva na izraznost oblike, pomembno 
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vlogo ima pri izražanju čustev, razpoloženja, simbolike,… še posebno v ljudski 
umetnosti primitivnih ljudstev, v arhaičnem in sodobnem kiparstvu, še posebno pa pri 
otroškem oblikovanju. Barva lahko podpira ali zmanjšuje plastičnost oblik. Umirjene in 
sorodne barve poudarijo plastičnost kipa. Zelo znana sta polikromiranje in zlatenje, 
zlasti lesenih kipov. V sodobnem kiparstvu ni strogo predpisanih pravil o načinih in 
postopkih barvanja. (Čadež Lapajne, D., 2010)  

3.3 VRSTE KIPOV  

»Poznamo različne vrste kipov: prostostoječe; obhodne, reliefe. Če gre za motiv figure, 
so lahko celopostavni, doprsni, sedeči, stoječi. Lahko so portreti, avtoportreti, skupinski 
portreti ter družinski portreti. Priljubljen likovni motiv so tudi živali.« (Pibernik, J.,2006, 
str. 32) 

3.4 KIPARSKE TEHNIKE  

»Poznamo veliko različnih kiparskih tehnik: 

 modeliranje gnetljivih materialov:  glina, plastelin, umetne mase, slano testo; 

 klesanje v kamen, marmor, granit; 

 rezbarjenje v les, mavec; 

 zvijanje, rezanje, lepljenje upogljivih materialov, tekstila, žice; 

 livarstvo – bron, svinec, cink ter 

 varjenje kovin; kovičenje plastike, usnja.« (Pibernik, J., 2006, str. 33) 

3.4.1 Kiparski materiali primerni za delo z učenci na razredni stopnji 

»Materiali, ki jih lahko uporabljamo za izdelovanje kipov, so različni. Uporabljamo lahko 
naravne materiale, kot so les, kamen, glina ali pa umetne, kot so stiropor in plastične 
mase.« (Tomšič Čerkez, B., 2010, str. 107)  
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Slika 3: Stiroporne plošče  

 

Vir: 

http://static.webshopapp.com/shops/024641/files/009953987/waermedaemmung-

eps-deo-wlg035.jpg 

»Glina je osnovni material za kiparjenje. Oblikujemo jo z modeliranjem, to je tehnika 
dodajanja materiala. Glina je gnetljiva usedlina, ki se uporablja zlasti v lončarstvu, 
kiparstvu in v opekarstvu.« (Pibernik, J., 2006, str. 159)  

Slika 4: Glina 

 

Vir: http://www.art-lj.si/sole/index.php?main_page=product_info&products_id=1854 

http://static.webshopapp.com/shops/024641/files/009953987/waermedaemmung-eps-deo-wlg035.jpg
http://static.webshopapp.com/shops/024641/files/009953987/waermedaemmung-eps-deo-wlg035.jpg
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Slika 5: Modeliranje gline 

 

Vir: http://teramistika.si/newdirectory/ 

Obstaja na stotine različnih vrst gline, ki so na voljo keramičarjem. Vse imajo svoje 
pozitivne vidike, pa tudi omejitve; tako da je izbira prave gline težka. Odvisno od tega, 
katere delovne metode so uporabljene in ali je glina namenjena za dekoracijo, 
funkcionalno ali drugo funkcijo. Osnovno  razumevanje temperature žganja in glinenih 
lastnosti, bo pomagalo določiti najprimernejšo glino  za uporabo.  (Taylor, L., 2011) 

»Plastelin je mehka večbarvna modelirna masa iz umetnih ali naravnih materialov. 
Primerna je za mlajše otroke. Poznamo plastelin iz krompirjeve mase, iz voščene mase 
ter na zraku sušeči se plastelin. Plastelin pregnetemo, da dobimo mehko maso. Želeno 
obliko oblikujemo z rokami in modelirkami. Oblikujemo lahko iz gmote, s kačicami, s 
trakovi ali iz plošče. Pri oblikovanju želene oblike se sproti odločaš o uporabi različnih 
barv plastelina.« (Tomšič Čerkez, B., 2010, str. 130) 
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Slika 6: Plastelin 

 

Vir: http://www.becksplastilin.de/produkte_knetmasse.html 

»Polimerna modelirna masa – t.i. Fimo masa je mehka polimerna umetna masa 
različnih barv. Primerna je za oblikovanje manjših izdelkov, kot so na primer nakit, 
dekorativni izdelki, …« (Tomšič Čerkez, B., 2010, str.  131) 

Slika 7: Modelirna masa – fimo masa 

 

Vir: http://knjizara-
rasko.com/prodavnica/index.php?route=product/product&product_id=602 



15 

 

Slika 8: Ptičje hišice iz modelirne mase 

 

Vir: http://3.bp.blogspot.com/-
0yUkoa0LTfo/UCibDNNvYUI/AAAAAAAABMk/kVfkcRgJeAo/s1600/ku%C4%87ice+z

a+ptice+od+fimo+mase.jpg 

»Mineralna modelirna masa - das masa je masa, ki je podobna glini. Načini oblikovanja 
so enaki kot načini oblikovanja gline. Prednost das mase je, da je ni treba utrditi z 
žganjem v peči. Lahko jo kombiniraš z drugimi materiali, ki so lahko ogrodje ali pa 
okras. Izdelek lahko pobarvaš z akrilnimi, tempera ali akvarelnimi barvami.« (Tomšič 
Čerkez, B., 2010, str. 133) 

Slika 9: Modelirna masa 

 

Vir: 
https://www.google.at/search?q=das+masa&espv=2&biw=1280&bih=923&tbm=isch&
tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj2i76316fMAhULCMAKHVvnAbAQsAQIG

g#imgrc=OqBoqp9pCGnECM%3A 

https://www.google.at/search?q=das+masa&espv=2&biw=1280&bih=923&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj2i76316fMAhULCMAKHVvnAbAQsAQIGg#imgrc=OqBoqp9pCGnECM%3A
https://www.google.at/search?q=das+masa&espv=2&biw=1280&bih=923&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj2i76316fMAhULCMAKHVvnAbAQsAQIGg#imgrc=OqBoqp9pCGnECM%3A
https://www.google.at/search?q=das+masa&espv=2&biw=1280&bih=923&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj2i76316fMAhULCMAKHVvnAbAQsAQIGg#imgrc=OqBoqp9pCGnECM%3A
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»Slano testo je modelirna masa, ki je pripravljena iz moke, soli ter vode. Primerno je 
za oblikovanje reliefov in manjših kipov.« (Tomšič Čerkez, B., 2010, str. 134) 

Slika 10: Izdelki iz slanega testa 

 

Vir: http://www.seniorji.info/RECEPTI_Izdelki_iz_slanega_testa 

»Papir je lahko dostopen material. Za oblikovanje iz papirja zadostujejo škarje in včasih 
malo lepila. Oblikujemo ga z upogibanjem, zvijanjem, pretikanjem, striženjem in 
lepljenjem. Uporabljamo vse vrste papirja, ki so nam dosegljive.« (Pibernik, J., 2006, 
str. 174) 

Slika 11: Papir različnih barv 

 

Vir: http://www.cchobby.dk/hobbyartikler/karton-og-papir/papir 

http://www.seniorji.info/RECEPTI_Izdelki_iz_slanega_testa
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»Karton je debelejši papirnati izdelek iz več plasti vlaken, ki so iz enakih ali različnih 
mešanic. Navadno je tanjši in kvalitetnejši od lepenke.« (Pibernik, J., 2006, str. 92)  

Slika 12: Kartonasta škatla 

 

Vir: 
https://www.google.at/search?q=karton&espv=2&biw=1280&bih=923&tbm=isch&tbo

=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj8jb-
j3KfMAhXkDMAKHcz7B7sQsAQIGg#imgrc=qZhxSxwdmjxf8M%3A 

»Lepenka je papirnati izdelek iz več plasti, z enako mešanico vlaken. Navadno je 
debelejša od kartona.« (Pibernik, J., 2006, str. 174) 

Slika 13: Valovita lepenka 

 

Vir: http://www.art-lj.si/sole/index.php?main_page=product_info&products_id=1731 

»Pločevina je v tanko plast stisnjena kovina. V šoli jo režemo s škarjami za pločevino 
in jo mehansko obdelujemo. Mehka pločevina je tanka pločevina, ki služi kot 
embalaža.« (Pibernik, J., 2006, str. 173) 
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Slika 14: Pločevina 

 

Vir: http://www.inoxcenter.si/prodajni-program/plocevina-0 

»Žica je material, ki ga lahko uporabimo kot ogrodje. Ogrodje lahko nosi in med seboj 
povezuje bistvene in trajne oporne dele in daje osnovno obliko. Ogrodje je lahko tudi 
samostojen likovni izdelek.« (Pibernik, J., 2006,  str. 172) Iz žice lahko oblikujemo 
nakit. 

Slika 15: Kip iz žice 

 

Vir: http://www.artis.si/StiriTeme/IdejaTelesa/IdejaTelesa.html 

»Mavec, ki ga uporabljamo v šoli, je pripravljen z žganjem sadre. Prah, ki je pomešan 
z vodo, se hitro strdi. Vlivnega mavca je več vrst in ga lahko uporabljamo bolj ali pa 
manj gostega za različne namene.« (Pibernik, J., 2006, str. 155)  

Mavec vlijemo v sredino kalupa. Mavec lahko vlijemo v kalup iz gline, umetne mase ali 
pa v kalup iz lateksa. Enakomerno se bo porazdelil po kalupu. Ko doseže vrh kalupa, 
prenehamo z vlivanjem. Nato je potrebno kalup pretresti, da pridejo zračni mehurčki 
na površje. Mavec se med strjevanjem ogreva. Ko otrdi, lahko odstranimo ograjo 
kalupa in kasneje še spodnjo ploskev kalupa. Dobimo mavčni odlitek. (Tomšič Čerkez, 
B., 2010) 
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Slika 16: Henry Moore, Počivajoča figura, 1951, barvan mavec 

 

Vir: https://eucbeniki.sio.si/lum8/2341/index3.html; lokacija: Fitzwilliam Museum, 
Cambridge, Združeno kraljestvo  

»Papirna kaša nastane, ko si papirščino, ki je cenena masa, pripravimo za modeliranje. 
Večje količine časopisnega papirja natrgamo na kose in ga namočimo, da lahko iz 
njega nastane papirnata kaša. Za boljšo papirnato kašo, čez noč namočen natrgan 
časopisni papir tudi prevremo, damo na cedilo ter večkrat pretresemo. Šele nato 
dodamo lepilo za tapete in dobro pregnetemo.« (Pibernik, J., 2006, str. 176) 

»Kaširati pomeni z lepljenjem, oblepljenjem ali prelepljenjem prekrivati kaj s tanjšo 
plastjo papirja. Pri oblikovanju s papirjem kaširamo, ko oblikujemo z lepljenjem plasti 
papirja na model. Lahko kaširamo reliefe ali samostojne plastike.« (Pibernik, J., 2006, 
str. 175) »Kaširamo s papirjem, tekstilom, vato ter mavčnimi povoji. Pri kaširanju s 
papirjem je potrebno papir natrgati na trakove. Lesno lepilo zmešamo z vodo in 
pripravimo si ogrodje npr. iz plastenk. Plastenke namažemo z lepilom in na lepilo 
nanesemo prvo plast papirja. Nato to plast premažemo z lepilom in spet nanesemo 
novo plast papirja. Tako nanesemo vsaj štiri plasti in želeno obliko. Kip sušimo na 
zraku. Posušeni kip pobarvamo z barvami za papir in utrdimo z lakom.« (Tomšič 
Čerkez, B., 2010, str. 154) 

Les  (deske, veje, palice) je kiparski material, ki ga oblikujemo z odvzemanjem mase 
ali sestavljanjem. Kiparimo lahko iz vseh vrst lesa, ki pa se med seboj razlikujejo po 
trdoti in žilavosti, gostoti rasti in starosti drevesnega debla. Otrokov prvi stik z lesom 
se začne z lubjem, vejicami ter palicami. (Pibernik, J., 2006)  

»Les je material, ki je bil že stoletja uporabljen za kiparjenje v vsaki družbi.« (Clough, 
1998,  str. 72) 

https://eucbeniki.sio.si/lum8/2341/index3.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Fitzwilliam_Museum,_Cambridge
https://en.wikipedia.org/wiki/Fitzwilliam_Museum,_Cambridge
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Slika 17: Gozd 

 

Vir:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Selsky_les.JPG 

Slika 18: Rezljanje lesa 

 

Vir: http://www.mgml.si/mestni-muzej-ljubljana/dogodki-in-razstave-382/vas-zanima-
kako-iz-lesene-klade-nastane-kip/ 

Siporeks je komercialni izraz za penasti beton, ki ga zrezanega v kvadre uporabljajo v 
gradbeništvu. To je lahek in mehak material, ki ga v šoli uporabljamo za reliefe in kipe 
v tehniki odvzemanja materiala. Dobimo ga v obliki plošč in v obliki blokov. Je krušljiv 
in za oblikovanje podoben mavcu. (Pibernik, J., 2006) 

Za delo s siporeksom potrebujemo svinčnik, nožek, žago, manjša delta, leseno kladivo, 
brusni papir ter razne pile. (Tomšič Čerkez, B.,  2010) 
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Slika 19: Siporeks 

 

Vir: 
https://www.google.at/search?q=siporeks&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved
=0ahUKEwj2lYux2rjMAhVoIsAKHdCKAdYQsAQIJw&biw=1280&bih=675#tbm=isch&

q=siporeks+kiparstvo&imgrc=UceCBnzwmyA1EM%3A 

 

3.4.2 Od gline do keramike  

3.4.2.1 Glina 

»Glina je material, za katerega pravijo, da je rojen v zemlji.« (Barbič, M., 2010, str. 9)  

»Glina, rojena v zemlji, je osnova pri nastanku keramike.« (Barbič, M., 2010, str. 9)  

Glina je gnetljiva usedlina, ki se uporablja kot surovina zlasti v lončarstvu, kiparstvu in 
opekarstvu. Glino za modeliranje kupimo pri lončarju ali pa v opekarni v obliki 
nepečenih surovih zidakov iz grobe gline. Kiparji in lončarji, ki veliko oblikujejo z glino, 
ji dodajajo kaolin in druge snovi, da dobijo kvalitetnejšo maso za modeliranje in žganje. 
(Pibernik, J.,2006)   

3.4.2.2 Izvor gline 

»Najdemo jo v zemlji. Nato jo razdrobimo z mnogo vode in vse skupaj pustimo stati. 
Čez nekaj časa, ko se bo glina razpustila, se bodo v masi naredili sloji. Spodaj bo 
kamenje, nad njim bo pesek, nad peskom bo glina in nad glino bo čista voda. Nato 
vodo odlijemo in postrgamo glino, osušimo jo do take čvrstosti, da se le malo lepi na 
roke.« (Pibernik, J., 2006, str. 159) 
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3.4.2.3 Lastnosti gline 

»Osušeno glino, ki še ni povsem suha in se še reže, oblikujemo s tehniko odvzemanja 
materiala. Ko je glina posušena, je ni mogoče več oblikovati. Potrebno jo je znova 
zdrobiti, namočiti, prepariti in pregnesti za oblikovanje. Dobra glina sprejme veliko 
vode. S tem se poveča njen volumen. Pri sušenju se krči in spreminja obliko. Pri visokih 
temperaturah, ko jo žgemo, zgubi vso vodo, otrdi in postane netopna.« (Pibernik, 2006, 
J., str. 160) 

3.4.2.4 Vrste glin 

»Poznamo različne vrste glin. Najnavadnejša je lončarska  glina, poznamo pa tudi 
rdečo ter šamotno glino. Umetna glina je primerna za oblikovanje, vsebuje pa različne 
dodatke.« (Čadež Lapanje, D., 2010, str. 87) »Glina, ki je primerna za oblikovanje, ima 
organske in anorganske primesi, ki jo delajo plastično.« (Tomšič Čerkez, B., 2010, str. 
108) 

3.4.2.5 Priprava na delo 

Glina mora biti  pripravljena, pregnetena in očiščena vseh kamenčkov in umazanije, 
da jo bo mogoče lepo oblikovati in žgati v posebni keramični peči. (Pibernik, J., 2006)  

3.4.2.6 Gnetenje gline 

Za delo potrebujemo leseno podlago, žico za razrez, razpršilko z vodo ter glino. 
Primerna količina glinene gmote za gnetenje je velikost opeke. Postavimo jo predse in 
jo z žico, zaščiteno na koncih z držali, z gostimi navpičnimi in vodoravnimi rezi 
razrežemo. Če je potrebno, dodamo vodo. Tako pripravljeno gnetemo, kot bi gnetli 
testo za kruh. Gnetenje večkrat ponovimo, dokler glinena gmota ni ob razrezu z žico 
enakomerno porazdeljena, kar pomeni, da smo iz nje iztisnili vse zračne mehurčke in 
v njej ni več lukenj. Tako pripravljena glina je primerna za oblikovanje. (Tomšič Čerkez, 
B., 2010) 
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Slika 20: Glina pripravljena za delo 

 

Vir: Tomšič Čerkez, B., 2010, str.112 

3.4.2.7 Tehnike 

»Temeljna tehnika dela z glino je modeliranje. Oblikuje se lahko iz enega kosa, tako 
da se gnete, stiska, svaljka, razteguje, luknja. Drugi način pa je dodajanje, odvzemanje 
in sestavljanje delov v celoto.« (Čadež Lapajne, D., str. 87) 

3.4.2.8 Vezivna glina 

»Vezivno glino potrebujemo za utrjevanje manjših glinenih delov, ki jih dodajamo k 
večjim oblikam ali k celoti. To naredimo tako, da po površini gline, kjer želimo dodati 
glineni del, potegnemo z glavnikom in dobimo plitke zareze. S čopičem na to mesto 
nanesemo  mehko vezivno glino in dodamo del. S pritiskom na to mesto tudi utrdimo. 
Vezivno glino pripravimo tako, da s kladivom zdrobimo suho glino v čim manjše delce. 
Zdrobljene delce gline nato stresemo v posodo in prilijemo toliko vode, da bomo dobili 
gostoto glinene mase, podobno jogurtu. S čopičem premešamo. Po tridesetih minutah, 
ko se večji delci gline razpustijo, je potrebno ponovno dobro premešati. Tako 
pripravljeno vezivno glino hranimo v posodi s pokrovom, ki dobro tesni. Pred uporabo 
jo je potrebno vedno dobro premešati.« (Tomšič Čerkez, B., 2010, str. 114) 

3.4.2.9 Sušenje gline 

Pred pečenjem je treba glino dobro osušiti, sploh glavo kipa, če bomo dali kip v glinasto 
peč. Sušiti se mora na odprtem in zračnem prostoru vsaj mesec dni. Sušiti se mora 
počasi in enakomerno. Med sušenjem se glina krči, izdelek se skrči za približno deset 
odstotkov. Votle ali nabodene glinaste oblike med sušenjem enakomerno oddajajo 
vlago od znotraj, pri pečenju pa se lahko notranji deli oblik enakomerneje segrevajo, 
tako da je manj verjetnosti, da bi kip zaradi napetosti počil ali se celo razletel. Le votla 
glava se lahko suši in peče enakomerno znotraj in zunaj in ni nevarnosti, da bi počila.  
(Čadež Lapajne, D., 2010)  
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3.4.2.10 Žganje in glaziranje glinenega izdelka 

»Posušene izdelke žgemo v keramični peči. Glina postane trša in bolj odporna proti 
udarcem in vodi, s tem pa se tudi poveča uporabnost predmetov.« (Čadež Lapajne, 
D., 1983, str. 23) 

Posušene glinene kipe žgemo v keramični peči pri 900-1050 stopinjah Celzija. Pri 
žganju dobe rdečkasto barvo, take izdelke pa imenujemo terakota. Žgane kipe lahko 
tudi glaziramo. Glazura je steklasta zmes, sestavljena iz kremenčevega peska, 
kaolina, živca ter raznih svinčevih in drugih primesi, ki se topijo pri visokih 
temperaturah, to je okrog 1050 stopinj Celzija. Lahko je prozorna ali obarvana z 
različnimi kovinskimi oksidi. Zmleto v droben prah pomešamo v vodo v primerno gosto 
maso. Glazuro nanašamo na žgano površino s čopičem, z brizganjem ali oblivanjem. 
Glazure zapirajo porozno površino in dajo površini bleščeč videz. Z glazuro namazani 
izdelek moramo dati ponovno v keramično peč in ga peči, da se glazura stali. To je od 
950 pa do 1050 stopinj Celzija. Peč odpremo naslednji dan, ko so glazirani izdelki 
dovolj ohlajeni.  (Čadež Lapajne, D., 2010) 

3.4.2.11 Barvanje glinenega izdelka 

Glinene izdelke barvamo s posebnimi barvami za glino. Najdemo jih v prahu in jih 
zmešamo z vodo, lahko so že pripravljene v lončkih ali pa kot voščenke ter kot barvice. 
Engobe barve se nanašajo na nežgano glino, ki je lahko še mokra ali pa suha. 
Podglazurne barve se nanašajo na žgano glino pod glazuro. Svinčniki za glino se 
nanašajo na žgano glino pod glazuro. Glazure se nanašajo na žgano glino ali nad 
podglazurno barvo. (Tomšič Čerkez, B., 2010) 

3.4.2.12 Vlaženje in zaščita gline pred izsušitvijo 

»Za vlaženje gline potrebujemo posodo z vodo, gobico za vlaženje, razpršilko z vodo, 
polivinil ter mokro krpo. Glino je potrebno že med postopkom vlažiti, da se ne izsuši in 
ne poka. To lahko storimo s pršilko ali pa z gobico. Gline, ki je ne potrebujemo ali pa 
nedokončan izdelek, ovijemo z mokro krpo ali polivinilom, da se ne izsuši. Če 
prenehamo z oblikovanjem le za nekaj ur, je dovolj, če izdelek zaščitimo le z mokro 
krpo.«  (Tomšič Čerkez, B., 2010, str. 113) 

3.4.2.13 Keramika  

»To so izdelki, ki so oblikovani iz naravnih (glina) ali sintetičnih (korund, cirkonijev 
oksid, titanati, feriti) drobnozrnatih surovin  in utrjeni z žganjem pri visokih 
temperaturah. Po namenu uporabe, surovinah in lastnostih ločimo klasično in tehnično 
keramiko.  Klasična keramika je lahko groba ali pa fina. H grobi spadajo cevi in opeka. 
K fini pa posodje, drobna plastika ter okrasna in stavbna keramika. Tehnična keramika 
je lahko oksidna ali neoksidna. Znana primera tehnične keramike, ki sta primerna tudi 
za umetniško ustvarjanje, sta kamenina in porcelan.« (Barbič, M., 2010, str. 12) 
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3.4.3 Kiparske oblike  

Temeljno izrazilo v kiparstvu je oblika, ki je ena od bistvenih značilnosti naravnih in 
umetnih stvari. Izraz oblika se vizualno in likovno nanaša na meje stvari in predmetov, 
kajti šele takrat, ko je neko območje prostora omejeno z obrisi in tako ločeno od 
prostora okolja, je sposobno prenašati pomene. V kiparstvu so prostorske oblike 
omejene z mejnimi površinami, ki zapirajo prostor kake kiparske oblike. Kiparsko obliko 
omejujejo ravne ali krive ploskve, ki imajo svojo površino, na kateri so osvetljeni in 
temni, zasenčeni deli. Kip lahko sestavlja ena sama oblika ali pa več oblik, povezanih 
v celoto. Oblike so lahko naravne in narejene (organske in geometrijske). Organske 
občutimo kot mehke in tople, geometrijske pa kot hladne in trde. Kiparske oblike so 
lahko tudi statične ali razgibane. Po obliki ločimo oblo in reliefno plastiko.  (Čadež 
Lapajne, D., 2010)  

»Pri opazovanju kipa navadno najprej zaznamo njegovo površino. Kiparska površina 
je reliefna, plastična, otipljiva in tridimenzionalna.« (Čadež Lapajne, D., 2010, str. 31)  

3.5 OTROŠKI LIKOVNI IZRAZ IN MOTORIKA 

3.5.1 Otroški likovni izraz 

»Ustvarjalnost je mogoče razumeti, kot da imajo otroci moč ali možnost izraziti sebe 
na svoj način. Otroci so po naravi ustvarjalni. Vidijo svet skozi sveže, nove oči.«  
(https://www.into.ie/ROI/Publications/CreativityArtsinthePS.pdf )     

Otrokom je plastično oblikovanje ena prvih in najbližjih dejavnosti, kadar jim je na voljo 
vse dosegljivo gradivo. Plastično oblikovanje je blizu otroški igri in omogoča različne 
načine oblikovanja, sprošča se domišljija, razvija se opazovanje, oblikujejo se ročne 
spretnosti, … Otroci prepoznavajo lastnosti različnih materialov in zakonitosti graditve. 
Vse to pa še posebno uspešno razvija likovna umetnost. 

Otroci radi oblikujejo na različne načine in pa se tudi figurativno izražajo. Pogost in 
priljubljen motiv je portret. Otroci radi upodabljajo znane in pogumne junake, s katerimi 
se lahko poenačijo. Otroci uspešno opazujejo in razvijajo svojo ustvarjalnost.  

Otrokovo zanimanje za likovno izražanje od zgodnjega starostnega obdobja narašča, 
nato pojema. Med puberteto je potrebno otroka pripraviti na drugačno dojemanje in 
doživljanje sveta, ki mu je postal bližji. Takrat, ko otrok ni več sposoben interpretirati 
sebe, svoje domišljije in svojih čustev, mu je treba pri likovni umetnosti odpreti nove in 
njegovi starosti primerne možnosti za likovno oblikovanje in izražanje. (Čadež Lapajne, 
D., 2010)  

»Otroška umetnost in igra sta sorodni. Otroška umetnost je blizu igri, igri besed, igri 
ritmov, igri glasov. V vsem tem se skriva idealen red.« (Hicela, I., 2009, str. 7) 

https://www.into.ie/ROI/Publications/CreativityArtsinthePS.pdf
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Z otrokovo starostjo se spreminja tudi način likovnega izražanja in oblikovanja. Ena od 
značilnosti tega procesa je spreminjanje sorazmerij človeške figure – od prvih 
glavonožcev se z razmerjem glave do telesa, spreminja tudi dolžina rok in nog, opazno 
je nesorazmerje proporcev telesa.  

Nadarjen  mladostnik se ob pravilni likovni vzgoji razvija iz naivnega realista v čedalje 
bolj svobodno oblikovano osebnost, ki se vse bolj zrelo izraža, čeprav v skladu z 
doseženo intelektualno zrelostjo. Likovni študij mu bo omogočil, da bo nova spoznanja 
znal izraziti čim svobodneje tudi v kiparskem delu.  

Mnogi sodobni kiparji se zgledujejo po otroškem likovnem izrazu in se navdušujejo nad 
njegovo spontanostjo in neposrednostjo. (Čadež Lapajne, D., 2010)  

»Pri izdelavi izdelkov iz gline otroci razvijajo kreativnost, vzpostavijo vez z materialom 
in izdelajo predmet, ki ima volumen.«  (Dorance, 2003, str. 105)   

Otroci različnih starosti hitro in preprosto sprejemajo najsodobnejše kiparske stvaritve. 
To neposredno prehajanje modernih kiparskih izrazov k otroku lahko izvira iz 
njegovega stika z umetninami ali neposrednega stika z umetniki. Odrasli to korelacijo 
slabo razumejo, zanje je težko dosegljiva. Ko otrok preživi introvertirano fazo 
sprejemanja sveta, svojega nadaljnjega likovnega zaznavanja še ne razvije toliko, da 
bi lahko spremljal razvoj likovne umetnosti, zato se lahko zgodi, da ostane otroško 
likovno izražanje nerazumljeno, tako kakor ni razumevanja za celotno likovno 
umetnost. Z likovno umetnostjo v šolah in doma, s spremljanjem likovnega dogajanja 
v kulturi, zlasti s svojo likovno dejavnostjo, otrok uspešno razvije razumevanje 
likovnega izraza. (Čadež Lapajne, D.,2010)  

Umetnost z vso svojo raznolikostjo in manifestacijami lahko postane zanimiva in 
koristna študija v vsakem razredu. Velik pomen daje temeljitemu znanju o pomenu in 
pomembnosti ustvarjalnega procesa. (Brittain, Lowenfeld, 2010)  

3.5.2 Motorika 

Otrok usvaja likovni jezik postopoma. Posamezne likovne dejavnosti se pojavijo šele 
z ustreznim razmerjem psihofizičnih zmogljivosti. Zato je učitelj v vzgojno-
izobraževalnem procesu likovne umetnosti pozoren na stopnjo razvoja učenčevih 
mentalnih in motoričnih funkcij. Upoštevati mora posebnosti individualnega razvoja. 
(UN za likovno umetnost, 2010)  

Motorika ali kineziologija je veda o gibanju človeškega telesa. Šestletnik se po gibalnih 
(motoričnih) spretnostih že precej razlikuje od okornega malčka. Giblje se vedno bolj 
spretno in usklajeno. Rezultat je vidno izboljšanje različnih motoričnih spretnosti. 

Gibalni razvoj poteka v določenem zaporedju, vendar vseeno obstajajo razlike med 
otroci. Gibalni razvoj poteka na dveh ravneh: 
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 razvoj gibanja celotnega telesa (groba motorika) ter 

 razvoj gibanja rok (fina motorika). 

Tako za nekatere otroke rečemo, da so ročno spretni, drugi so spet boljši pri grobi 
motoriki. 

3.5.2.1 Fina motorika 

Razvoj fine motorike (majhnih mišic in mišičnih skupin) naših otrok je izjemnega 
pomena in zahteva usklajeno delovanje osrednjega živčevja in mišičnega sistema. Z 
izrazom fina motorika imamo v mislih gibe majhnih mišic in mišičnih skupin, kot so 
roke, zapestje, prsti, noge in obraz. Začne se pri približno šestih mesecih, s prenosom 
predmetov iz roke v roko.  (Pergar Kuščer, M., 1999) 

K fini motoriki spada gibanje oziroma aktivnosti, ki zahtevajo majhne telesne premike: 

 natakanje soka v kozarec, 

 rezanje hrane z nožem in vilicami, 

 pisanje od roba do roba ter 

 zavezovanje pentlje na vezalkah čevljev in podobno. 

Vsi ti gibi in aktivnosti zahtevajo mišično kontrolo, potrpežljivost in natančno presojo. 
Mielinacija centralnega živčnega sistema še ni dokončana, otroci pa imajo še kratke in 
debelušne prste, zato naj bi bile igre za spodbujanje fino-motoričnih spretnosti dobra 
priprava na formalno učenje pisanja. Maria Montessori je že pred več desetletji 
oblikovala serijo sestavljank, ploščic z luknjicami, v katere se vtikajo žebljički in druge 
naloge, ki spodbujajo koordinacijo med očmi, rokami in možgani. 

3.5.2.2 Spodbujanje razvoja fine motorike 

Priprava našega otroka na življenje in šolanje, razen veščin branja in računanja, 
vključuje tudi razvoj fine motorike in drugih veščin, katere so uporabne za učenje 
pisanja v prihodnosti, oziroma razvoj fine motorike prstov. K temu zelo pripomorejo 
igre, kot so: risanje, barvanje, oblikovanje plastelina, gline ali peska, testa, ustvarjanje 
z raznimi materiali ter seveda masaža vrhov prstov. 

Daleč najboljša igra za punčke je igranje z elastiko, za fantke pa frnikole. Dobro je, da 
se otroci igrajo take in podobne igrice, ker to  odlično vpliva na razvoj njihove fine 
motorike.  

3.5.3 Igre za razvijanje gibalnih spretnosti 

Poleg iger za razvoj fine motorike, so pomembne tudi druge igre, ki vključujejo gibanje.  

Delimo jih na: 
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 Senzomotorične igre 

Sem sodi igranje v peskovniku in v luži z blatom do gnetenja in oblikovanja gline. 
Ugodje ob čutno-senzornih igrah traja od obdobja malčka skozi vse otroštvo. 

 Spretnostne igre 

To so igre, ki pomagajo otroku obvladati nove spretnosti, od uporabe škarij, do vozlanja 
vezalk, metanje žoge na koš, pa tudi aktivnosti pri igranju z besedami in idejami. Za 
take igre mora biti otrok motiviran. (Pergar Kuščer, M., 1999) 

3.6 KIPARSTVO V PRVEM IN DRUGEM VZGOJNO – 
IZOBRAŽEVALNEM  OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE V SLOVENIJI
  

Kiparstvu je od sedemdesetih šolskih ur, namenjenih za likovno umetnost,  v enem 
šolskem letu namenjena petina, torej štirinajst šolskih ur. Pri tem so določeni splošni 
in operativni učni cilji, likovni pojmi, standardi znanja ter didaktična priporočila, kar bom 
v nadaljevanju tudi opisala.  

3.6.1  Splošni cilji 

Splošni cilji določajo splošna znanja, ki so pomembna za splošno izobrazbo ob 
končanju osnovne šole in so namenjena vsem učencem, zato jih mora učitelj obvezno 
obravnavati. (UN za likovno umetnost, 2010) 

Učenci sistematično in dosledno usvajajo učno snov in pridobivajo nova znanja; tako 
v prvem vzgojno- izobraževalnem obdobju, kot tudi v drugem in tretjem. 

Učenci skladno s svojimi zmožnostmi: 

 razvijajo ustvarjalne likovnoizrazne zmožnosti in negujejo likovni izraz, 

 razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije, 
likovno mišljenje, likovni spomin in  domišljijo, 

 se seznanjajo z osnovnimi likovnoteoretskimi znanji in usposabljajo za izvedbo 
likovnih nalog,  

 se seznanjajo z likovnimi tehnikami (materiali, orodji in tehnologijami), 

 ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij razvijajo motorično spretnost 
in občutljivost, 

 ob likovnem izražanju razvijajo socialne, emocionalne in estetske osebnostne 
kvalitete, 

 razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev vrednotenja lastnih izdelkov in 
izdelkov vrstnikov, 

 razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del in 
splošne likovne problematike okolja ter 
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 razvijajo občutljivost do likovne kulturne dediščine in kulturne različnosti. (UN 

za likovno umetnost, 2010) 

3.6.2 Operativni cilji za oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru – 

kiparstvo 

S pomočjo ciljev pouk poteka nemoteno in učinkovito. Učitelj tudi izbere primerne učne 

metode, vsebine in načine za usvajanje nove učne snovi ali pa utrjevanje že predelane 

učne snovi. 

Operativni cilji za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje: 

Učenci:  

 ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja 
spoznavajo likovne pojme, ki so povezani s kiparstvom, 

 oblikujejo kiparski volumen z gnetenjem različnih materialov,  

 razvijajo kiparske izrazne zmožnosti in s tem negujejo individualni likovni izraz, 

 oblikujejo kiparski volumen s sestavljanjem različnih prostorskih enot, 

 razvijajo prostorske predstave,  

 oblikujejo prostorski volumen z upogibanjem oz. zgibanjem ploskih in 
upogibljivih materialov, 

 razvijajo občutek za stabilnost kiparskega izdelka, 

 spoznavajo značilnosti različnih kiparskih materialov in pripomočkov,  

 modelirajo preprosto statično človeško in živalsko figuro, 

 oblikujejo figuro iz enovitega kosa mehkega materiala, 

 spoznavajo postopke oblikovanja kipov iz različnih materialov, 

 za kiparsko izražanje uporabljajo tudi reciklirane materiale, lepila, lepilne 
trakove, vrvice, žice in druge materiale ter 

 razvijajo motorične spretnosti pri delu z različnimi kiparskimi materiali in 
pripomočki.  (UN za likovno umetnost, 2010) 

Operativni cilji za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje: 

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, 



30 

 

 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 ter 

 spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij 
domače in svetovne kulturne dediščine 

3.6.3 Pojmi 

Učenci pri pouku likovne umetnosti usvajajo likovne pojme. Že v prvem razredu 
spoznajo najosnovnejše likovne pojme, te pa vsako leto nadgrajujejo in usvajajo nove 
pojme, skozi prvo ter drugo vzgojno-izobraževalno obdobje in kasneje do konca 
osnovne šole.  

Usvojeni pojmi v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju:  

 1. razred: gnetenje, valjanje, kiparstvo, kip, kipar, kiparski material ter kiparski 
pripomočki. 

 2. razred: modeliranje, razgiban kip, statičen kip, stabilnost kipa, postopek 
gradnje kipa od celote do dela, kiparski materiali in pripomočki. 

 3. razred: volumen, votel, poln, modeliranje, sestavljanje, upogibanje ter 
zgibanje. (UN za likovno umetnost, 2010) 

 

 

Usvojeni pojmi v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju: 

 4. razred: prostor, prostostoječi kip, celota in sestavni deli kipa, montažni kip, 
relief, nizki relief, visoki relief, kalup in ulivanje. 

 5. razred: kiparski prostor, prostornina in površina kipa, barva kipa, ugreznjen 
relief in keramika. (UN za likovno umetnost, 2010) 

4 RISANJE 

»Risba sodi med najstarejše načine likovnega izražanja in je osnova vsem vrstam 
likovnega ustvarjanja: slikarstvu, kiparstvu, arhitekturi, grafičnemu, industrijskemu, 
modnemu oblikovanju, scenografiji, animaciji, …« ( Butina et al., 2007, str. 47) 

»Otrok vedno vleče črto s prosto roko. Riše po občutju, po domišljiji, po predstavi ali 
spominu, po poprejšnjem opazovanju.« ( Pibernik, J., 2010, str. 399) 
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4.1 OPREDELITEV POJMA 

» risanje  -a s (ȋ) glagolnik od risati: risanje portretov; risanje s kredo; risanje črt z 
ravnilom in trikotnikom / učiti se risanja; ukvarjati se z risanjem / prostoročno risanje / 
pisateljevo risanje značajev«  http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html 

»Risanje je osnovni način, kako likovne misli prenesemo v vidno obliko. Ko rišemo, 
uporabimo likovne elemente: linije in točke. Linije in točke so lahko zelo različne in 
vsaka ima svoj značaj. Razlikujejo se po obliki in smeri, tudi risarski materiali in 
pripomočki za risanje vplivajo na značilnosti risbe.« ( Tomšič Čerkez, B., 2010, str. 9)   

Risanje se začne z otrokovim čečkanjem in se v raznih oblikah in nalogah nadaljuje iz 
predšolskega v šolsko obdobje, iz razredne na predmetno stopnjo, skozi vse razrede 
osnovne šole. (Pibernik, J., 2006) Poznamo risanje po občutju, po domišljiji, po 
predstavi ali spominu. (Pibernik, J., 2006) 

4.2 LIKOVNA IZRAZILA IN RISANJE 

ČRTA:  »Črta je pravzaprav sled gibanja risalnega orodja po risalni površini. Njen videz 
je odvisen od tega, s katerim orodjem je izdelana in na kakšni podlagi. Tako so črte 
lahko tenke ali debele, grobe ali fine, tehnične ali prostoročne. Prostoročne črte 
izražajo razpoloženje, temperament in karakter risanja, saj so zapis njegovih kretenj. 
Tehnične črte, ki so narejene z orodji, pa so neosebne in izrazno prazne. V naravi črt 
pravzaprav ni, so le črtam podobni tanki predmeti z izrazito poudarjeno dolžino, kot so 
lasje, vrvi, travne bilke, gube in podobno.« (Rački, 2010, str. 20) 

LINIJA: »Ko govorimo o liniji, mislimo na učinek, ki ga ima črta na gledalca. V 
vsakdanjem govoru uporabljamo črto in linijo kot sinonima, čeprav linija ni nujno črta, 
lahko je meja med dvema ploskvama, rob oglatega telesa ali obris oblega telesa. Črte, 
s katerimi narišemo oglate predmete, predstavljajo stvarne robove, črte, s katerimi 
narišemo okrogle ali oble predmete, pa ne predstavljajo nič stvarnega, so le obrisi. 
Linije, ki so pri risanju največkrat črte, opisujemo kot toge ali sproščene, napete ali 
mlahave. So umetniško izrazno sredstvo, ker imajo moč, da pri gledalcu vzbudijo 
različne občutke.« (Rački, 2010, str. 20) 

KONTURA: »Kadar govorimo o konturi, mislimo na značilen obris narisanega ali 
realnega predmeta. Kontura je na risbi lahko črta ali meja med sosednjima ploskvama, 
na predmetu pa je največkrat samo navidezna linija. Kontura je pogojena z notranjo 
zgradbo ali konstrukcijo predmeta, zato je ne moremo dobro narisati, če te zgradbe ne 
poznamo in je ne upoštevamo.« (Rački, 2010, str. 21) 

TOČKA: »Točka je matematični pojem, ki nima dimenzij, pomeni pa mesto v prostoru. 
Kadar pri risanju govorimo o točki, mislimo na določeno mesto na risalni površini ali na 
določeno mesto na objektu risanja ali v njem. To mesto je pri risanju označeno s piko. 
Pri risanju so najpomembnejše točke središča okroglih ploskev, teles in prostorov ter 
očišča pri perspektivi.« (Rački, 2010, str. 21) 
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PIKA: »Pika je sled risalnega orodja brez izrazite dolžine. Načeloma je okrogla, a smo 
tolerantni, dokler se očitno ne spremeni v črtico. V praksi pikam rečemo tudi točke, a 
strogo vzeto si točko lahko le zamislimo, pika pa je realna sled risalnega orodja.« 
(Rački, 2010, str. 22) 

PLOSKEV: »Pri risbi lahko govorimo o ploskvi, kadar sklenjena črta omeji določeno 
površino. Krožnica omeji krog, lomljene ali sekajoče se črte omejijo oglate ploskve. 
Ploskev pa lahko narišemo tudi tako, da določeno površino z risalom potemnimo. 
Ploskve so lahko geometrijsko natančne ali amorfnih oblik. Oglata telesa omejujejo 
jasno očrtane ploskve, okrogla in valjasta telesa pa so omejena z vase zaključenimi 
ploskvami, ki so brez začetka in konca.« (Rački, 2010, str. 22) 

LISA: »Lisa je manjša ali večja ploskev neizrazitih kontur. Nastane kot posledica 
šrafiranja, čečkanja, razmazanega oglja ali krede. Lise na risbi so lahko ostanek 
risarskega procesa, ki niso izbrisane, ker risbo obogatijo in jo naredijo bolj živahno. 
Lahko pa je risba tudi namerno zgrajena iz lis, kar ji da značaj slikovitosti.« (Rački, 
2010, str. 22) 

OBLIKA: »Pri risanju je najpomembnejše poznavanje in prepoznavanje oblik. 
Poznamo osnovne oblike ali praoblike: krog , kvadrat, trikotnik in oval oziroma krogla, 
kocka, valj, piramida, stožec in jajčasto telo. Vse druge oblike so tem podobne, 
sestavljene iz njih ali pa so del teh oblik.« (Rački, 2010, str. 22) 

STRUKTURNI SKELET: »Ena od značilnosti oblik je njihov strukturni skelet, ki 
predstavlja vodilo pri prepoznavanju in pri risanju oblik in predmetov. To je 
najenostavnejša struktura, ki jo je mogoče izvesti iz dane oblike. Strukturni skelet 
najpogosteje tvorijo simetrale, osi in smer predmeta ali njegovih delov. Pomemben 
element vsakega strukturnega skeleta so tudi proporci.« (Rački, 2010, str. 23) 

VOLUMEN: »Volumen je prostor, ki ga zavzema telo, je prostornina telesa. Pri risanju 
pravimo volumen učinku telesnosti, ki ga dosežemo z risarskimi sredstvi. Volumen ima 
vedno neko obliko, zato je znanje risanja povezano z veščino prikazovanja oblik, kot 
so kocka, valj in krogla na risalni ploskvi. Te in druge oblike volumnov je treba znati 
prikazati z linearno risbo, senčenje pa prepričljivost narisanih volumnov samo 
poveča.« (Rački, 2010, str. 23) 

MASA: »Pojem mase se nanaša na gmoto, težo nekega telesa. Po navadi je povezana 
z velikostjo, kar pa ni nujno. Ravno to neskladje med volumnom in maso je izziv za 
risarja: kako prikazati velik predmet kot lahek in majhnega kot težkega.« (Rački, 2010, 
str. 23) 

PROSTOR: »Pri risanju je treba hkrati upoštevati dvodimenzionalni prostor slikovne 
površine kot tudi navidezni tridimenzionalni prostor motiva. Pri risanju posameznih 
predmetov, zlasti pri študijskem risanju, navidezni prostor, v katerem je predmet, samo 
upoštevamo in ga po potrebi nakažemo, po navadi pa ga ne rišemo. Kadar prostor 
rišemo, si pomagamo s prostorskimi ključi in perspektivo.« (Rački, 2010, str. 23) 
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PROPORC: »Proporc je lastnost predmetov in oblik. Pri realističnem risanju ga 
moramo upoštevati, pri stilizirani risbi pa je tudi izrazni element. Ko govorimo o 
proporcu, mislimo na mere predmeta, na razmerje med njegovo dolžino in širino, še 
pogosteje pa na razmerja med posameznimi deli predmeta. V prvem primeru govorimo 
o čokatih in vitkih, tenkih in debelih predmetih, v drugem o kratkih nogah, majhnem 
ročaju, dolgem vratu, v tretjem pa o večjih in manjših predmetih. To so splošne oznake, 
pri risanju pa je treba ta razmerja in razlike natanko zadeti. Proporc je prisoten že pri 
strukturnem skeletu, kar pomeni, da spada med bistvene lastnosti predmetov, po 
katerih jih prepoznavamo, zato je pri risanju po naravi tako pomemben. Če zgrešimo 
katerega od proporcev, je narisani predmet videti deformiran ali celo neprepoznaven 
ali pa se zdi risba diletantska. Proporce je mogoče izraziti s številčnimi razmerji, 
proporc glave proti človeškemu telesu je 1:7; pri samem risanju pa se je bolje zanesti 
na občutek za splošni karakter in prepričljivost narisanega predmeta.« (Rački, 2010, 
str. 23) 

RITEM: »Ritem je sicer avtentični element kompozicije in oblikovanja, vendar je 
prisoten tudi pri vsaki dobri risbi. Učinek ritma nastopi, ko se elementi risbe v 
določenem redu ponavljajo, izmenjujejo ali stopnjujejo. Tudi sama črta ali linija ima 
svoj ritem.« (Rački, 2010, str. 24) 

MODELACIJA: »Modelaciji po domače rečemo senčenje. Modeliramo tako, da črtni 
risbi dodamo tonske vrednosti. Ta postopek pri narisanih predmetih poveča iluzijo 
volumna in snovnosti, posebno valjastim in okroglim oblikam. Modelacija je lahko le 
nakazana, polna ali poenostavljena. Razen volumna je z modelacijo mogoče prikazati 
tudi površino predmeta, ki je lahko gladka ali hrapava. Za hrapave površine so značilne 
teksture, ki so odraz materiala, obdelave, rasti, kar na risbi prikaže modelacija.« 
(Rački, 2010, str. 24) 

4.3  RISBA 

Risanje pomaga človeku pri sporazumevanju. Je eden od dejavnikov, ki je omogočil 
razvoj pisave. Risanje ni le področje umetnosti, ampak tudi dejavnost, ki odraža in 
vzpodbuja človekov miselni razvoj. Vsaka risba lahko predstavlja svoj motiv, izvedena 
je v tehniki, za katero se umetnik odloči. (Butina et al.,  2007) 

Risbe lahko razlikujemo tudi po namenu: skica, študijska risba, ekspresivna risba, 
prezentacijska risba, ilustracija, strip, satirična risba, karikatura ter tehnična risba. 
Formalne linije so linije izvedene s pomočjo orodja, neformalne linije pa so izvedene 
prostoročno. Risbe lahko razlikujemo tudi glede na različno uporabo likovnih izrazil v 
kompoziciji. Vsak umetnik ima svojo specifično avtorsko poetiko risbe. Bolj slikarska 
risba je takrat, ko risar bogato uporablja različne svetlostne stopnje linij in ploskev v 
kompoziciji. Če pa so poudarjeni volumni in notranja zgradba objekta, je bolj kiparska. 
Risbe razlikujemo tudi po temperamentu in drugih posebnih lastnostih avtorjeve 
osebnosti. Risba je lahko impulzivna, mehka, virtuozna,… (Butina et al., 2007) 



34 

 

4.4 TEHNIKA RISANJA 

»Rišemo lahko tenko ali debelo. Z orodjem za tenko črto rišejo otroci motive z več 
podrobnostmi. To so motivi, ki zahtevajo tudi bolj zbrano delo.« (Gerlovič, Gregorač, 
1968, str. 87) 

4.4.1 Materiali za risanje s tenko črto 

Za otroke primerna orodja in materiali za tenko črto so: mehak svinčnik, ošiljena 
paličica, pero in različna kemična pisala, tuš in črnilo. Z mehkim svinčnikom in ošiljeno 
paličico dobimo mehke črte, s peresom pa ostre. Otroci naj rišejo z mehkejšimi 
svinčniki. Pritiskajo naj srednje močno. Risanje s tekočimi materiali zahteva od otrok 
več samozavesti, ker je črta temnejša kot s svinčnikom. (Gerlovič, Gregorač, 1968) 

4.4.2 Materiali za risanje z debelo črto 

Za risanje z debelo črto so primerni suhi materiali, kot so oglje ali črna kreda, razne 
barvne krede za risanje in tekoči materiali, kot so črnilo, tuš, vodene barvice. Za risanje 
z debelo črto največkrat uporabljamo čopič. Tako dobimo pretežno mehke črte. Oglje 
in kredo uporabljamo za črtno, primernejša pa sta za tonsko risbo. Ploskve tonske 
risbe z ogljem ali s kredo potemnimo s konico ali s plosko stranjo oglja ali krede. Risbo 
poškropimo s fiksirjem, da se ne razmaže. Čopič za risanje je lahko ploščat ali koničast, 
najboljši je srednje debeline. (Gerlovič, Gregorač, 1968) 

4.5 PRIPOMOČKI ZA RISANJE 

»Rišemo s trdimi ali tekočimi materiali in z različnimi pripomočki . Prostorčne linije so 
zelo različne in izražajo poseben individualen značaj risanja. Ne moremo jih ponoviti 
niti posnemati. Risbe, nastale s pripomočki (ravnilo, šestilo, trikotnik, …), so natančne, 
jih lahko izmerimo in s pripomočki tudi ponovimo.« (Tomšič Čerkez, B., 2010, str. 9)   

4.5.1 Risanje s suhimi materiali 

4.5.1.1 Risanje z grafitnim svinčnikom 

»Grafitni svinčniki so različno trdi. Vsak svinčnik ima svojo oznako, po kateri 
prepoznamo njegovo trdoto. Trdi svinčniki so označeni s  številko in črko H – čim višja 
je številka, tem trši je svinčnik. HB označuje sredinsko trdoto. Mehki svinčniki so 
označeni s številko in črko B – čim višja je številka, tem mehkejši je svinčnik.« (Tomšič 
Čerkez, B.,  2010, str. 10)   
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Slika 21: Grafitni svinčnik HB 

 

Vir: http://www.bead.si/vse-za-solo/pisala-za-papir/grafitni-svincniki 

4.5.1.2 Risanje z ogljem 

»Z ogljem rišemo ožje ali širše linije, odvisno od velikosti paličice oglja. Črta je svetla, 
če ne pritisnemo preveč, če pritisnemo močno pa je temna.« (Tomšič Čerkez, B., 2010, 
str. 11)   

Slika 22: Oglje v plački 

 

Vir: http://www.bead.si/risanje/risarsko-oglje/oglje-v-palcki 

4.5.1.3 Risanje z navadno kredo in risalnimi kredami 

»Navadne krede so podobne oglju, ker so mehke in brez fiksiranja neobstojne. Dobimo 
jih v različnih barvah. Z njimi lahko rišemo tudi po asfaltu ali zidu.« (Tomšič Čerkez, B., 
2010, str. 12) »Risalne krede so rahlo trše od oglja in vsebujejo zelo kakovosten 
pigment. Brez fiksiranja so neobstojne. Dobimo jih v različnih odtenkih rjave, črne ali 
sive barve. Obstaja tudi značilno rdečkasta kreda, ki se imenuje sangvina.« (Tomšič 
Čerkez, B., 2010, str. 13)   
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Slika 23: Kreda 

 

Vir: http://www.os-ifilipovica-os.skole.hr/taj_udni_svijet?news_id=581 

4.5.1.4 Risanje s suhimi pasteli 

»Obstajajo tudi posebne risalne krede, trše od oglja, ki po navadi vsebujejo zelo 
kakovosten pigment in so brez fiksiranja neobstojne. So v različnih barvah in barvnih 
odtenkih; lahko rišeš na temnih podlagah. So v obliki okroglih oz. pravokotnih ploščic 
ali v obliki lesenk.« (Tomšič Čerkez, B.,  2010, str. 14)  

Slika 24: Suhi pasteli 

 

Vir: http://www.art-lj.si/sole/index.php?main_page=product_info&products_id=1756 

4.5.1.5 Risanje z oljnimi in akvarelnimi barvnimi svinčniki 

»Oljni pasteli so narejeni z lanenim oljem. Dobimo jih v različnih barvah in njihovih 
odtenkih. So v obliki pravokotnih in okroglih paličic. Z oljnimi pasteli rišemo na risarskih 
podlagah različne velikosti, oblike in barve.« (Tomšič Čerkez, B., 2010, str. 15)   
»Obstajajo tudi posebni pasteli, ki so vodotopni. Ob dotiku z vodo se razmočijo in barve 
se prelivajo. Dobimo jih v različnih barvah in barvnih odtenkih; v obliki okroglih oz. 
pravokotnih paličic in v obliki lesenk.« (Tomšič Čerkez, B., 2010, str. 16)   
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Slika 25: Oljni pasteli 

 

Vir: http://www.slikarski-material.si/faber-castell-oljni-pasteli-gofa-set-36-
barv?tab=description 

4.5.1.6 Risanje z voščenkami in barvnimi svinčniki 

»Risala so v obliki paličic, ki so praviloma narejene iz voska. Dobimo jih v različnih 
barvah. Po navadi imajo široko konico. Črte so močnejše, če več pritiskamo, vendar 
niso prekrivne in podlaga preseva skozi barvno površino.« (Tomšič Čerkez, 2010, str. 
17) »Rišemo lahko tudi z barvnimi svinčniki, le da uporabimo omejeno število barv. 
Barvni svinčniki niso prekrivni in podlaga preseva skozi barvno površino. Z barvnimi 
svinčniki rišemo na risarskih podlagah, ki so različne velikosti, oblike in svetle barve.« 
(Tomšič Čerkez, B., 2010, str. 18)   
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Slika 26: Barvni svinčniki 

 

Vir: http://www.bead.si/vse-za-solo/barve-za-solo 

4.5.2 Risanje s tekočimi materiali 

4.5.2.1 Risanje s tušem, s črnilom in nalivnim peresom 

»S črnim ali barvnim tušem lahko rišemo na mokro ali suho podlago. Pri tem uporabimo 
mehke, okrogle čopiče ali lesene paličice ali peresa (kovinska ali naravna).« ( Tomšič 
Čerkez, B., 2010, str. 19)   »Nalivna peresa so danes izjemno dostopna risala. Širina 
peresa je označena na embalaži. Zelo tanka je EF ali XF, tanka F, srednja M in debela 
B. Po navadi imajo peresa jekleno konico. Poleg modrega in črnega dobimo lahko 
črnilo različnih barv, a brisalci črnila brišejo le črnilo modre barve.« (Tomšič Čerkez, 
B., 2010, str. 21)   

Slika 27: Črnilo 

 

Vir: http://www.hisaradosti.com/pozitivni-naboj-iz-steklenicke/ 
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4.5.2.2 Risanje z brisalcem črnila in z belilom za tkanine 

»Ko rišemo z brisalcem črnila, v bistvu odstranjujemo, razbarvamo barvo črnila.«  
(Tomšič Čerkez, B., 2010, str. 22)  Če želimo risati z belilom za tkanine, potrebujemo 
belilo za tkanine, leseno paličico, podlago, črnilo ter širši čopič. Površino pobarvamo s 
črnilom, ki ga lahko tudi redčimo z vodo. Pustimo, da se list posuši. S pomočjo lesene 
paličice nato rišemo z belilom za tkanine. Belilo razbarva črnilo in čez nekaj sekund se 
pojavi svetla risba na temni podlagi. (Tomšič Čerkez, B., 2010)   

Slika 28: Risanje z brisalcem črnila 

 

Vir: https://pixeltafel.wordpress.com/category/unterricht-bildende-kunst/ 

4.5.2.3 Risanje s flomastri in kemičnim svinčnikom 

»Flomastri različnih barv so lahko vodotopni ali vodoodporni. Njihove konice so 
različne oblike in velikosti. Barve niso prekrivne. Če različne plasti prekrivamo, se 
barve med seboj mešajo. Ravno tako tudi v primeru, ko uporabimo za podlago barvni 
papir.« (Tomšič Čerkez, B., 2010, str. 24)   »Kemični svinčniki so različnih barv in so 
praviloma vodoodporni. So tudi kemični svinčniki s črnilom v gelu, v različnih barvah in 
odtenkih in tudi z bleščicami. Črte so tanke, a enakomerno debele. Izrisane črte ne 
moreš več izbrisati.« ( Tomšič Čerkez, B., 2010, str. 25)   
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Slika 29: Flomastri 

 

Vir: http://www.fantazija.eu/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=4269 

4.5.2.4 Risanje z naravnimi tekočinami 

»Lahko rišeš s čaji, kavo, obarvano vodo, v kateri smo kuhali rdeče zelje, špinačo ali 
rdečo peso, lupino čebule ali lupino nezrelih orehov. Tudi temna vina kot npr. teran so 
lahko tekočina za risanje. Uporabimo jih na podoben način kot tuš ali črnilo.« (Tomšič 
Čerkez, B., 2010, str. 26)   

Slika 30: Čaj 

 

Vir: http://zena.blic.rs/Zdravlje/1604/Cajevi-za-sve-tegobe 

4.5.2.5 Izpiranka ali luščenka ter praskanke 

»To je kombinirana risarska tehnika, pri kateri uporabljamo dva tekoča materiala: 
tempero in tuš. Učinek tehnike je dober, če papir dobro vpija tuš, tempera pa je 
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sestavljena iz delcev pigmenta in polnila, ki se nahajajo na površini papirja. Kjer smo 
risali s tempero, papir ne more vpijati tuša in ga lahko odluščimo ali pa izperemo.« 
(Tomšič Čerkez, B., 2010, str. 28)   »Praskanke so kombinirane risarske tehnike, pri 
katerih uporabimo tekoči in trdi risarski material: voščenko in tuš ali voščenko in jajčno 
tempero.« (Tomšič Čerkez, B., 2010, str. 30)   »Površina voščenk je mastna in zato 
lahko risbo izpraskamo. Za podlago je najbolje uporabiti papir iz koledarja.« ( Tomšič 
Čerkez, B., 2010, str. 30) »Poznamo praskanko z voščenko in jajčno tempero, 
praskanko na koledarskem papirju s tušem ter praskanko na koledarskem papirju z 
jajčno tempero.« (Tomšič Čerkez, B., 2010, str. 33)   

Slika 31: Praskanka 

 

Vir: http://www.mojalbum.com/zbelca/likovno-ustvarjanje-5-r-3-r-likovni-
krozek/praskanka-marsovcki-3-r/22851650/povecaj 

4.5.2.6  »Skrita risba«, risanje z lužilom za les 

»Skrita risba« je v bistvu limonina risba, saj je limonov sok osnovni risarski material. 
Na podlago rišemo s čopičem ali paličico, ki jo pomočimo v limonin sok. Ko se limonov 
sok dobro posuši, papir zlikamo s toplim likalnikom. Pojavila se bo risba rjavkastih črt, 
ki so nastale, ker se je limonov sok na površini zažgal. (Tomšič Čerkez, B., 2010)  
Lužilo za les je premazno sredstvo za oplemenitenje naravne strukture lesa. Je 
vodotopno in ga dobimo v različnih barvah, primerno je tudi za risanje. (Tomšič Čerkez, 
B., 2010)   

4.5.2.7 Lepljenka kot risba 

»Za lepljenko potrebujemo risalni list, barvni papir ene barve ter lepilo za papir. Ploskve 
barvnega papirja oblikujemo s trganjem. Beli rob natrganega papirja bo postal črta, s 
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katero bomo risali. Natrgan papir na hrbtni strani namažemo z lepilom in prilepimo na 
podlago.« (Tomšič Čerkez, B., 2010, str. 36)   

Slika 32: Lepljenka 

 

Vir: jellyannadarling.deviantart.com/art/kolaz-210-151102046 

4.6 PODLAGE 

Podlage so lahko iz različnih materialov: iz papirja, kartona, lepenke, tkanine, 
keramične, plastične, steklene, mavčne ali kovinske plošče, lesa, …  Največkrat 
uporabljamo papir, lepenko in karton. Od teh treh materialov je najlažji papir, najtežji 
pa je karton. (Tomšič Čerkez, B., 2010) Zrnatost papirja določa teksturo njegove 
površine. Finozrnati papir ima gladko površino, debelozrnati pa je grob. Industrijsko 
izdelani papir ima ravno rezan rob, ročno izdelan papir pa ima razcefran rob in vidna 
vlakna. Gladki ali rahlo teksturirani papirji so primerni za grafit, oglje, pastele, risalne 
krede, voščenke, flomastre, črnilo s peresom,… Malo bolj teksturirani so primerni za 
risanje s tušem, tempero ali z naravnimi tekočinami. Če bomo delali na mokri podlagi, 
moramo izbrati malo debelejši papir. (Tomšič Čerkez, B., 2010)  Pavs papir je prosojni 
papir. Pavs papir z večjo gramaturo je bolj prozoren. Vedno je dobro, da papir pred 
uporabo preizkušamo, tudi zaradi vpojnosti. Različne podlage za delo lahko izbiramo, 
če ima papir različno teksturo na prednji oz. zadnji strani. Navadno sta obe strani tako 
obdelani, da omogočata risanje ali pa slikanje. Primerna stran za delo je tudi tista, ki 
ima vodni žig. Zaradi vlažnosti se tanki in debelejši papirji gubajo in zvijajo. Zato lahko 
celotni papir namočimo z gobo, prepojeno z vodo. Tako se vlakna omehčajo. Nato 
papir prilepimo na suho desko, s trakom namočenim v lepilu na vodni osnovi. S 
sušenjem se vlakna spet napnejo in imamo ravno površino za risanje ali pa slikanje. 
(Tomšič Čerkez, B.,  2010)   
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5 RISANJE V PRVEM IN DRUGEM VZGOJNO - 
IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE V 
SLOVENIJI  

Risanju je od sedemdesetih šolskih ur, namenjenih za likovno umetnost,  v enem 
šolskem letu namenjena petina, torej štirinajst šolskih ur. Pri tem so določeni splošni 
in operativni učni cilji, likovni pojmi, standardi znanja ter didaktična priporočila. 

5.1 SPLOŠNI CILJI 

Splošni cilji določajo splošna znanja, ki so pomembna za splošno izobrazbo ob 
končanju osnovne šole in so namenjena vsem učencem, zato jih mora učitelj obvezno 
obravnavati. (UN za likovno umetnost, 2010) 

Učenci sistematično in dosledno usvajajo učno snov in pridobivajo nova znanja; tako 
v prvem, kot tudi v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. 

Učenci skladno s svojimi zmožnostmi: 

 razvijajo ustvarjalne likovno-izrazne zmožnosti in negujejo likovni izraz, 

 razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije, 
likovno mišljenje, likovni spomin in  domišljijo, 

 se seznanjajo z osnovnimi likovno teoretskimi znanji in usposabljajo za izvedbo 
likovnih nalog,  

 se seznanjajo z likovnimi tehnikami (materiali, orodji in tehnologijami), 

 ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij razvijajo motorično spretnost 
in občutljivost, 

 ob likovnem izražanju razvijajo socialne, emocionalne in estetske osebnostne 
kvalitete, 

 razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev vrednotenja lastnih izdelkov in 
izdelkov vrstnikov, 

 razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del in 
splošne likovne problematike okolja ter 

 razvijajo občutljivost do likovne kulturne dediščine in kulturne različnosti. (UN 
za likovno umetnost, 2010) 

5.2 OPERATIVNI CILJI ZA RISANJE 

S pomočjo operativnih učnih ciljev pouk poteka nemoteno in učinkovito. Ravno s 
pomočjo teh ciljev učitelj tudi izbere primerne učne metode, vsebine in načine za 
usvajanje nove učne snovi ali pa za utrjevanje že predelane učne snovi. 

Operativni cilji za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole: 
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Učenci:  

 preizkušajo različne materiale in pripomočke, 

 razvijajo ustvarjalne risarske zmožnosti in negujejo individualni likovni izraz, 

 narišejo oblike z različnimi risarskimi materiali in pripomočki na podlage 
različnih velikosti, 

 opazujejo in primerjajo zglede linij v naravi, okolju in v likovnih delih, 

 ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja    
spoznavajo likovne pojme povezane z risanjem, 

 razvijajo občutek za uporabo različnih vrst linij, 

 rišejo prostoročno in z ravnilom, 

 narišejo oblike in jih izpolnijo z linijami in točkami, 

 pri risanju uporabijo tudi preprosta računalniška orodja, 

 razvijajo občutek za smiselno vključevanje likovnega motiva v izbranem 
formatu, 

 rišejo oblike po opazovanju, spominu in domišljiji ter 

 se navajajo na samostojno izbiro oblik, barv, velikosti in namenskosti likovnih 
podlag: 

o razvijajo občutek za razporejanje oblik v risbi, 
o razvijajo občutek za gradnjo risbe od celote k delom, 
o razvijajo občutek za bogatenje narisane oblike s teksturami, 
o spoznavajo značilnosti različnih risarskih materialov in pripomočkov ter 
o razvijajo motorično spretnost in občutek za ravnanje z različnimi 

risarskimi materiali in pripomočki. (UN za likovno umetnost, 2010) 

Operativni cilji za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole: 

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 likovna področja kombinirajo med seboj, 

 razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi, 

 razvijajo občutek za ravnovesje na ploskvi ter  

 razvijajo občutek za bogatenje oblik z likovnimi spremenljivkami. (UN za likovno 
umetnost, 2010) 

5.3 POJMI 

Učenci pri pouku likovne umetnosti usvajajo likovne pojme. Že v prvem razredu 
spoznajo najosnovnejše risarske likovne pojme, te pa vsako leto nadgrajujejo in 
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usvajajo nove pojme, skozi prvo ter drugo vzgojno-izobraževalno obdobje in kasneje 
do konca osnovne šole.  

 

Usvojeni pojmi v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju:  

 1. razred: točka-pika, linija-črta, risanje, risba, risarska podlaga, risarski 
materiali ter risarski pripomočki. 

 2. razred: oblika, vrste linij, velikost oblik, oblike risarskih podlag, velikost 
risarskih podlag, risarski materiali in pripomočki ter različne podlage za različne 
likovne tehnike.  

 3. razred: nesklenjena, sklenjena linija, tekstura oblik, oblika izpolnjena z 
linearnimi in točkovnimi teksturami, razporejanje oblik v risbi, format, 
namenskost likovnih podlag, trdi risarski materiali ter tekoči materiali za risanje. 
(UN za likovno umetnost, 2010) 

Usvojeni pojmi v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju: 

 4. razred: redko in gosto nizanje linij, enakomerno razporejanje oblik v risbi, 
neenakomerno razporejanje oblik v risbi, velikost, oblika, barva in kakovost 
risarske podlage ter likovni motiv v risbi. 

 5. razred: simetrija, asimetrija, vrste simetrij ter likovni motivi v risbi. (UN za 
likovno umetnost, 2010) 

6 DIDAKTIČNI PRISTOPI PRI LIKOVNI UMETNOSTI 

6.1 PRIPOROČILA ZA SPODBUJANJE LIKOVNE DEJAVNOSTI 
UČENCEV V PRVEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU 

Učitelj mora biti pozoren na nagnjenost k posameznim področjem likovnega izražanja, 
likovnim materialom in izbiro likovnega motiva. 

Nekaterim učencem s posebnimi potrebami je treba pri učenju omogočiti tudi drugačen 
didaktični pristop in drugačen dostop do tehnologije kot drugim učencem. Učitelj s 
posluhom neguje individualni način izražanja posameznega učenca. Likovne naloge – 
kot samostojne ali v povezavi z drugimi vzgojno-izobraževalnimi vsebinami – učitelj 
oblikuje tako, da omogočajo spontano likovno izražanje. Za boljšo orientacijo pri 
doseganju ciljev pouka so zapisani pojmi, ki so  povezani z obravnavano vsebino. S 
katerimi metodami in oblikami dela bo učitelj dosegel cilje, je njegova strokovna 
avtonomna odločitev. 

Učitelj nazorno predstavi likovne in druge pojme ter učencem omogoči njihovo 
doživljanje in razumevanje. Ker je likovno izražanje na tej starostni stopnji podrejeno 
učenčevi predstavi, učitelj ne vsiljuje shematskih rešitev in določenih likovnih gradenj 
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in izbira preproste likovne tehnike, pri katerih učenci spoznavajo značilnosti likovnega 
materiala, primernega orodja, posebnosti oblikovanja z njimi, posebej pa še pravilno, 
odgovorno in varno ravnanje z njimi pri vseh likovnih področjih. Pri vseh likovnih 
tehnikah mora učitelj poudariti, da so naključja sestavni del izraza grafičnih likovnih 
tehnik, ki jih učenci sprejemajo kot del likovne tehnike in jih ustvarjalno izkoriščajo. 

Likovne motive izbira učitelj tako, da temeljijo na učenčevih predstavah iz njihovega 
doživljajskega sveta. Posebno pozornost nameni spoznavanju in vrednotenju likovnih 
del umetnikov. Smiselno in ustvarjalno jih vgrajuje v posamezne faze učnega procesa 
kot ponazorilo (učilo) za nazorno spoznavanje likovnih pojmov, spoznavanje 
posebnosti likovne tehnike ali motiva.  

Likovno-vzgojno delo v 1. razredu je namenjeno ustvarjanju likovnih pojmov na 
najosnovnejši ravni, usmerjanju spontanega likovnega izražanja in pridobivanju 
osnovnih likovno izraznih izkušenj, ki jih učenci v 2. in 3. razredu dopolnjujejo in 
razširjajo, kajti bogatijo se tako njihove predstave, domišljija, spoznanja, kot tudi 
likovno mišljenje.  (UN za likovno umetnost, 2010) 

6.2 PRIPOROČILA ZA SPODBUJANJE LIKOVNE DEJAVNOSTI 
UČENCEV V DRUGEM  VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU 

Pri učencih v starosti od devet do dvanajst let se praviloma združujeta kognitivni in 
emocionalni razvoj. Likovni izdelek, ki nastaja pri likovnem izražanju, ni več podrejen 
likovni predstavi, učenci opuščajo intuitivno pridobljene pojme in prehajajo v čas 
vizualnega realizma. Začnejo se izražati na podlagi meril, ki so jih pridobili iz vizualne 
izkušnje. Da bo likovno izražanje učencev postalo bolj dovršeno in samosvoje, jih je 
treba likovno razvijati in bogatiti. Spodbuditi jih je treba k iskanju novih izraznih načinov. 
To učitelj dosega s pestrim in živim opisovanjem, podkrepljenim s prikazom na 
nazornih učnih sredstvih. Likovne motive mora izbirati tako, da bodo jasni in razumljivi. 
Učenci so jih možni povezati z likovnimi pojmi in preprostejšimi zakonitostmi likovnih 
elementov in oblikovalnih načel. Že v 4. in 5. razredu so zmožni kritično in z razumom 
dojeti in upoštevati linearne, barvne in prostorsko-oblikovalske vrednote. Torej 
dosledneje oblikovati in bogatiti teksturirane površine, mešati barve, uporabiti 
kontraste barv in njihovo skladnost, kontraste oblik in prostora, upoštevati 
kompozicijska načela, ki pa jih ne motijo še značilna nepravilna oblikovalna razmerja.  

Učitelj mora za učence s posebnimi potrebami zagotoviti ustrezne pogoje dela. V svoji 
pripravi opredeli tiste cilje in znanja, ki jih bodo učenci s svojimi specifičnimi možnostmi 
lahko dosegli in jih pri izvajanju likovnih nalog tudi sproti prilagaja.  

Učitelj z učenci izvaja likovne naloge iz obeh likovnih sklopov: oblikovanje na ploskvi 
in oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru. Likovne naloge oblikuje problemsko in v 
povezavi z vzgojno-izobraževalnimi vsebinami drugih predmetnih področij.  (UN za 
likovno umetnost, 2010) 
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7 MEDPREDMETNE POVEZAVE 

Medpredmetno povezovanje je eden od ključnih konceptov sodobnega likovnega 
izobraževanja. Učenci razvijejo kompleksno likovno mišljenje ob povezovanju vsebin 
vseh predmetnih področij, saj ob tem razvijajo ključne kompetence vseživljenjskega 
učenja. V to nas usmerjajo zapisi standardov znanja. A povezanost ostaja v smiselnem 
okviru, tako da so likovne vsebine vedno logične in jasne. Pomembna so temeljna 
izhodišča povezovanja, kar pomeni, da je vir povezovanja pojmovna povezava v okviru 
predmeta – med posameznimi likovnimi področji ali med predmeti v okviru določene 
vsebine. Zaradi posebnosti predmeta likovna umetnost, obstajata dva načina 
povezovanja: 

 povezovanje likovnih pojmov s pojmi drugih predmetnih področij, ki temeljijo na 
besedni interpretaciji; ustni, pisni. V tem primeru znani pojem z drugega 
predmetnega področja pripomore k doumevanju in globljemu razumevanju 
likovnega pojma in obratno; 

 povezovanje likovnih pojmov s pojmi drugih predmetnih področij, ki temeljijo na 
besedni in likovni interpretaciji, izražanju. V tem primeru pojmi učnih vsebin 
drugih predmetov spodbudijo intenzivnejše doživljanje likovnih pojmov in 
likovno interpretacijo. Načrtovane naloge se izvedejo likovno, zasnovane pa so 
glede na izhodišče za zasnovo likovnega vprašanja. (UN za likovno umetnost, 
2010) 

Medpredmetno povezovanje kot le povzemanje motiva iz vsebin, spoznanih pri 
drugem predmetnem področju in obravnava tega motiva v izbrani likovni tehniki z 
likovnega vidika, ni sprejemljivo. Ker je izhodišče medpredmetnega povezovanja pri 
likovni umetnosti le pojmovno ter ciljno in povezano z individualnimi in skupinskimi 
potrebami učencev, učitelj načrtno prilagaja in išče vertikalne, horizontalne, delne in 
celovite medpredmetne povezave v vseh vsebinah drugih predmetnih področij in 
dejavnostih v šoli in tudi zunaj nje – kulturni dnevi, projektni dnevi, interesne dejavnosti 
(vsebinska in procesna znanja, kompetence). 

»Za izvajanje medpredmetnih povezav je pomembna strokovna zasnova priprave na 
pouk, ob aktivnem sodelovanju učiteljev predmetov, ki jih povezava vključuje. Likovna 
umetnost se lahko povezuje z vsemi predmeti v osnovni šoli, vendar je zato potrebno 
načrtno timsko zasnovati skupno temo, s predhodno jasno začrtanimi cilji.« (UN za 
likovno umetnost, 2010, str. 26) 

Eden temeljnih elementov sodobne šole predstavlja medpredmetno povezovanje 
izobraževalnih vsebin. V kurikulu slovenske osnovne šole predstavljajo medpredmetne 
povezave pomemben dejavnik pri uresničevanju minimalnih in temeljnih standardov 
znanj. (UN za likovno umetnost, 2010) 
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8  MEDPODROČNE POVEZAVE  

V učnem načrtu za likovno umetnost je pet likovnih področij, ki so predpisana in jih 
morajo učenci spoznati. Namen predmeta je razvijati učenčevo ustvarjalnost in 
domišljijo. Slovenski učni načrt ima strogo predpisana področja, ki jih mora učitelj 
obravnavati. Predpisano je tudi število ur ter cilji, ki jih morajo učenci doseči. Velikokrat 
učitelji obravnavajo likovna področja ločeno in ne prepoznajo možnosti 
medpodročnega povezovanja. Odprtost učnega načrta omogoča medpodročno 
povezovanje, kjer učenci na posameznem likovnem izdelku realizirajo cilje različnih 
likovnih področij. (Batič et al.,  2009) 

Medpodročna povezava pri likovni umetnosti je povezava različnih likovnih vsebin in 
realizacija likovnih ciljev med različnimi likovnimi področji na istem likovnem delu ali pa 
različnih likovnih delih. Primer medpodročne povezave: učenci pri prostorskem 
oblikovanju izdelajo maketo, jo barvno opremijo in črtno dopolnijo prazne površine. S 
takšnim pristopom realizirajo posamezne likovne cilje s področja prostorskega 
oblikovanja, slikanja in risanja. Takšno medpodročno povezovanje je pri načrtovanju 
likovnih nalog smiselno, saj se ob realizaciji ciljev posameznih likovnih področij hkrati 
realizirajo tudi širši cilji likovne umetnosti.  

8.1 RISBA, KOT DEL USTVARJALNEGA PROCESA KIPARSTVA  

Ker je risba osnovno področje, se lahko povezuje z vsakim likovnim področjem. Primeri 
umetnikov, ki so povezovali risbe s kiparstvom in so zapustili dobro količino gradiva, 
na osnovi katerega lahko analiziramo njihov način dela so: Alexander Calder, avtor 
prvih mobilov, Henry Moore, Pablo Picasso in Santiago Calatrava, med drugimi. 

Prej omenjeni likovni umetniki so z risbo raziskovali tako ekspresivne značilnosti 
bodočega dela, kot tudi tehnične vidike reševanja gradnje kiparskih tvorb. Velikokrat 
so risbe sugerirale značilnosti kiparskega dela. Večkrat pa so tudi risali zaključeno delo 
ali trenutke procesa ustvarjanja (Geis, 2014, Mahler et al., 2015, Calder, 2007, Tzonis, 
2007, Melville, 2001). 

8.1.1 Alexander Calder (22.8.1898 – 11.11.1976) 

Alexander Calder se je rodil leta 1898 v Philadelphiji, Pensilvaniji. Med letoma 1923 in 
1926 je izdeloval majhne živali iz lesa in žice. Leta 1928 je imel prvo samostojno 
razstavo v galeriji Wejhe v New Yorku. Istega leta se je preselil v Pariz. Tam nekaj let 
kasneje sodeluje v skupini Abstraction-Creaton. Leta 1933 se vrne v ZDA in živi 
predvsem v Roxburyju v Connecticutu. Leta 1944 je bila njegova prva velika 
retrospektiva v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku. Calder je revolucionarno 
spremenil kiparstvo, ko je iznašel mobile. Izraz mobil je leta 1931 skoval francoski 
umetnik Marcel Duchamp. Njegove pretanjeno uravnotežene konstrukcije sestavljajo 
abstraktne oblike, obešene na žice, ki jih premikajo zračni tokovi. Calder jih je opisal 
kot štiridimenzionalne risbe. Večino svojih tridesetih let je preživel v Parizu, kjer se je 
spoprijateljil z mnogimi avantgardnimi umetniki, tudi s Pietom Mondrianom in Joanom 

http://www.dlib.si/results/?query=%27contributor=Bati%c4%8d%2c+Janja%27
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Mirojem. V resnici so Calderjevi mobili z barvitimi oblikami videti kot animirane različice 
Mirojevih slik. Pozneje v življenju je Calder ustvarjal velike mobile za javna naročila. 
Nekatere mobile poganja tudi motor. Umrl je v New Yorku, leta 1976. (Brar, V., 2012) 

Ameriški umetnik Alexander Calder je torej avtor prvih mobilov. Poleg njegovih 
abstraktnih mobilov, je ustvaril tudi statične skulpture, ki se imenujejo stabili, kakor tudi 
slike, nakit, gledališke scenografije in kostume. (http://www.theartstory.org/artist-
calder-alexander.htm)  Njegove velike statične skulpture, stabili, so izdelani iz 
ukrivljenih kovinskih plošč. Izrazite krivulje so po obliki podobne mobilom. Gledalca 
vabijo, da se sprehodi okoli njih in s tem uresničujejo idejo gibanja. (Brar, V., 2012) 

Številni umetniki so risali na papirju, ampak Calder je prvi uporabil žico za ustvarjanje 
tridimenzionalnih risb ljudi, živali in predmetov. Te "linearne skulpture" je predstavil kot 
linijo v kiparstvu, kot element zase.  

Dela so iz posameznih neprekinjenih črt. Leta 1925 je Calder tudi prvi razširil ta pristop 
za risanje črte v treh dimenzijah. Kmalu je začel za figurativne in portretne skulpture 
uporabljati samo žico. Eno prvih takšnih del je bila plesalka Josephina.  

Calder je nato prišel iz figurativnih linearnih skulptur iz žice na abstraktne oblike v 
gibanju in sicer z ustvarjanjem prvih mobilov. Sestavi so naključno razporejeni in 
preurejeni v prostoru po naključju, zgolj z zrakom, ki  giblje posamezne dele. 
(http://www.theartstory.org/artist-calder-alexander.htm)   

                                           Slika 33: Arc of Petals (1941) 

 

Vir: http://www.theartstory.org/artist-calder-alexander.htm; lokacija: Benetke, Italija 

http://www.theartstory.org/artist-calder-alexander.htm
http://www.theartstory.org/artist-calder-alexander.htm
http://www.theartstory.org/artist-calder-alexander.htm
http://www.theartstory.org/artist-calder-alexander.htm
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Slika 34: Josephine Baker (III) (c. 1927) 

 

Vir: http://www.theartstory.org/artist-calder-alexander.htm; lokacija: Muzej moderne 
umetnosti, New York 

Slika 35: Slon iz žice, 1928,  Alexander Calder 

 

Vir: http://vjeranski.tumblr.com/post/47466931670/wire-elephant-1928-alexander-
calder 

http://www.theartstory.org/artist-calder-alexander.htm
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Slika 36: Slon, 1966, Alexander Calder 

 

Vir: http://40.media.tumblr.com/tumblr_lxk7tqcBtH1qghk7bo1_1280.jpg 

http://40.media.tumblr.com/tumblr_lxk7tqcBtH1qghk7bo1_1280.jpg
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Slika 37: Flamingo, 1973 

 

Vir:  
http://4.bp.blogspot.com/_zJpnTu57Koc/TO6ZzI0zRgI/AAAAAAAAYyU/hvN438RGjo

U/s1600/LI-sculp-Loop-003b.jpg 

Lokacija: Združene države Amerike, Illinois, Chicago, Loop District 

8.1.2 Pablo Picasso (25.10.1881 – 8.4.1973) 

»Pričakujete, da vam povem, kaj je umetnost. Tudi če bi to vedel, bi obdržal zase.« 

Pablo Picasso 

Pablo Picasso je najslavnejši in najbolj vsestranski umetnik 20. stoletja. Rodil se je leta 
1881 v Malagi na jugu Španije. Njegov oče je bil učitelj risanja in je kmalu prepoznal 
sinovo nadarjenost. Pri petnajstih letih je imel Pablo že svoj atelje. Leta 1900 je prvič 
obiskal Pariz. Od leta 1904 naprej je živel na Montmartru, v stavbi po imenu »Ladja za 
perilo«. Od takrat naprej je njegov dom postal središče avantgardnega slikarstva in 
literature. Do leta 1905 je bilo njegovo delo razmeroma običajno; od žalobnega 
modrega obdobja, do zrelejšega rožnatega. V Picassovem življenju so bile ženske in 
umetnost neločljivo povezane. Prihod nove ženske je pogosto naznanil spremembo 
umetniške usmeritve. Njegovo delo je postajalo vedno bolj denarno uspešno. Leta 
1907 je postal navdihnjen z iberskim in afriškim kiparstvom. Skupaj s francoskim 

http://4.bp.blogspot.com/_zJpnTu57Koc/TO6ZzI0zRgI/AAAAAAAAYyU/hvN438RGjoU/s1600/LI-sculp-Loop-003b.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_zJpnTu57Koc/TO6ZzI0zRgI/AAAAAAAAYyU/hvN438RGjoU/s1600/LI-sculp-Loop-003b.jpg
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slikarjem sta postala utemeljitelja kubizma. V kubizmu je bil stvarni svet razstavljen na 
temeljne geometrijske oblike. Umetnikovo delo ni kopija ali ilustracija resničnega sveta, 
ampak njegov nov in neodvisen dodatek. Picasso se ni nikoli odločil za ustvarjenje 
povsem abstraktne umetnosti. V začetku dvajsetih let je razvil monumentalni klasični 
slog, vrnil se je k bolj tradicionalnemu  figurativnemu slikanju. Leta 1925 je začel slikati 
popačene, nasilno ekspresivne oblike, ki so bile odgovor na njegove osebne težave. 
Njegovo delo je postajalo še bolj mnogostransko. Bil je tudi  inovativen kipar in se je z 
velikim navdušenjem lotil keramike. Konec tridesetih let je ustvaril svojo najslavnejšo 
sliko Guernico, ki je bila neposreden odgovor na grozote v španski državljanski vojni. 
Ker je v vojni sodeloval in podpiral republikance,  je moral do konca druge svetovne 
vojne ostati v izgnanstvu v Parizu. Po osvoboditvi Pariza je postal komunist, kar se je 
odražalo tudi na njegovih delih. V svojo sredino so ga sprejeli tudi bogataši na jugu 
Francije. Po letu 1960 se je začel vse bolj umikati očem javnosti. Do konca umetniško 
ustvarjalen je umrl leta 1973, star 91 let. V svojem življenju je ustvaril na desettisoče 
del in likovni kritiki menijo, da je bil največji umetnik 20. stoletja. (Harris, 1996) 

Pablo Picasso je najbolj znan kot španski slikar, kipar ter grafik. V rožnatem obdobju 
so nastali Picassovi prvi kipi, predvsem Ženska glava, pri kateri mehkoba oblik, žive in 
poudarjene obline kažejo jasne sličnosti s slikami iz tistega časa. (Jaffe, 1969) Veliki 
umetnik je ustvarjal tudi kipe, s katerimi je postavil nove mejnike ustvarjanja, npr. 
Bikova glava, ki jo je sestavil iz odpadnih kosov serijskih elementov dvokolesa. 
Genialni ustvarjalec je isti motiv pogosto ustvaril od risbe do slike, iz keramične vaze 
v kip in nazaj. Velikokrat je tudi končno delo dopolnil z risbo. Ali pa risbo naredil v 3D 
prostoru.   

Slika 38:Bikova glava, 1943         

 

Vir: http://www.rtvslo.si/slike/photo/146193; lokacija: Picassov muzej, Pariz, Francija 

http://www.rtvslo.si/slike/photo/146193
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Slika 39: Ženska glava     

 

Vir: http://hyperallergic.com/wp-content/uploads/ 

Slika 39 prikazuje relief ter samostoječi kip.  

Slika 40: Ženske prsi, 1932   

 

Vir: 
http://www.artsjournal.com/culturegrrl/2012/10/guggenheim_refuses_to_release.html     

http://hyperallergic.com/wp-content/uploads/
http://www.artsjournal.com/culturegrrl/2012/10/guggenheim_refuses_to_release.html
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Slika 40 prikazuje sliko ter samostiječi, obhodni kip.  

Slika 41: Sylvette, 1954 

 

Vir :  https://www.flickr.com/photos/johngonefishing/21722994885    

Slika 42: Sylvettine prsi, 1968 

 

Vir:  https://news.artnet.com/wp-content/news-upload/2015/09/2015-09-15-picasso-
1024x726.jpg 

https://www.flickr.com/photos/johngonefishing/21722994885
https://news.artnet.com/wp-content/news-upload/2015/09/2015-09-15-picasso-1024x726.jpg
https://news.artnet.com/wp-content/news-upload/2015/09/2015-09-15-picasso-1024x726.jpg
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Slik 41 prikazuje skico za sliko 42. Linije na tridimenzionalnem kipu prikazujejo 
volumen. Izhajal je iz natančnega opazovanja človeškega telesa.  

 

Slika 43: Primer Picassove skice 

 

Vir: http://www.aplausos.es/noticia/25075/noticias/el-toro-de-picasso-que-inspira-los-
disenos-de-apple.html 

Picasso je bil umetnik, ki je izhajal iz natančnega opazovanje narave. Pri skiciranju je 
bil pozoren na vse detajle. Končna risba je ponavadi le ena linija, za katero pa se skriva 
veliko študij, opazovanja ter natančnosti.  

8.1.3 Henry Moore (30.7.1898 – 31.10.1986) 

Henry Moore se je rodil v Castlefordu, Yorkshire, leta 1898. Rodil se je v rudarski 
družini kot sedmi od osmih otrok. Postal je najslavnejši britanski kipar. Od leta 1917 
pa do leta 1919 je služil v vojski, kjer je tudi doživel napad s plinom. Do leta 1924 je 
študiral na Royal College of Art in nato tam poučeval do leta 1931. Leta 1928 je imel 
prvo samostojno razstavo v galeriji Warren. Od leta 1932 do leta 1939 je bil vodja 
kiparstvana Chelsea School of Art. Leta 1940 se iz Londona preseli v Much Hadham, 
kjer je ostal do konca življenja. Leta 1951 je bila prva njegova retrospektiva v galeriji 
Tate. Ustanovil je tudi fundacijo Henryja Moora. Sloves si je pridobil s tem, da je ostal 
zvest svojim materialom. Izdeloval je skulpture iz kamna in lesa in poskušal vzpostaviti 
dejaven odnos z materialom. Zavrnil je klasične in renesančne ideje o lepoti in namesto 
tega kot navdih iskal vitalnost starodavne in primitivne skulpture. V njegovem delu se 
vztrajno pojavljata dva motiva – mati in otrok, ki ju upodablja brez sentimentalnosti in 
ženska figura, ki je navadno valovita kot pokrajina. Med vojno je bil imenovan za 
vojnega umetnika in je ustvarjal ganljive risbe ljudi, ki so se pred bombnimi napadi 
zatekli na postaje londonske podzemne železnice. Po vojni je začel delati v bronu. To 
mu je omogočilo nov obseg form. Poznejše delo ima pogosto novo ekspresivno moč 

http://www.aplausos.es/noticia/25075/noticias/el-toro-de-picasso-que-inspira-los-disenos-de-apple.html
http://www.aplausos.es/noticia/25075/noticias/el-toro-de-picasso-que-inspira-los-disenos-de-apple.html
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in omogočilo mu je tudi, da je zmogel čedalje številčnejša javna naročila, ki so bila plod 
njegovega mednarodnega ugleda. Umrl je leta 1986, star oseminosemdeset let. (Brar, 
V., 2012) 

Henry Moore je bil eden najpomembnejših britanskih umetnikov dvajstega stoletja. 
Njegovi najpogostejši motivi, ki so bili najpogosteje abstraktne podobe, so bili poleg 
matere z otrokom, pokrajina ter človeška podoba nasploh. Njegovi kipi, so bili 
največkrat narejeni iz brona, kamenja ali pa lesa. Značilnost Moorovh kipov je ta, da 
so vsebovali luknje.   

Moorova povezava z risbo, se kaže tako, da je skiciral ter risal svoje ideje za kip, ki jih 
je kasneje tudi upodobil. (http://www.theartstory.org/artist-moore-henry.htm)  

Večina teh knjig s skicami je dobro ohranjenih ter nam omogoča vpogled v njegovo 
umetniško delo.  

Slika 43: Primeri Moorovih kipov    

 

Vir: ttps://www.henry-moore.org 
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Slika 44: Henry Moore OM, CH, Six Sculpture Ideas 1979 

 

Vir: 
https://www.google.at/search?q=henry+moore+six+sculpture+ideas&tbm=isch&tbo=u

&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjf7-
mqrp_MAhWDwxQKHVsuAXUQsAQIHQ&biw=1280&bih=665#imgrc=XcZmVBbeX4

BzzM%3A 

Slika 45:  Eight Sculpture Ideas      

 

Vir: http://www.tate.org.uk/art/artworks/moore-eight-sculpture-ideas-p02709 

 

http://www.tate.org.uk/art/artworks/moore-eight-sculpture-ideas-p02709
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Slika 47: Recumbent figure 

 

Vir: http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/henry-moores-sculpture 

Povezava med risbami in kipi se kaže predvsem v tem, da je vsako idejo za kip Moore 
najprej skiciral ter nato tudi upodobil v tridimenzionalnem prostoru. Za svoje delo je, 
kot je že zgoraj omenjeno, imel knjigo skic, v katero je risal svoje ideje.  

Moorove skice so kiparske risbe. Risal je zelo natančno ter tako prikazal izrazito 
tridimenzionalnost, volumen. Kipi kar »izstopajo« iz papirja.  

8.1.4 Santiago Calatrava (28.7.1951 - ) 

Santiago Calatrava, umetnik španskega rodu, je svetovno znan kot arhitekt, gradbeni 
inžinir, kipar ter slikar. Rodil se je 28. julija 1951, v Benimametu, v urbanem delu 
Valencije, kjer je tudi študiral. Diplomiral je iz  arhitekture na Polytechnic University of 
Valencia. Druga diploma, ki jo je opravil, je iz gradbeništva, in sicer v Zurichu, Švici. 
Leta 1981 pa je opravil tudi doktorat z naslovom On the Foldability of Space Frames, 
prav tako iz gradbeništva.  Kasnejeje je začel delati kot arhitekt ter inžinir.  

V svojih delih povezuje risbo, kip ter arhitekturo. Svoja dela je vedno najprej risal, nato 
je naredil arhitekturni model, nazadje še končni objekt v naravnem okolju. Calatrava 
trdi, da praksa arhitekture združuje vse umetnosti v eno. Leta 2003 je tudi v 
Metropolitan Museum of Art v New Yorku potekala razstava njegovega umetniškega 
in arhitekturnega dela. Razstava »Santiago Calatrava: Kiparstvo v arhitekturi,« katere 
cilji so bili poudariti oblikovanje ter strokovno znanje arhitekta, pa tudi pokazati svoje 
umetniške korenine.  
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Dela, narejena iz  marmorja ter brona, risbe in arhitekturni modeli, za katere je značilna 
valovita oblika, krila in ptice, kažejo povezavo z naravo.  

»Vedno sem poskušal približati mejo med arhitekturo in kiparstvom in ogled arhitekture 
kot umetnosti,« pravi arhitekt, ki razkriva koncept oblikovanja. Vedno je skušal v svojih 
modelih prikazati, kot da razmišlja o potrebah ljudi na prvem mestu. Hkrati je imela 
stavba tudi nalogo, da se ujema z mestom, za katerega je namenjena. 

»Arhitektura ne sme prevladovati svoje okolje, vendar mora dati dostojanstvo in kraj 
ter človeške dejavnike v ospredje.« (Vir: 
http://nymag.com/nymetro/arts/architecture/reviews/14795/,http://en.reddot.org/1519.
html)  

Slika 48: Primeri Calatravovih skic 

 

 Vir: http://enlacearquitectura.com/wp-content/uploads/2013/12/dibujoarq.jpg  

http://nymag.com/nymetro/arts/architecture/reviews/14795/
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Slika 49: Primer povezave risbe, kipa ter arhitekture     

 

Vir: http://nymag.com/nymetro/arts/architecture/reviews/14795/ 

Skrajno desno je nebotičnik v New Yorku, Residental tower 80 South Street.  

Slika 50: Primer povezave risbe, kipa ter arhitekture   

 

Vir: http://www.arcspace.com/features/santiago-calatrava/turning-torso/ 

Eno najbolj znanih Calatravovih del je stolpnica Turning Torso, ki se nahaja na 
Švedskem. Inspiracijo za to delo je dobil v svojem kipu Twisting Torso, ki temelji na 
zasuku telesa.  

 

Poleg že zgoraj omenjenih umetnikov, je tudi skozi zgodovinsko obdobje, veliko 
umetnikov izhajalo iz natančnega opazovanja narave, naravnih pojavov ter človeka. 

http://nymag.com/nymetro/arts/architecture/reviews/14795/
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Kot primer lahko navedem dva italijanska renesančna umetnika, Leonarda da Vincija 
ter Michelangela.  

9 EMPIRIČNI DEL RAZISKAVE 

9.1  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN NAMEN 
RAZISKAVE 

V magistrskem delu bom raziskovala medpodročno povezovanje med risanjem in 
kiparstvom v drugem triletju devetletne osnovne šole. Pri tem se bom osredotočila na 
vprašanje, na kakšen način učitelji razrednega pouka načrtujejo likovne naloge, pri 
katerih je vključeno medpodročno povezovanje, posebej natančno pa se bom 
osredotočila na risanje in kiparstvo. Zanimali me bodo tudi cilji, ki si jih pri tem zastavijo 
učitelji ter njihovo subjektivno mnenje o lastni usposobljenosti za medpodročno 
povezovanje risbe s kiparstvom.  

9.2  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 Ali razredni učitelji menijo, da imajo dovolj didaktičnega ter strokovnega znanja 
za načrtovanje in izvedbo medpodročnega povezovanja risanja in kiparstva pri 
predmetu likovna umetnost? 

 Katerih materialov se učitelji največkrat poslužujejo pri pouku likovne umetnosti, 
ko načrtujejo naloge, ki povezujejo risanje in kiparstvo? 

 Katerih likovnih tehnik se učitelji najpogosteje poslužujejo pri medpodročnem 
povezovanju risanja in kiparstva? 

 Kakšne likovne motive učitelji najpogosteje načrtujejo pri medpodročnem 
povezovanju risanja in kiparstva? 

 Kakšna je vloga risbe pri učenčevem načrtovanju kiparske tvorbe oz. kako 
zmorejo učenci uporabiti risbo pri načrtovanju kiparske tvorbe? 

9.3  RAZISKOVALNI PRISTOP IN RAZISKOVALNA METODA 

Raziskovalni pristop, ki ga bom uporabila, je kvantitativna metoda. Merski inštrument 
za zbiranje kvantitativnih podatkov pa bo anketni vprašalnik zaprtega, pol odprtega  ter 
odprtega tipa vprašanj. Za analizo učnih priprav ter likovnih izdelkov učencev bom 
uporabila kvalitativni raziskovalni pristop na osnovi ciljev načrtovanih likovnih nalog in 
formalno analizo likovnih izdelkov učencev. 

9.4  VZOREC 

V vzorec raziskave bom vključila sto učencev petega razreda osnovne šole ter deset 

učiteljev, ki poučujejo likovno umetnost v petem razredu. 
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9.5  POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN OPIS INŠTRUMENTOV 

Odgovore na prva štiri raziskovalna vprašanja sem zbrala z anketnim vprašalnikom za 
učitelje. Anketne vprašalnike sem razdelila med učitelji petega razreda, ki poučujejo 
likovno umetnost. Anketni vprašalnik vsebuje vprašanja odprtega, zaprtega ter pol 
odprtega tipa. Nekaj vprašanj je v obliki ocenjevalne lestvice. Analizirala sem tudi učne 
priprave treh učiteljev, ki so načrtovali in izvedli likovne naloge z medpodročnim 
povezovanjem med risanjem in kiparstvom ter opravila formalno analizo izdelkov 
učencev. Vsak učenec je posredoval risbe in kiparsko tvorbo, nastalo med poukom. 
Na osnovi kvalitativne analize sem poskusila ugotoviti, kakšna je vloga risbe pri 
učenčevem načrtovanju kiparske tvorbe. Nastale risbe in kipi so bili inštrumenti, ki sem 
jih potrebovala za analizo v raziskavi in so mi predstavljali glavni vir podatkov. Prisotna 
sem bila na vseh izvedbah likovnih nalog in vodila dnevnik, v katerega sem  zapisovala 
opazovanja v zvezi s poukom. 

 

9.6  POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Za zbiranje podatkov sem uporabila analizo odgovorov anketnega vprašalnika, analizo 
učnih priprav ter končnih likovnih izdelkov učencev.  

Anketne vprašalnike sem zbrala, pregledala, nato jih statistično analizirala.  

Nastale otroške risbe sem fotografirala in jih analizirala s pomočjo formalne likovne 
analize, kjer sem se osredotočila predvsem na analizo prenosa podatkov iz risb na 
tridimenzionalne tvorbe. Pri tem sem uporabila odprti način kodiranja, saj sem se  
ukvarjala predvsem s pregledovanjem, razčlenjevanjem in primerjanjem. Analizo sem 
končala z oblikovanjem kvalitativnega poročila, ugotovitve pa so veljale za proučevane 
primere.  

9.7  PRIČAKOVANI REZULTATI 

Delo bo poglobljen pogled na medpodročno povezovanje med risanjem in kiparstvom 
v drugem triletju osnovne šole. Prispevalo bo vpogled na strokovno ter didaktično 
znanje učiteljev pri likovni umetnosti in pri določenih področjih.  

V magistrskem delu želim predstaviti medpodročno povezovanje pri pouku likovne 
umetnosti kot uspešno strategijo za poglabljanje v določena področja. Na ta način 
lahko izpolnimo več učnih ciljev, tako da tekom šolskega leta lažje uresničimo cilje in 
smotre, predvidene za posamezni razred. Poleg tega še bistveno bolj racionalno 
porabimo materiale, ki jih imamo na voljo in prispevamo k zanesljivemu razvoju 
prostorskih predstav učencev v osrednjem delu programa osnovne šole. 
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Anketni vprašalnik 

Razred v katerem poučujete: 5.  

Spol:        M        Ž  

Število let poučevanja: ___________ 

Ali radi poučujete likovno umetnost:           DA              NE 

 

1. Ali menite, da imate dovolj didaktičnega znanja za medpodročno 
povezovanje risanja in kiparstva pri predmetu likovna umetnost? 
 

Da.  

Ne. 

Ne vem. 

 

2. Ali menite, da imate dovolj strokovnega znanja za medpodročno 
povezovanje risanja in kiparstva pri predmetu likovna umetnost? 

 

                 Da.  

                 Ne.  

                 Ne vem.  

 

3. Ali menite, da je likovni umetnosti v petem razredu namenjenih dovolj 

šolskih ur?  

 

     Da. 

     Ne, število ur je previsoko. 

     Ne, število ur je prenizko. 

     Ne vem.  
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4. Katerih materialov se največkrat poslužujete pri pouku likovne umetnosti, 
ko načrtujete naloge, ki povezujejo risanje in kiparstvo?  

 

               _______________________________________________________ 

 

5. Katerih likovnih tehnik se učitelji najpogosteje poslužujejo pri 
medpodročnem povezovanju risanja in kiparstva? 

 

         ___________________________________________________________ 

 

6. Kakšne likovne motive najpogosteje načrtujete pri medpodročnem 
povezovanju risanja in kiparstva?  
 

         _____________________________________________________________ 
 
 

7. Kakšna je vloga risbe pri učenčevem načrtovanju kiparske tvorbe oz. kako 
zmorejo učenci uporabiti risbo pri načrtovanju kiparske tvorbe? 

 
          __________________________________________________________ 

 

 

9.8 PRIKAZ IN ANALIZA PODATKOV 

Vsi anketirani so bili učitelji petega razreda osnovne šole, ženskega spola.   
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Število let poučevanja: 

Graf 1: Število let poučevanja likovne umetnosti 

 

Med anketiranimi ni bilo učitelja začetnika. Najkrajša delovna doba je bila 4 leta, 
učiteljica z najdaljšo delovno dobo, pa je zaposlena 28 let. Povprečna delovna doba 
poučevanja je 15 let. 

Ali radi poučujete likovno umetnost? 

Osemdeset odstotkov anketiranih razrednih učiteljev je odgovorilo, da radi poučujejo 
likovno umetnost, dvajset odstotkov pa ima drugačno mnenje ter so odgovorili, da ne 
marajo poučevanja likovne umetnosti.  

Graf 2: Ali radi poučujete likovno umetnost? 
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Ali menite, da imate dovolj didaktičnega znanja za medpodročno povezovanje 
risanja in kiparstva pri predmetu likovna umetnost? 

a) Da.  

b) Ne.  

c) Ne vem . 

Graf 3: Ali menite, da imate dovolj didaktičnega znanja za medpodročno povezovanje 
likovne umetnosti? 

 

Iz odgovorov sem ugotovila, da je kar devetdeset odstotkov anketiranih učiteljev 
odgovorilo, da menijo, da imajo dovolj strokovnega znanja za medpodročno 
povezovanje risanja in kiparstva pri predmetu likovna umetnost. Deset odstotkov pa je 
bilo neopredeljenih in je obkrožilo odgovor ne vem. Odgovora ne, ni obkrožil nihče.   

 

Ali menite, da imate dovolj strokovnega znanja za medpodročno povezovanje 
risanja in kiparstva pri predmetu likovna umetnost? 

             a) Da.   

             b) Ne.  

             c) Ne vem.  
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Graf 4: Ali menite, da imate dovolj strokovnega znanja za medpodročno povezovanje 
likovne umetnosti? 

 

Osemdeset odstotkov anketiranih učiteljev je odgovorilo, da menijo, da imajo dovolj 
strokovnega znanja za medpodročno povezovanje risanja in kiparstva pri predmetu 
likovna umetnost. Deset odstotkov je obkrožilo odgovor ne, prav tako deset odstotkov 
anketiranih ni bilo opredeljenih. 

Ali menite, da je likovni umetnosti v petem razredu namenjenih dovolj šolskih 
ur?  

a) Da.  

b) Ne, število ur je previsoko. 

c) Ne, število ur je prenizko. 

d) Ne vem. 
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Graf 5: Ali menite, da je likovni umetnosti v petem razredu namenjenih dovolj šolskih 
ur? 

 

Iz odgovorov sem ugotovila, da večina učiteljev petega razreda meni, da je likovni 
umetnosti namenjenih dovolj ur; tako jih je odgovorilo kar osemdeset odstotkov. 
Dvajset odstotkov pa je odgovorilo, da je število ur prenizko. Nihče izmed anketiranih 
ni odgovoril, da je število ur namenjenih likovni umetnosti previsoko, nihče tudi ni bil 
neopredeljen.  

Katerih materialov se največkrat poslužujete pri pouku likovne umetnosti, ko 
načrtujete naloge, ki povezujejo risanje in kiparstvo?  

Graf 6: Materiali, ki se jih razredni učitelji najpogosteje poslužujejo, ko načrtujejo 
medpodročno povezavo risbe in kipa 
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Iz odgovorov sem ugotovila, da so najpogostejši materiali, ki se jih učitelji najpogosteje 
poslužujejo glina ter papir, nato sledi odpadni material, umetne mase, lepenka ter 
karton,  mavec, les ter papirna kaša.  

Verjamem, da je uporaba tako različnih materialov bolj izjema kot pravilo. Menim, da 
se učitelji najpogosteje poslužujejo odpadih materialov, papirja ter nato gline. Ti 
materiali so enostavni za delo ter cenovno dostopni.  Menim, da se učitelji zelo redko 
poslužujejo  dela z lesom, papirno kašo ter mavcem. Delo s slednjimi materiali je 
zahtevno, zahteva več strokovnega znanja ter časa. Današnji učni načrt pa je 
prenatrpan, da bi si lahko to pogosto privoščili.  

Katerih likovnih tehnik se učitelji najpogosteje poslužujejo pri medpodročnem 
povezovanju risanja in kiparstva? 

Graf 7: Tehnike, ki se jih učitelji najpogosteje poslužujejo pri  medpodročnem 
načrtovanju risanja in kiparstva 

 

Učitelji se najpogosteje poslužujejo tehnike modeliranja, tako z dodajanjem, kot tudi 
odvzemanjem. Sledi tehnika dodajanja, lepljenje ter nazadnje tehnika krivljenja žice.  

Menim, da je tehnika, ki je najbolj zastopana v petem razredu, res modeliranje ter 
tehnika dodajanja, lepljenja. Presenetil, pa me je odgovor tehnike krivljenja žice, ki se 
je učitelji poslužujejo dokaj pogosto. Verjetno zato, ker jo dobijo zastonj iz okoliških 
tovarn, kjer je odpadni material.  
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Kakšne likovne motive najpogosteje načrtujete pri medpodročnem povezovanju 
risanja in kiparstva?  

Najpogostejši odgovor je bil, da razredni učitelji najpogosteje načrtujejo figuralni motiv, 
tako človeško kot tudi živalsko podobo. V petem razredu pogosto upodabljajo reliefe 
ter monolitne kipe s poljubnimi motivi, ki jih učenci lahko izberejo sami. Prav tako 
oblikujejo nefiguralne motive – abstraktne kipe.   

Kakšna je vloga risbe pri učenčevem načrtovanju kiparske tvorbe oz. kako 
zmorejo učenci uporabiti risbo pri načrtovanju kiparske tvorbe? 

Odgovori anketiranih učiteljev petega razreda so bili enotni. Odgovorili so, da je risba 
učencem v pomoč ter oporo. Učenci najprej skicirajo kiparsko tvorbo na papirju, nato 
pa izdelajo tridimenzionalno obliko.   

Risbo lahko uporabimo tudi za risanje končne kiparske tvorbe. Tridimenzionalna oblika 
je lahko tudi podlaga za risbo.  

10 MEDPODROČNA POVEZAVA RISANJA IN KIPARSTVA V 
PRAKSI 

Medpodročno povezavo med risanjem in kiparstvom sem opazovala v treh petih 
razredih osnovne šole. Učiteljem je bilo naročeno samo, naj poljubno povežejo risbo 
in kip v učni uri likovne umetnosti.  

Nastale risbe in kipi so inštrumenti, ki jih potrebujem za analizo v raziskavi in mi 
predstavljajo glavni vir podatkov.  

Prisotna sem bila na vseh izvedbah likovnih nalog in vodila dnevnik, v katerega sem 
zapisovala opazovanja v zvezi s poukom. 

10.1 PRVA UČNA URA  

Razred: 5. 

Vzorec: 18 učencev, 10 dečkov ter 8 deklic 

Likovna tehnika: oblikovanje gline ter risba 

Likovni motiv: Skodelica za pitje čaja 

Cilji: 

Učenci: 
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 razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi ter v prostoru ter negujejo 
likovni izraz, 

 v svojem izdelku kombinirajo različna likovna področja med seboj; risanje in 
kiparstvo, 

 razvijajo motorične spretnosti in občutek za delo z glino ter 

 razvijajo občutek za vrednotenje. 

Medpodročna povezava:  

Učenci najprej izdelajo glineno skodelico za pitje čaja. Material, ki ga uporabijo, je glina, 
oblikujejo pa s tehniko modeliranja gline  (oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru). 
Končni likovni izdelek nato narišejo na papir formata A4, s črnim flomastrom 
(oblikovanje na ploskvi). 

10.1.1 Primeri likovnih del učencev: 

Slika 51: Učenec 1 
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Slika 52: Učenec 2:      

 

 

Slika 53: Učenka 1: 
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Slika 54: Učenka 2: 
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10.1.2 Analiza učne ure: 

Učenci so bili za delo motivirani. Posebno zanimivo se jim je zdelo to, da so izdelek 
najprej kiparili, nato pa končni izdelek še narisali. Risali so na papir, formata A4, s 
črnim flomastrom. Samo oblikovanje gline jim ni predstavljalo težav, pri delu so bili 
spretni in ustvarjalni. Več težav sem opazila pri sami risbi tridimenzionalnega izdelka, 
a so na koncu vsi izdelki ustrezali zastavljenim kriterijem. Težave, ki sem jih opazila, 
so bile predvsem, ko učenci niso vedeli,  kako narisati tridimenzionalen izdelek, da bo 
še vedno izgledal kot »nekaj tridimenzionalnega«. Skodelico za pitje čaja so želeli 
prikazati ne samo kot ploskev, ampak kot nekaj obhodnega.  

Tabeli kriterijev za vrednotenje likovnik izdelkov:  

Kip:                                                      

 Število točk 

Dinamičnost  0 0,5 1 

Likovni motiv 0 0,5 1 

Stabilnost  0 0,5 1 

Izvirnost  0 0,5 1 
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Risba:                                                

 Število točk 

Razporeditev na 
ploskvi  

0 0,5 1 

Ali risba nazorno 
predstavlja kip 
avtorja  

0 0,5 1 

Z učenci smo oblikovali kriterije vrednotenja na začetku učne ure. Oblikovali smo jih 
tako za kip, kot tudi za risbo. Učenci so naredili razstavo svojih izdelov. Poleg 
glinenega so postavili tudi risbo končnega izdelka.  

Izdelki vseh včencev so ustrezali postavljenim kriterijem. Vsi kipi so tako bili dinamični, 
ustrezali so motivu, bili so stabilni ter izvirni. Risbe končnih izdelkov so tudi nazorno 
predstavljale kip avtorja. Vsi učenci so ustrezno razporejali na ploskvi.  

10.2 DRUGA UČNA URA  

Razred: 5.  

Vzorec: 19 učencev, 10 deklic ter 9 dečkov 

Likovna tehnika: zvijanje žice 

Likovni  motiv: Avtoportret 

Cilji: 

Učenci: 

 načrtujejo izvedbo tridimenzionalnega izdelka na ploskvi, 

 razvijajo izrazne zmožnosti,  

 povezujejo risbo in kip med seboj, tako, da izdelek najprej skicirajo (risba) ter 
nato tudi oblikujejo v tridimenzionalnem prostoru (kip), 

 razvijajo občutek za ravnovesje v prostoru ter 

 razvijajo občutek za vrednotenje. 

Medpodročna povezava: 
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Pri uri likovne umetnosti je bila izvedena povezava risanja in kiparstva in sicer tako, da 
so učenci idejo za tridimenzionalen izdelek najprej skicirali (oblikovanje na ploskvi). 
Skicirali so na papir formata A5, z grafitnim svinčnikom. Nato so svojo skico, idejo tudi 
upodobili v tridimenzionalnem prostoru. Kip so oblikovali s tehniko krivljenja žice; 
material, ki so ga uporabili,  je bila žica.  

10.2.1 Primeri likovnih del učencev: 

Slika 55: Učenec 1: 
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Slika 56: Učenka 1: 

 

 

Slika 467: Učenka 2: 
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10.2.2 Analiza učne ure: 

Učiteljica je na začetku učne ure učence motivirala z didaktično igro spomin. Nato je 
napovedala, kaj bodo delali v tej učni uri ter demonstrirala tehniko krivljenja žice.  

Učenci so si pred samim oblikovanjem žice ideje najprej skicirali. Za skiciranje so 
uporabili grafitni svinčnik ter papir A5 formata. Načrtovanje jim ni predstavljalo težev, 
temveč se jim je zdelo zelo zanimivo, saj so to počeli prvič. Pri večini učencev sem 
opazila, da nimajo predstave, kaj vse lahko oblikujejo z žico. Nekateri so risali zelo 
drobne detajle, ki jih je zelo težko oblikovati z žico. Kasneje sem opazila, da niso vešči 
oblikovanja žice. Izdelki niso bili takšni, kot so si na začetku zamislili, zato so bili 
razočarani. Opazila sem, da je bila žica predebela za oblikovanje z golimi rokami, saj 
učenci niso imeli toliko moči. Hitro so obupali nad delom.  

Vrednotenje likovnih izdelkov:  

Kriteriji, ki jih je učiteljica oblikovala skupaj z učenci pred samo izvedbo likovnega dela: 

 Ali je izdelek dinamičen? 

 Ali izdelek ustraza likovnemu motivu? 

 Ali je izdelek stabilen? 

 Ali je izdelek izviren? 

Kot primer učne ure sem prikazala likovne izdelke treh učencev. Vrednotenje je sledilo 
opravljeni razstavi likovnih izdelkov. Učenci so vrednotili sami, ugotovili so, da le en 
izdelek ni bil dokončan (učenec 1), vsi ostali izdelki so ustrezali vsem zgoraj omenjenim 
kriterijem. Vsi izdelki so bili torej dinamični, ustrezali so likovnemu motivu (avtoportret), 
bili so stabilni, izvirni ter seveda tridimenzionalni.  
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Kot predlog bi navedla, da bi lahko vrednotili tudi skice izdelkov. Opazila sem, da imajo 
učenci slabo predstavo, kaj lahko upodobijo s krivljenjem žice. Le nekaj učencev je 
ustrezno načrtovalo svoj izdelek - učenka 2. Primer neustrezne skice za oblikovanje z 
žico - učenka 1, učenec 1. 

V bodoče bi predlagala, da bi učenci izdelali več izdelkov iz žice. Potrebno je izbrati 
primerno žico, primerno orodje in seveda učencem primeren ter zanimiv motiv. Žica je 
upogljiv material, ki se ga oblikuje s krivljenjem, učenci so bolj vajeni gnetenja gline, 
zato nimajo izkušenj ter predstav, kako oblikovati.  

10.3 TRETJA UČNA URA  

Razred: 5.  
Vzorec: 5 učencev, 3 dečki, 2 deklici 

Likovna tehnika: sestavljanje z odpadnim materialom, risanje s svinčnikom 

Likovni motiv: Poljuben motiv, učenci sami izberejo 

Cilji: 

Učenci:  

 razvijajo občutek za sodelovanje, pomoč ter strpnost do sošolcev, 

 v likovni nalogi povezujejo dve različni likovni področji – risanje ter kiparstvo, 

 z različni materiali, tehnikami ter orodji povežejo v svojem izdelku risbo in kip 
ter 

 razvijajo občutek za vrednotenje končnega izdelka. 

Medpodročna povezava:  

Pri tretjem primeru učne ure, je učiteljica naročila samo, da naj učenci v likovnem 

izdelku medpodročno povežejo risbo ter kip. Učenci so imeli na voljo odpadni material 

in različna pisala ter lepila.  
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Slika 58: Likovno delo učencev: 

 

10.3.1 Analiza učne ure:  

Učna ura je potekala v petem razredu podružnične osnovne šole. Učna oblika ni bilo 
individualno delo, temveč skupinsko. Učenci so bili za delo motivirani ter so 
medsebojno dobro sodelovali. Vsi učenci so bili aktivni, tako pri samih idejah za 
izvedbo, kot tudi pri izvedbi likovnega izdelka. Na voljo so imeli odpadni material ter 
različna pisala. Naročeno pa jim je bilo, da morajo v svoji nalogi povezati risbo in kip. 
Tako so najprej iz odpadnega materiala najprej izdelali kip, v katerega so na koncu 
vrisali črte. Učenci so izdelali mobil, to je kip, ki visi in se premika z zrakom. Likovni 
motiv, ki so si ga izbrali, je bila kombinacija abstraktnega kipa z globalnim segrevanjem 
ozračja.  

Vrednotenje:  
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Učenci so uspešno povezali risbo in kip v svojem likovnem delu in sicer na zelo 
domiseln način. To so storili tako, da so končni izdelek porisali. Končni izdelek je mobil, 
kip, ki se premika z zrakom. Ko so učenci končni izdelek porisali, so tako združili dve 
različni likovni področji v eni likovni nalogi. Motiv je bil poljuben ter so ga učenci sami 
izbrali. Odločili so se za motiv segrevanja ozračja, ki pa so ga predstavili abstraktno. 
Učenci so uspešno dokončali likovni izdelek v dveh učnih urah, ki so bile temu 
namenjene. Med seboj so dobro sodelovali ter si pomagali. Izdelek je stabilen ter 
estetski in ustreza zastavljenim kriterijem.  
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11 SKLEP 

Na osnovi potrditve, oziroma zavrnitve hipotez, sem prišla do naslednjih zaključkov: 

Ugotovila sem, da večina učiteljev meni, da ima  strokovno znanje za medpodročno 
povezovanje risbe in kipa v petem razredu devetletne osnovne šole. Večina  učiteljev 
tudi meni, da imajo dovolj didaktičnega znanja za medpodročno povezovanje risbe in 
kipa v petem razredu osnovne šole. Večina meni, da je v petem razredu likovni 
umetnosti namenjenih dovolj ur. Najpogostejši materiali, ki se jih učitelji največkrat 
poslužujejo, ko načrtujejo naloge, ki povezujejo risbo in kip so: glina, papir, odpadni 
material, umetne mase, lepenka, karton, mavec, les ter papirna kaša. Najpogosteje 
zastopane tehnike so: modeliranje, tehnika dodajanja, lepljenja ter krivljenja žice. V 
magistrski nalogi sem ugotovila, da so motivi, ki jih razredni učitelji najpogostje 
upodabljajo pri medpodročnem povezovanju risbe in kipa figuralni motivi, tako 
človeška, kot tudi živalska podoba, reliefi ter monolitni kipi, pri katerih učenci sami 
izberejo motiv. Pogosto so zastopani tudi nefiguralni – abstraktni kipi.  

V raziskavi sem ugotovila, da učitelji medpodročno povezujejo risbo in kip. 
Najpogosteje je ta povezava uporabljena pri samem načrtovanju tridimenzionalnega 
dela, lahko pa tudi kot risba končnega izdelka, risba kipa v parku in podobno. Zanimiva 
mi je bila tudi ugotovitev, da učenci uporabijo kip kot podlago za risbo.  

Medpodročna povezava je zelo pomembna. Uresničimo več ciljev v eni učni uri ter tudi 
učencem popestrimo delo, ki se jim zdi bolj zanimivo in jih bolj pritegne. 

Predlogi za prakso: 

Oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru ter risba sta zelo pomembna za otrokov 
razvoj. Tako s kiparstvom kot z risanjem, učenci razvijajo različne spretnosti, kot so 
finomotorika, razvijajo čut za estetiko in domišljijo. Kiparjenje bi moralo biti pogosteje 
zastopano, še posebej v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne 
šole. Pomembno je medpredmetno povezovanje ter zastopanje na različnih področjih. 
Za primer lahko navedem matematiko, spoznavanje okolja, književnost ter šport.   

Menim, da bi moralo biti poučevanju likovne umetnosti namenjenih več ur. Učenci radi 
ustvarjajo, se izražajo, prepustijo domišljiji,… Zelo radi pa tudi kiparijo. Glede na to, da 
so učni načrti prenatrpani in imajo petošolci ter ostali učenci v prvem in drugem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju vedno več pouka; pa tudi zahtevnost je vedno večja, 
bi najverjetneje zelo težko imeli še več ur pouka likovne umetnosti. Zato bi morali 
učitelji medpredmetno povezovati likovno umetnost pri ostalih učnih predmetih. Ni 
predmeta, ki se ga poučuje na slovenski osnovni šoli, katerega ne bi mogel 
medpredmetno povezati z likovno umetnostjo.   

Kar se mi tudi zdi pomembno, je pouk v podaljšanem bivanju; pri tem pouku lahko 
učenci oblikujejo v tridimenzionalnem prostoru, torej tudi kiparijo. Kar je dobro, je to, 
da učenci niso časovno omejeni pri ustvarjanju. Na vedno več šolah se tudi pojavljajo 
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interesne dejavnosti, povezane z likovnim ustvarjanjem že v prvem ter drugem  
vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole.  

Povzamem lahko, da so bili odgovori anketnega vprašalnika več kot idealni. V praksi 
vemo, da ni vedno tako. Učitelji so suvereno obkrožili, da radi poučujejo likovno 
umetnost, da imajo strokovno ter didakrično znanje za medpodročno povezovanje 
risbe in kipa. Želim si, da bi bilo čim več takšnih učiteljev. Med odgovori sem tudi 
opazila precej pestro uporabo likovnih tehnik ter materialov. Upala bi si trditi, da je to 
bolj izjema kot pravilo. Menim, da se učitelji najpogosteje poslužujejo odpadnih 
materialov, gline ter papirja. Le redkokdo dejansko kipari z gipsom ter kaširno kašo. 
Sama menim, da je likovni umetnosti namenjenih premalo učnih ur, saj se mi zdi 
predmet zelo pomemben za razvoj učencev; tako za razvoj motoričnih spretnost kot 
tudi domišljije, tridimenzionalne predstavljivosti ter občutka za estetskost.  
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