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POVZETEK 

 

Magistrsko delo poteka na likovno praktični, likovno teoretični in likovno didaktični ravni ter 

preučuje izrazne zmožnosti grafita. 

Na likovno praktični ravni sem v monokromni grafitni tehniki ilustrirala avtorsko slikanico brez 

besedila z naslovom Stara hiša in v lastni likovni praksi preizkusila, da je tudi zgolj z grafitom 

v ilustraciji možno doseči slikovitost in pestrost.  

Na likovno teoretični ravni sem nastale ilustracije formalno likovno analizirala ter tako 

predstavila uporabljene likovne gramatike, s čimer sem opozorila na kompleksno notranjo 

zgradbo posameznih ilustracij. S tem sem upravičila uporabo slikanice Stara hiša kot didaktični 

pripomoček v likovno vzgojne namene.  

Na likovno didaktični ravni sem svojo slikanico aplicirala v lastno pedagoško prakso, pri kateri 

sem s tretješolci ene izmed osrednjeslovenskih osnovnih šol skladno z učnim načrtom za 

likovno umetnost obravnavala pojem točkovne in linearne teksture. Izvedla sem kvalitativno 

pedagoško raziskavo, v okviru katere sem prek analize nastalih likovnih izdelkov tretješolcev 

in transkribiranih intervjujev z njimi preverila odziv učencev do monokromne grafitne tehnike.  

Raziskava je potrdila, da avtorska slikanica brez besedila Stara hiša predstavlja uspešno 

motivacijsko sredstvo, poleg tega pa se je izkazalo, da ni samo učinkovit didaktični pripomoček 

učitelju, ampak kot samostojni učni pripomoček služi tudi učencu, saj ga posredno navaja in 

spodbuja k opazovanju ter globljemu umevanju lastnosti in značilnosti likovnega jezika.  

Izrazne zmožnosti grafita so obširne in jih je, kljub temu, da je grafit po svoji naravi 

monokromna tehnika, ki ima zato določene tehnične in izrazne omejitve, moč izkoristiti v prid 

kakovostnega likovnega dela, kar trdim tako za svojo lastno likovno prakso, kot tudi za likovno 

prakso v raziskavo vključenih učencev.  

Pričakujem, da bodo opažanja in ugotovitve mojega magistrskega dela pripomogle k 

prepoznavi in uporabi neskončne palete zmožnosti, ki jih ponuja ta osnovna, a marsikdaj prezrta 

ali podcenjena veščina upodabljanja – risanje z grafitnim svinčnikom. Današnji otroci naj – v 

okolju barvne prenasičenosti, zunanjega blišča, pretiranega krašenja in enoznačnih podob – ne 

ostanejo brez prave možnosti za razvoj občutka za likovno dobro, vredno in kakovostno. 

  

 

Ključne besede: Slikanica brez besedila, risba, grafit, svetlo-temno, modelacija, tekstura 

 

  





ABSTRACT 

 

This master’s thesis focuses on the practical, theoretical, and educational levels of art and 

explores the expressive capabilities of graphite.  

At the art practice level, I planned a wordless picture book entitled Stara hiša (“The Old House”) 

and illustrated it using the monochrome graphite pencil technique. This enabled me to discover 

and prove that a vivid and diverse illustration can indeed be achieved even through the use of 

mere graphite.  

At the art theory level, I did a formal visual analysis of the illustrations, presenting the elements 

of art structure use and highlighting the complex internal structure of each illustration and 

therefore justifying the application of the picture book Stara hiša as an educational tool in an 

art class.  

At the art education level, I used my picture book in my own teaching practice and covered the 

concept of point and linear texture with 3rd grade students at an elementary school in the Central 

Slovenia region while adhering to the curriculum. I conducted a qualitative educational study 

whose objective was to examine the students’ reaction to the graphite pencil drawing technique 

through the analysis of the artwork they made during the art class I led and the transcribed 

interviews I held with them. 

The study established the wordless picture book Stara Hiša as a successful motivational device. 

The book proved not only to be an effective educational tool for the teacher, but also a tool for 

a student’s independent learning, as it encourages them to observe and understand the 

characteristics of the art language on a deeper level.  

Despite it being a monochrome technique and therefore possessing certain drawbacks in 

technique and expression, the expressive capabilities of graphite are extensive and can be used 

to further the quality of an artwork – which held true in both my own teaching practice and the 

art practice of the students participating in the study –  I expect the observations and findings 

of this master’s thesis to help identify and further the use of the countless possibilities this basic, 

frequently disregarded and underestimated art technique. Children today – in a world of color 

oversaturation, false splendor, excessive decoration and unambiguous images – should not be 

deprived of the opportunity to develop a sense of art appreciation and of what is good, valuable, 

and of high quality in art. 

 

Keywords: wordless picture book, drawing, graphite, light and dark, shading, texture  
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1 UVOD 

 

Današnji otrok je v okolju barvne prenasičenosti, zunanjega blišča, pretiranega krašenja in 

enoznačnih podob ostal brez prave možnosti za razvoj občutka za likovno dobro, vredno in 

kakovostno. Prav zaradi tega stanja v sodobni družbi sem se – v okviru svojega magistrskega 

raziskovanja odločila prispevati svoj del h kakovostnejšemu polu produkcije knjižne ilustracije 

za otroke. Po literarni predlogi, zgodbi Stara hiša avtorja Hansa Christiana Andersena, sem 

ilustrirala ciklus devetnajstih ilustracij – te skupaj tvorijo slikanico brez besedila, ki sem jo 

naslovila z izvirnim naslovom. Ker je risanje s svinčnikom osnovna, a marsikdaj prezrta ali 

podcenjena veščina upodabljanja, sem – kot kritiko sedanji poplavi kričečih podob v 

komercialnih ilustracijah, za realizacijo svoje slikanice izbrala grafitno tehniko, ki je po svoji 

naravi monokromna in ima zato določene tehnične ter izrazne omejitve. Nastalo avtorsko 

slikanico brez besedila sem na koncu aplicirala še v lastno pedagoško prakso. V tretjem razredu 

osnovne šole sem jo kot didaktični pripomoček uporabila pri predmetu likovne umetnosti. 

Otroke sem na primerih svojih ilustracij navedla k opazovanju, prepoznavanju in uporabi 

likovno pomembnih komponent grafitne risbe. 

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela, ki pa ju zaradi smiselnosti 

in na račun razumevanja celote ne ločujem strogo; oba dela se namreč skozi celotno nalogo  

neločljivo prepletata. Celotno magistrsko besedilo sem zato smiselno razdelila v tri sklope; v 

vsakem posebej kot izhodišče predstavljam natanko tisti del teorije, iz katerega izhajam in 

natanko tisti del empirije, ki je v posameznem sklopu ključni vir odgovorov na moja 

raziskovalna vprašanja. 

Prvi del je likovno-praktični sklop. V njem opisujem svoje izhodišče in postavljam temelj 

izhodišču svojega magistrskega dela, ki je avtorska slikanica brez besedila z naslovom Stara 

hiša, ter proces njenega nastanka. Opis celotnega ustvarjalnega postopka – od skic do ilustracij 

– služi kot vpogled v »zaodrje« končne likovne stvaritve, s katerim podrobno predstavljam 

snovanje vseh devetnajstih ilustracij, iz katerih sestoji slikanica. V prvem sklopu odgovarjam 

tudi na svoje prvo raziskovalno vprašanje, ki se glasi: »Ali je možno zgolj z grafitom doseči 

slikovitost in pestrost v ilustraciji?« – ter svoje sklepe tudi kratko predstavljam.  

Drugi del je likovno-teoretični sklop. V tem sklopu – kot teoretično podporo svojemu 

praktičnemu delu – strnjeno predstavljam splošne definicije likovne teorije, na katere se 

konkretno nanašam v nadaljevanju, in sicer s predstavitvijo formalnih likovnih analiz svojih 

petih izbranih ilustracij. Prek analiz predstavljam kompleksno notranjo zgradbo ilustracij, 

izpostavljam ključne elemente likovne gradnje in odgovarjam na drugo raziskovalno vprašanje: 

»Katere likovne gramatike so uporabljene v mojih ilustracijah?«. Skozi oči svojega lastnega 

likovnega dela na koncu s kratkim sklepom tudi argumentiram in »upravičim« vlogo slikanice 

brez besedila pri poučevanju likovne umetnosti ter njeno uporabo v smislu didaktičnega 

pripomočka v likovno vzgojne namene.  

Tretji del je likovno-didaktični sklop. Ta del je raziskava v didaktičnem smislu, ki ga podpiram 

s pedagoško metodologijo in na podlagi pridobljenih rezultatov predstavim svoje ugotovitve. 

Zanima me, kako sodelujoči učenci s pomočjo izbranega didaktičnega pripomočka (moje 

slikanice) rešujejo likovne probleme, kako izrabljajo in realizirajo izrazne zmožnosti grafita ter 

kako predstavijo izkušnje monokromnega prikazovanja in didaktičnega pripomočka. Na 

podlagi reprodukcij nastalih likovnih del učencev ter transkribiranih intervjujev z njimi 

preverim, »kakšen je odziv učencev do monokromne grafitne tehnike?« in s tem odgovorim na 

svoje tretje raziskovalno vprašanje. 

Vse tri sklope magistrskega dela sklenem s skupnim zaključkom, v katerem na podlagi sklepov 

in ugotovitev smiselno povežem celotno vsebino. 
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2 LIKOVNO PRAKTIČNI SKLOP 

 

2.1 Splošne teorije 

2.1.1 Pomen slikanice za otrokov razvoj 

Ugotovitve strokovnjakov kažejo na pomen slikanic za otrokov razvoj. Slikanice marsikdaj 

nosijo odgovornost za otrokove prve korake v svet književnosti in likovne umetnosti; 

predstavijo jim različne načine vizualnega upodabljanja sveta, jih učijo razumevati sisteme 

nebesednih znakov, jih spoznajo z abecedo vizualne pismenosti, s pravili različnih likovnih 

tehnik, pomenom merila, perspektive, jim pomagajo pridobiti občutek za tridimenzionalnost ... 

Otroci tako razvijajo splošne intelektualne in druge sposobnosti, ob tem pa na lastni razvojni 

ravni razmišljajo o sebi ter o kulturi in svetu, v katerem obstajajo (Rot Gabrovec, 2003).  

Tomaž Zupančič (2012) – poleg pomembne kognitivne funkcije slikanice – kot njen ključen 

motivacijski inštrument posebej izpostavi ilustracijo. Branje slik otroka notranje bogati, saj ga 

spodbuja k podoživljanju upodobljenih oblik in figur ter k vzpostavljanju odnosov med njimi 

(Karim, 2003), obenem pa uživa ter se sočasno še uči, spoznava svet in neguje svojo prirojeno, 

še neobremenjeno domišljijo (Zupančič, 2012). Silva Karim (2003) opozori, kako pomembna 

je kakovost ilustracij v slikanicah, saj le-te vplivajo na otrokovo domišljijsko predstavo, na 

njegova čustva in razum. Kakovostne ilustracije nudijo učinkovito pomoč za predstavo in 

poglobljeno doživljanje zgodbe (Karim, 2003), hkrati pa otroci prek njih odkrivajo različne 

načine likovnega podajanja pripovedi ter raziskujejo lastno likovno ustvarjalnost (Avguštin, 

2003). 

 

2.1.2 Slikanica brez besedila 

Tiha knjiga ali slikanica brez besedila (ang. Silent book, wordless picture book) je skrajna 

oblika slikanice, ki celotno zgodbo predstavi zgolj skozi ilustracijo (Haramija in Batič, 2003). 

Marjana Kobe (1987) slikanico brez besedila opredeli kot zvrst slikaniškega gradiva, v kateri 

ustvarjalec prek dinamične, pripovedne ilustracije, torej zgolj s svojimi likovnimi zapisi, prek 

celotne knjige razprede svojo zgodbo. 

Ta posebna oblika slikaniškega gradiva od bralca zahteva, da aktivno sodeluje pri ustvarjanju 

pomena, da z ilustracijami tvori dialog in jih bere na različne načine (posamezno in 

zaporedoma), med njimi odkriva zveze, ob tem pa oblikuje in stopnjuje pričakovanja ter 

ugotavlja pomen celote (Haramija in Batič, 2003). Razbiranje in razumevanje pomena zgodbe 

v taki slikanici je večplastno in zahtevno (Haramija in Batič, 2003).  

Prek pozornega opazovanja ilustracij in aktivnega tvorjenja pomena celote si otroški bralci slike 

prisvajajo in jih obvladujejo, posledično pa se učijo opazovanja in nadziranja lastnega okolja 

ter povezovanja že znanega (Rot Gabrovec, 2003). 

Poleg samostojnega opomenjanja celote pa tiha knjiga otroka spodbudi tudi k ubesedenju 

lastnih spoznanj, k nadomeščanju pisane besede in razvoju lastne jezikovne zmožnosti (Rot 

Gabrovec, 2003). 

 

2.1.3 Risanje s svinčnikom 

Risanje je osnovna metoda prenosa likovnih misli v vidno obliko (Tomšič Čerkez in Komelj, 

2010). Risbe so ene najstarejših artefaktov naše civilizacije, kar kaže na to, da je bilo risanje v 

družbi od nekdaj pomembno tudi za socialno in duhovno življenje. Narisana podoba je rodila 

pisavo ter spodbudila razvoj tehnologije in znanosti (Rački, 2010), Nina Šuštaršič s soavtorji 

(2011) pa navaja vrsto dejavnikov, ki risbi pripisujejo velik pomen v človekovem razvoju – na 

eni strani se namreč ljudje prek risbe urimo v posnemanju narave in razvijamo sposobnost 

opazovanja, na drugi pa – z učenjem posploševanja in abstrahiranja – izpopolnjujemo 

pojmovno mišljenje (Šuštaršič in drugi, 2011).  
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Grafitni svinčnik je linearno orodje, ki ga lahko risar zelo raznoliko izkoristi in ga uporabi, da 

z individualno, sebi lastno motoriko na mnogotere načine izrazi svoj slikarski temperament 

(Butina, 1997). Umetnik se lahko pri risanju s svinčnikom izraža z zelo raznolikimi načini 

potezanja in tako izrabi vrsto izraznih in oblikovalskih možnosti grafita; prepričljivo lahko 

uporablja neskončne možnosti variiranja linije, lahko pa se igra tudi z modeliranjem nelinearnih 

svetlostnih vrednosti in točkovnih možnosti (Butina, 1997). 

 

2.2 Opis praktičnega dela 

2.2.1 Zgodba 

Navedena dejstva in splošne teorije so mi predstavljale spodbudo, da sem se odločila ilustrirati 

avtorsko slikanico brez besedila, in da sem pri tem kot risarsko orodje posegla po grafitnem 

svinčniku.  

Kot izhodišče sem si izbrala literarno predlogo, in sicer pravljico Hansa Christiana Andersena 

z naslovom Stara hiša. Razlog za moje »prevajanje« te mojstrovine v zgolj slikovni jezik tiči v 

dodatnem izzivu: kako v tako pripovedno bogatem delu ohraniti karakter originalne pravljice, 

obdržati vso kompleksnost besedila in obvarovati skrivnostnost pripovedovalca ter hkrati 

prikazati vse za razbiranje pomena in ohranjanje rdeče niti ključne informacije.  

Poleg vsebinskega izziva mi je izziv predstavljala tudi sama tehnika. Moj cilj je bil z grafitno – 

v osnovi monokromno tehniko – v ilustracije vnesti pestrost, slikovitost, razgibanost ter z 

izborom kadrov, motivov in situacij doseči pomensko polnost ter prikazati raznolikost izraznih 

možnosti grafita. Ključno pri tem je bilo doseganje enotnosti izredno slikovite, kompleksne, 

jezikovno bogate vsebine (Andersenova zgodba Stara hiša) in njene forme (moje ilustracije), 

torej z grafitom podpreti in še dodatno potencirati vsebino. 

Avtorska slikanica brez besedila Stara hiša je sestavljena iz devetnajstih dvostranskih ilustracij 

v tehniki grafita, ki pripovedujejo nekoliko posodobljeno zgodbo Hansa Christiana Andersena 

z istoimenskim naslovom. Gre za slikanico, ki plasti in prepleta zgodbe, skriva podrobnosti in 

tako teži k čim tesnejšemu stiku z bralcem, da bi posegla v svet ustvarjalne igre domišljije, 

obravnavala različne teme (osamljenost, zapuščenost, prijateljstvo, zaupanje, žalovanje, starost, 

smrt ...) itd. Slikanica z razvojem dogodkov, ki sledijo zapletu in razpletu literarnega besedila, 

z ustvarjanjem napetosti bralca spodbuja k obračanju listov. 

 

2.2.2 Proces ilustriranja 

Ilustratorskega dela magistrskega projekta sem se lotila v luči razumevanja celotne 

Andersenove zgodbe. Sprva sem prek skic načrtovala in se odločala, katere prizore naj 

ilustriram za kar najbolj učinkovito razbiranje zgodbe. V nadaljevanju sem sklenila, da bom 

Andersenovo zgodbo nekoliko poenostavila in spremenila, in sicer sem dva dečkova obiska 

združila v enega, izpustila sem nekatere like (npr. starega strežaja) in tematiko posodobila oz. 

jo postavila v današnji čas. Poleg tega sem zamenjala tudi perspektivo. Andersenova zgodba je 

namreč predstavljena predvsem iz vidika kositrnega vojačka, jaz pa sem jo prezentirala bolj iz 

vidika dečka. Določila sem devetnajst situacij, ki bodo bralca popeljale od začetka do konca 

zgodbe. Da bi teh devetnajst situacij pretvorila v slikovite in pripovedno bogate ilustracije, sem 

nato pričela s skicami. Ker so ilustracije dvostranske, sem morala biti pozorna na prepogib, kar 

pomeni, da sem posamezne ilustracije skicirala tako, da noben pomemben element ne stoji 

natanko na sredini oz. na točki prepogiba slikanice. Sledila je izdelava »storyboarda«, ki mi je 

omogočil lažjo predstavo zaporedja ilustracij in mi prezentiral funkcioniranje celote. Pri 

skiciranju sem bila pozorna na skladnost detajlov, izbirala sem raznolike perspektive in kote 

gledanja (npr. ptičjo, žabjo, linearno perspektivo ...), pozorna pa sem bila tudi na različne 

poglede, namreč da se ti pojavljajo sistematično in enakomerno od prve do zadnje ilustracije 

slikanice.  
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2.2.3 Od skice do ilustracije 

Ilustracija I. 

Prva ilustracija predstavlja sosesko, v kateri stanujeta deček – v eni izmed novejših hiš – in 

starček – v stari hiši nasproti dečkove. Andersen v svoji zgodbi poudarja razliko med starim in 

novim, med zapuščenim in urejenim: »Tam doli ob cesti je stala stara, stara hiša. Bila je skoraj 

tri sto let stara. /.../ Vse ostale hiše ob cesti so bile nove in zelo lepe, imele so velika okna in 

gladke stene. Prav lahko si opazil, da nočejo imeti s staro hišo nič skupnega.« (Andersen, 1950, 

str. 177) 

Izbrala sem ptičjo perspektivo in izpostavila kontrast med staro hišo in drugimi, modernimi 

hišami. Skozi celotno slikanico sem želela razviti in izpeljati čim več različnih motivov ter 

»vzporednih zgodb«, katerih (ne)spremenljivost bralec lahko opazuje in razbira od prve do 

zadnje ilustracije. Ena od teh podrobnosti so letni časi – vse se začne jeseni, ki se nadaljuje v 

zimo; nato nastopi pomlad in se konča s poletjem. Na prvo ilustracijo sem zato dodala jesenske 

liste v vetru. Določila sem tudi element, ki bo ostajal enak skozi celotno zgodbo in tako 

pripomogel k prepoznavi točno določenega prostora: to je drevo ob starčkovi hiši, ki se pojavi 

že na prvi ilustraciji. 

 

 

Slika 1: Skica 1, soseska 

 

 

Slika 2: Ilustracija 1, končna 
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Na končni ilustraciji sem se posvetila detajlom in sosesko oživila z njenimi prebivalci. Poudarek 

je na stari hiši, v hiši nasproti pa pozoren bralec ob oknu v prvem nadstropju že lahko opazi 

dečka, ki pogleduje proti njej. 

 

Ilustracija II. 

Drugo ilustracijo sem posvetila dečku. Prikazujem ga v njegovi sobi, v katero sem na končni 

ilustraciji umestila mnoge podrobnosti, ki identificirajo njegova deška zanimanja. 

 

 

Slika 3: Skica 2, deček v svoji sobi 

 

 

Slika 4: Ilustracija 2, končna 

 

V sobi se znajdejo predmeti, ki pripovedujejo o tem, kaj deček rad počne (npr. palica za ribolov, 

lego kocke, barvice, knjiga Andersenovih pravljic ...), poudarila pa sem njegovo posebno 

zanimanje za kositrne vojake (z njimi se na ilustraciji igra, po sobi vidimo njegove risbe 

kositrnih vojakov, na posteljnini motive gradov, na tleh grad iz lego kock). Pomembna 

podrobnost je tudi ta, da ima na tej ilustraciji v rokah dva kositrna vojaka. 
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Ilustracija III. 

Andersen je v svoji zgodbi odnos med starčkom in dečkom v času, ko se še nista srečala, opisal 

tako: »Časih je prišel k oknu in gledal ven in tedaj mu je deček pokimal in starček je pokimal 

njemu. Tako sta se spoznala in postala prijatelja, čeprav še nista nikoli govorila drug z drugim. 

Pa saj to tudi sploh ni bilo potrebno. Deček je slišal, kako sta oče in mati dejala: 'Starčku se 

zelo dobro godi, samo tako strašno je sam!'« (Andersen, 1950, str. 178). Moja ilustracija se 

nanaša na ta odnos na daljavo in prikazuje dečkovo empatijo. Bralca skušam spodbuditi k 

razmišljanju o tem, kaj deček premišljuje: »Imam dva kositrna vojaka. Tule je eden, naj ga ima 

on, vem, da je tako strašno sam.« (Andersen, 1950, str. 178). 

Na skici sem določila, da bo ilustracija iz dečkove perspektive. Sem se pa – zaradi prejšnje 

ilustracije z istim dogajalnim prostorom naknadno odločila za nočni prizor in približan kader – 

detajl dečka, ki pogleduje proti starčku. 

 

 

Slika 5: Skica 3, deček pogleduje proti starčku 

 

 

Slika 6: Ilustracija 3, končna  
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Ilustracija IV. 

Četrta ilustracija prikazuje dečkov odhod na obisk k starčku. Sprva sem morala natančno 

načrtovati, kakšna bo hiša, jo skicirati in podrobno določiti, kako izgleda iz različnih smeri. 

Narisala sem tudi njen tloris in si na ta način pomagala smiselno in prostorsko pravilno 

predstavljati notranjost. 

 

 

 

Slika 7: Skice hiše 1 

 

 

Slika 8: Skice hiše 2 
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Nato sem skicirala dečka, ki ima v roki zavit predmet (darilo za starčka, enega svojih dveh 

kositrnih vojakov), pred vstopom v staro hišo. Poudarek je tu na stari hiši ter na dečkovem 

doživljanju njene mogočnosti in skrivnostnosti. To občutje sem potencirala s pogledom iz 

dečkove perspektive.  

 

 

Slika 9: Skica 4, deček se odpravi v staro hišo 

 

 

Slika 10: Ilustracija 4, končna 
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Ilustracija V. 

Deček nato vstopi v hišo, katere notranjost je Andersen zares živo in bogato opisal s številnimi 

pridevniki. V svoji ilustraciji sem želela ustvariti nekaj prav tako slikovitega in bogato 

povednega ter z grafitom podpreti vsebino oz. občutja z ilustracijo še potencirati. Ob tem sem 

morala biti pozorna na vzdušje in na številne pomembne vsebinske detajle. Na skici sem 

načrtovala deljen prizor, ki bi prikazoval dečkovo pot po stopnicah navzgor. 

 

 

Slika 11: Skica 5, stara hiša 

 

Kasneje sem se odločila, da bom vseeno ilustrirala enoten dvostranski prizor, v katerega bom 

zajela dečka, ki previdno in osuplo vstopa, stopnišče ter sobo, kjer ga čaka starček.  

 

 

Slika 12: Skica notranjost hiše 1 
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Slika 13: Skica notranjost hiše 2 

 

 

Slika 14: Skica notranjost hiše 3 

 

Vse poskusne skice sem združila v perspektivo širokega kota, ki na robovih kaže zametke 

pogleda ribjega očesa, t. i. »fish eye« in tako prikazala vse – za razumevanje in doživljanje 

zgodbe pomembne komponente. 
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Slika 15: Ilustracija 5, končna 

 

Ilustracija VI. 

Sledi prizor, ko starček odvija vojačka, ki mu ga je podaril deček.  

 

 

Slika 16: Skica 6, starček odvija vojaka 

 

Na končni ilustraciji sem dodala še dečka in del slike lepe gospe, ki je za razumevanje zgodbe 

ključna v nadaljevanju. 
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Slika 17: Ilustracija 6, končna 

 

Ilustracija VII. 

Nadaljevanje Andersenove zgodbe sem precej priredila; v originalni zgodbi se vse dogaja iz 

gledišča kositrnega vojačka, ki ga deček pusti starčku, in zgodita se dva obiska. Sama sem vse 

dogajanje združila v en sam obisk, v katerem se zgodi glavni zaplet zgodbe. 

Začnem s prizorom, v katerem starček postreže dečka, ki medtem opazuje veliko sliko lepe 

gospe, nakazane že na prejšnji ilustraciji. 

S ptičjo perspektivo sem zajela vse predmete in kose pohištva v starčkovi sobi, ki so kasneje 

pomembni za razumevanje zgodbe, s tem pogledom pa sem lahko jasno prikazala in poudarila 

tudi špranje v tleh, razpadajoč, preluknjan pod, na katerega sem usmerila pozornost tudi s samo 

naslovnico slikanice. Ta je namreč ključen za razbiranje poteka dogodkov ilustracij, ki sledijo. 

 

 

 

Slika 18: Skica 7, deček opazi sliko lepe gospe 
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Slika 19: Ilustracija 7, končna 

 

Ilustracija VIII. 

Starček v Andersenovi zgodbi dečku skozi oba obiska razkaže svoje starine, knjige s slikami, 

spomine, sama pa sem vse to združila v prizor, ki prikazuje njegove spomine na lepo gospo s 

slike, ki jo deček na prejšnjem prizoru z zanimanjem občuduje. 

 

 

Slika 20: Skica 8, spomini iz albuma 

 

Na ilustraciji lahko bralec v kovčku spominov poišče različne predmete, na fotografijah opazuje 

različne prizore ter si ob tem ustvari lastno zgodbo o tem, kdo je lepa gospa s slike. Starček v 

roki pridrži fotografijo, na kateri gospa igra klavir in zdi se, da je zasanjan v prijeten spomin. 
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Slika 21: Ilustracija 8, končna 

 

Ilustracija IX. 

Sledi prizor, ko starček v spomin na lepo gospo, ki je igrala na klavir, na inštrument tudi sam 

zaigra. 

 

 

Slika 22: Skica 9, igranje na klavir 

 

Pomembna podrobnost na tej ilustraciji je kositrni vojak na robu klavirja. Starček je tako 

zasanjan v spomine in igranje klavirja, da se ne osredotoča nanj, prav tako tudi deček ne.  

Da pa bi nanj opozorila bralca, sem poudarila luknjo v tleh in vojačka na robu klavirja, ki 

napoveduje naslednji dogodek. 
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Slika 23: Ilustracija 9, končna 

 

Ilustracija X. 

Padec kositrnega vojaka v luknjo v podu pomeni zaplet v zgodbi. S sledečo ilustracijo 

prikazujem pogled od spodaj navzgor oz. pogled kositrnega vojaka iz luknje, v katero je padel, 

navzgor. 

 

 

Slika 24: Skica 10, vojaček pade v luknjo 

 

Sprva sem načrtovala, da bom na tej ilustraciji prikazala tudi dečka in starčka, ki se sprašujeta, 

kje neki je vojaček ter vojačkovo roko, ki takoj ponuja odgovor na to vprašanje.  

Glede končne ilustracije sem se odločila, da bom prikazala zgolj pogled od spodaj navzgor in s 

popačenostjo predmetov, ki jih lahko natančno lociramo v starčkovi sobi spodbudila bralčevo 

domišljijo, da sam ugotovi, kaj se je pravkar zgodilo. 
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Slika 25: Ilustracija 10, končna 

 

Ilustracija XI. 

Iskanje vojačka sem zato prikazala samostojno, ločeno od prejšnje ilustracije. 

 

 

Slika 26: Skica 11, iskanje vojačka 
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Slika 27: Ilustracija 11, končna 

 

Razočaran dečkov pogled razkriva, da je iskanje neuspešno, nekoliko nagnjen kot gledanja pa 

potencira dinamičnost in vihravost vsebine ilustracije.  

 

Ilustracija XII. 

Naslednja ilustracija naznanja dečkov odhod domov in starčkovo utrujenost, ki je hkrati lahko 

tudi simbol za iztek njegovega življenja, ki se zgodi v nadaljevanju. 

 

 

Slika 28: Skica 12a, utrujenost po neuspešnem iskanju vojačka 
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Slika 29: Skica 12b, utrujenost po neuspešnem iskanju vojačka 

 

Na končni ilustraciji sem dodala še snežinke, ki simbolizirajo spremembo – zimo (mirovanje, 

smrt) in so hkrati znak, da mora deček oditi domov. 

 

 

Slika 30: Ilustracija 12, končna 

 

Ilustracija XIII. 

Ilustracija, ki sledi, predstavlja konfrontacijo hiš. Tipična linearna perspektiva bralca navede k 

primerjanju leve in desne strani. Glavni poudarek je na kontrastu med živim in neživim. Vsem 

hišam, razen stari, se kadi iz dimnikov, do vseh, razen do stare, vodijo človeške stopinje. Zima 

je na vrhuncu. Bralca navajam na razmišljanje, da je starček umrl. 
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Slika 31: Skica 13, zima 

 

 

Slika 32: Ilustracija 13, končna 
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Ilustracija XIV. 

Naslednji prizor predstavlja preskok – zamenja se letni čas; nastopi pomlad in deček skozi vrata 

svoje hiše opazuje, kako iz starčkove stare hiše odnašajo predmete in pohištvo. Bralec lahko v 

povezavi s prejšnjima ilustracijama sklepa, da je starček umrl. 

 

 

Slika 33: Skica 14, pomlad – hišna razprodaja 

 

 

Slika 34: Ilustracija 14, končna 

 

Ilustracija XV. 

Sledi podiranje stare hiše. Sprva sem načrtovala, da bom prizor, ko se na predelu, kjer je nekoč 

stala stara hiša, že začenja novogradnja, ponovno ilustrirala kot pogled iz ptičje perspektive. 
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Slika 35: Skica 15, podiranje stare hiše 

 

Kasneje sem si premislila in se odločila, da bom prikazala ruševine stare hiše in vanje postavila 

čim več podrobnosti iz notranjosti, ki jih bralec lahko poišče na prejšnjih ilustracijah. Ohranila 

sem drevo, ki zaznamuje lego starčkove hiše. 

 

 

Slika 36: Ilustracija 15, končna 

 

Ilustracija XVI. 

Tako kot v Andersenovi zgodbi se tudi v moji slikanici na tem mestu zgodi časovni preskok. 

»Poteklo je mnogo, mnogo let – toliko, da je drobni deček zrasel v moža, da, v krepkega, 

pametnega moža, nad katerim so starši imeli veselje. In pravkar se je bil poročil in se s svojo 

mlado ženo vselil v hišo, pred katero je bil vrt.« (Andersen, 1950, str. 185) 

Hiša z vrtom se nanaša na novo hišo, ki so jo zgradili na mestu, kjer je prej stala starčkova. 

Moja naslednja ilustracija zato prikazuje odraslega dečka z ženo in trenutek, ko se selita v svoj 

novi dom. Drevo na vrtu bralcu sporoča, da nova hiša stoji na lokaciji nekdanje stare hiše. 

 



22 
 

 

Slika 37: Skica 16, nova hiša, vselitev – odrasel deček 

 

V končni ilustraciji sem pogled prestavila v notranjost nove hiše s pogledom na vrt, na katerem 

odrasel deček s svojo ženo ob drevesu, ki locira prostor, hvaležno opazuje svoj novi dom. 

 

 

Slika 38: Ilustracija 16, končna 

 

Ilustrcija XVII. 

Zgodba se nadaljuje s prizorom, ko dečkova žena, medtem ko sadi na vrtu, naključno naleti na 

kositrnega vojaka: »Iz mehke zemlje je štrlelo nekaj šiljastega. To je bilo – da, pomislite malo 

– to je bil kositrni vojak, tisti, ki je bil izgubljen gori pri starčku, in se je bil klatil med podrtinami 

in zdaj že mnogo let ležal v zemlji.« (Andersen, 1950, str. 185) 

 

Kot asociacijo in navezavo na pretekle dogodke v zgodbi sem uporabila enako perspektivo kot 

pri ilustraciji, ko vojaček pade v luknjo v podu.  
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Slika 39: Skica 17, najdenje vojačka 

 

 

Slika 40: Ilustracija 17, končna 

 

Ilustracija XVIII. 

»'Daj, da ga pogledam!' je dejal mladi mož, se nasmehnil in nato zmajal z glavo.« (Andersen, 

1950, str. 185) 

Prikažem odraslega dečka, ki se z ganjenim izrazom na obrazu in s končno najdenim vojačkom 

v rokah spominja otroških let in prijateljstva s starčkom. 
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Slika 41: Skica 18, ganjen ob spominih 

 

 

Slika 42: Ilustracija 18, končna 

 

Ilustracija XIX. 

Andersen svojo pravljico zaključi z mislijo: »Toda krasno je, če te ljudje ne pozabijo!« 

(Andersen, 1950, str. 186) 

To misel sem želela ohraniti tudi v svoji slikanici, zato sem za končno ilustracijo izbrala prizor, 

ko deček ponovno združi svoja dva kositrna vojačka in ju skupaj pospravi v škatlo, v kateri je 

izgubljeni vojaček toliko časa manjkal. 
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Slika 43: Skica 19, vojačka spet skupaj 

 

 

Slika 44: Ilustracija 19, končna 
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Ilustracija XX. - naslovnica 

Branje slikanice se začne že z naslovnico, zato je zelo pomembno, kaj sporoča, in v kaj usmerja 

bralca. Želela sem, da moja naslovnica ni ne premalo ne preveč povedna in da usmeri pozornost 

ter v bralcu zbudi zanimanje in radovednost, zakaj na samem začetku stoji prav ta motiv. 

S svojo naslovno ilustracijo se navezujem na glavni zaplet zgodbe – izginotje vojačka v talni 

luknji.  

 

 

Slika 45: Ilustracija 20, naslovnica, končna 

 

Kasneje sem na naslovnico dodala še naslov ter ime in priimek avtorice. 

 

 

Slika 46: Naslovnica; zaprta knjiga 
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2.3 Sklep 

Izrazne zmožnosti grafita sem sprva raziskovala v svoji lastni likovni praksi, pri čemer je bila 

moja iztočnica izrazno, pomensko ter jezikovno izjemno polna in slikovita Andersenova 

zgodba Stara hiša. Ker je pri ilustriranju določene zgodbe izredno pomembna skladnost njene 

vsebine in končne – ilustrirane – forme, je bil moj raziskovalni problem v tej fazi ustvariti 

pomensko polnost, podpreti, celo potencirati vsebino zgolj z monokromno tehniko grafita. S 

ciljem, da z maksimalnim izraznim razponom ilustriram avtorsko slikanico brez besedila 

znotraj te tehnike, sem v tem delu svojega raziskovanja odgovorila na svoje prvo raziskovalno 

vprašanje – ali je možno zgolj z grafitom doseči slikovitost in pestrost v ilustraciji. 

Na podlagi lastne izkušnje ilustriranja z gotovostjo trdim, da je v ilustracijo tudi zgolj z grafitom 

možno vnesti pestrost in slikovitost in da prav tehnična omejitev – monokromnost – odpira 

nove, zanimive likovne izzive ter razpira raznoliko paleto likovnih rešitev, s katerimi je to 

slikovitost in pomensko polnost v ilustraciji mogoče doseči in realizirati. Omejenost izraznosti 

v smislu enobarvnosti je odprla nov pogled v iskanju in izkoriščanju mnogih drugih zelo 

pomembnih in učinkovitih elementov ustvarjanja razpoloženja, ponazarjanja kompleksnosti in 

sporočilnosti izhodiščne zgodbe ter potenciranja njenega karakterja (npr. variiranje svetlosti, 

poudarek na perspektivi, pogledih, kotih gledanja itd.). Najboljša ponazoritev in dokaz teh 

mojih sklepnih ugotovitev so moje ilustracije same – da pa to ne bi bila zgolj subjektivna trditev, 

v naslednjem sklopu izbrane ilustracije formalno likovno analiziram in s tem svojo ugotovitev 

tudi likovno teoretično upravičim. 
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3 LIKOVNO TEORETIČNI SKLOP 

3.1 Splošne teorije 

V nadaljevanju kot teoretično podporo svojemu likovno-praktičnemu delu predstavljam 

formalne likovne analize izbranih ilustracij. Pri tem se konkretno nanašam na naslednje splošne 

likovne teorije. 

Verbalni in likovni jezik sta oba zgrajena vsak po svoji določeni hierarhiji. V verbalnem jeziku 

gre od zvokov k besedam, stavkom, mislim, do pripovedi; hierarhična zgradba likovnega jezika 

pa gre od orisnih likovnih prvin k orisanim, ki jim sledijo oblike, liki in končna forma, 

organizirana po kompozicijskih načelih (Butina, 1997). Tako kot vidni prostor zaznavamo samo 

glede na predmete in pojave v njem, tudi likovni prostor gradimo tako, da v njem razvrščamo 

in urejamo likovna sredstva (Butina, 1997). Za nastanek kakovostne ilustracije je dober 

oblikovni pristop zelo pomemben (Avguštin, 2003); celotna kompozicija in vsi elementi znotraj 

nje morajo delovati urejeno in uravnoteženo, načela likovne gradnje morajo biti spretno 

uporabljena (Zupančič, 2012). Kakovostne ilustracije vsebujejo zanimive kote gledanja, 

različne poglede (žabja, ptičja perspektiva); pomembna je tudi jasnost risbe, njena likovna 

prečiščenost in podvrženost risarskim zakonitostim, predvsem pa ilustratorjeva lastna likovna 

občutljivost (Zupančič, 2012). Umetnik na različne načine posega v slikovno ploskev, na njej 

ustvarja iluzijo tridimenzionalnosti in jo na ta način oživi v duhovni prostor (Butina, 1997). Ker 

je likovna tehnika, ki sem jo izbrala za svojo slikanico (grafit) v svoji osnovi monokromna, sem 

iluzijo tridimenzionalnosti na slikovni površini na različne načine dosegala predvsem z 

razlikami v svetlosti. Temeljna orisna likovna prvina svetlo-temno že v svojem temelju teži k 

ponazarjanju globine in prostora, poudari oblikovanost in plastičnost teles, njihovih površin in 

prostor sam (Butina, 2000). Tonske razlike imajo likovno nalogo in moč, da v nas vzbujajo 

občutek globine in ustvarjajo prostor celo pri abstraktnih, nič opisujočih spremembah svetlosti 

na površini (Muhovič, 2015). Dajo nam informacije o globini prostora ter o položajih in smereh 

oblik v njem, hkrati pa opišejo oblike, volumne in teksture površin (Muhovič, 2015). Vse to 

lahko likovnik učinkovito izkoristi pri gradnji reliefnosti površin in artikulaciji iluzije 

tridimenzionalnosti na dvodimenzionalni slikovni ploskvi (Muhovič, 2015). Izkoriščanje 

svetlostnih razlik sem pri snovanju svoje slikanice poskušala kar najbolje uporabiti tudi sama. 

Oblikotvorni postopek, ki sem se ga pri tem lotila, je modelacija.  

Modelacija izhaja iz oblikotvornih potencialov likovne prvine svetlo-temno, in je postopek, s 

katerim likovnik na površini dveh razsežnosti artikulira reliefne, plastične in prostorske učinke 

(Muhovič, 2015). Gre za dodajanje tonskih vrednosti črtni risbi (Rački, 2010); znotraj orisanih 

oblik svetlostne razlike narisanim predmetom dodajo tridimenzionalnost, volumen in snovnost, 

kar gledalcu pojasni gibanje njihovih površin (Muhovič, 2015). Butina (2000) doda, da je pri 

modelaciji glavna uporaba hitrih (diskontinuiranih) in/ali počasnih (kontinuiranih) prehajanj iz 

svetlega v temno, s čimer lahko dosegamo raznolike prehode med prostorskimi plani, 

prostorske prelome, določimo začetek/konec oblike ...  

Iz temeljnih likovnih prvin in njihovih medsebojnih odnosov izhajajo likovne spremenljivke 

velikost, teža, položaj, smer, število, gostota in tekstura. Te na oblike pomembno vplivajo tako, 

da jih postavljajo v različne odnose in kontekste in s tem spreminjajo njihove pomenske 

vrednosti in vidike (Butina, 1997). Likovna spremenljivka, ki s stališča vidne zaznave prav tako 

spada na področje svetlo-temnega, je tekstura. Risbi doda otipni značaj in je zaradi svojih 

lastnosti pomembno likovno izrazno sredstvo. Omogoča upodabljanje večjega ali manjšega 

občutka prostora, ritma, harmonije, smeri, kontrasta (Butina, 2000) ..., in sem jo zato pri 

ilustriranju lahko učinkovito koristila.  

Za prikazovanje globine prostora si v likovni praksi pomagamo tudi s prostorskimi ključi in s 

perspektivo. Perspektiva nam omogoča, da na dvodimenzionalni slikovni ploskvi ustvarimo 

iluzijo tridimenzionalnosti, zaradi prostorskih ključev (globinskih vodil) pa predmete na sliki 
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prepoznavamo kot blizu ali daleč (Rački, 2010) in so zato pri likovnem snovanju pomemben 

pripomoček za upodabljanje prostora (Butina, 1997). 

Prostorski ključi – konvergenca linij, prekrivanje, osvetljenost in osenčenost, ostrina obrisov in 

detajlov, diferenciacija barvne intenzitete, toplosti in hladnosti in kombinacije naštetega 

(Muhovič, 2015, str. 652) – nam omogočajo zaznavo globine v prostoru in so formalna ter 

oblikotvorna izhodišča upodabljanja tridimenzionalnosti na dvodimenzionalni slikovni ploskvi 

(Butina, 1995). Za jasno artikulacijo prostorske globine je potrebno najpomembnejši prostorski 

ključ, t. i. diferenciacijo svetlosti, kombinirati še z drugimi globinskimi vodili (Arnheim, 1974). 

Nekateri globinski ključi so močnejši, drugi šibkejši, zato lahko za prepričljivo iluzijo prostora 

izberemo poljubne kombinacije prostorskih vodil (Butina, 1997). Muhovič (2015) dodaja, da 

ustvarjalec z urejanjem, izbiranjem in kombiniranjem ustreznih vizualnih gradientov »simulira 

prepričljive zaznave globinskih situacij in prizorov« (str. 652), kar je, v prid prepričljivosti v 

umetniškem delu, tudi ključni namen vsakega ustvarjalca. 

 

3.2 Formalne likovne analize izbranih ilustracij 

Sledi natančnejša obravnava petih ilustracij, ki sem jih izmed devetnajstih, ki sestavljajo 

slikanico Stara hiša, izbrala kot referenčne. Med seboj se namreč oblikovno, kompozicijsko, 

perspektivično in na sploh risarsko razlikujejo, s tem pa kot ožji izbor ponujajo širši spekter za 

kritično, analitično likovno opazovanje.  

Ključni likovni element, ki ga bom v formalnih likovnih analizah iskala in prepoznavala, je 

svetlo-temno. Ta orisna likovna prvina izhaja iz same narave monokromne grafitne likovne 

tehnike in skozi celotno slikanico nosi vlogo osnovnega izraznega sredstva, poleg tega pa je 

tudi eden od ključnih načinov prikazovanja globine in oblikovanja prepričljivega likovnega 

prostora. Pri oblikovanju tridimenzionalnosti imajo v slikanici veliko vlogo tudi prostorski 

ključi, zato se bom pri analizi osredotočila tudi na le-te, ter na likovne spremenljivke, ki izrazno 

in vsebinsko spreminjajo ponavljajoče se oblike. Prepoznavala bom tudi načine, na katere se 

likovni elementi združujejo v kompozicijo, razporeditev mas, oblik in ravnotežje celote. 

 

3.2.1 Formalna analiza – ilustracija I 

 

 

Slika 47: Zasnežena ulica 

 

Na ilustraciji je upodobljena zasnežena ulica s hišami na levi in desni strani. Na levi dobimo 

vpogled v notranjost dveh hiš, v katerih opazimo praznično dogajanje, na nasprotni strani pa je 

temu kontrastna zapuščena, neosvetljena, stara hiša.  
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Najizrazitejša orisna likovna prvina je svetlo-temno, saj je ilustracija v celoti akromatična – brez 

barvnosti; informacije o oblikah in prostorski globini so tako posredovane zgolj s svetlostnimi 

razlikami. Posegi v slikovno ploskev z grafitom ter s tem dodani kontrasti med svetlim in 

temnim so na tej ilustraciji minimalni; tonske vrednosti so dodane le na mestih, kjer je to 

potrebno za razumevanje snovnosti, volumna in gibanja narisanih površin. Prisotni so tako 

kontinuirani kot diskontinuirani svetlostni prehodi. Znotraj orisanih oblik opazimo počasna 

prehajanja iz svetlega v temno, ki označujejo počasno spreminjanje prostorske usmeritve 

določene površine (npr. modelacija sneženega moža), ponekod pa kontinuirani prehodi 

ponazarjajo upadanje svetlostne moči luči zaradi odmika od svetlobnega vira (npr. nebo nad 

staro hišo, ki ni osvetljena, je skorajda črno, medtem ko je nad drugimi, osvetljenimi hišami, za 

nekaj odtenkov svetlejše). Hiter svetlostni prehod orisuje zunanji obris oblik, kjer le-te mejijo 

na ozadje (npr. kjer se konča streha stare hiše in se za njo pojavi temno nebo), pojavi pa se tudi 

na mestih, kjer nastane srečanje dveh prostorsko različno usmerjenih ploskev (npr. v kotu 

vhodnih vrat stare hiše). 

Linija je po celotni ilustraciji večinoma pasivna (nastane kot rob med ploskvama različne 

svetlosti). Prostor je prikazan z linearno perspektivo; hiše v kompoziciji sledijo linijam, ki se 

stekajo v eno očišče na horizontu. 

 

 

Slika 48: Zasnežena ulica, perspektiva 

 

Poleg tega so za prikaz globine uporabljeni še različni prostorski ključi: najbolj očitna je 

konvergenca linij (vse linije so usmerjene proti isti točki na obzorju, proti koncu ulice); 

prekrivanje (npr. bližje hiše prekrivajo hiše za njimi); velikost ter ostrina obrisov in detajlov 

(velikost hiš se zmanjšuje, njihova ostrina in detajli so v prvem planu razločnejši, z 

oddaljevanjem postajajo nejasni). 
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Slika 49: Zasnežena ulica, svetlostna vrednost kompozicije 

 

Razpon tonskih vrednosti v kompoziciji je sicer majhen, a opazimo, da se proti zgornji desni 

strani pojavi tudi nekaj kontrastnih temnih ploskev. Kljub temu imamo v kompoziciji 

prevladujoč ton in postopno prehajanje svetlosti iz ene v drugo ter precej svetel razpon; to 

pomeni, da je svetlostni ključ visoki mol oziroma svetli in mehki ključ, ki v gledalcu zbuja 

občutje nežnosti in zamišljenosti.  

 

 

Slika 50: Zasnežena ulica, analiza oblik 

 

Na levi strani ilustracije prevladujejo pravokotniške oblike, medtem ko se na desni pojavi več 

organskih oblik. Nekaj je tudi trikotnih oz. ostrih, najmanj pa je okroglih oz. mehkih oblik.  

 

Glede kompozicije slike bi lahko rekla, da gre za simetrično kompozicijo, saj so hiše precej 

enakomerno razporejene po levi in desni strani ilustracije. Če bolje pogledamo, vidimo, da je 

težišče nekoliko pomaknjeno v levo. S tem je na levo, svetlejšo stran, postavljena utež nasproti 
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temnejšemu desnemu delu ilustracije, ki bi zaradi razlike v svetlosti sicer deloval težji. Celota 

zato deluje uravnotežena, hkrati pa zaradi te rahle zamaknjenosti v levo ne deluje povsem 

statično.  

Tudi likovne spremenljivke so uporabljene tako, da je celotna kompozicija v ravnotežju in daje 

vtis simetričnosti: nasprotni položaj hiš v prvem planu sooči staro, »mrtvo« hišo s sodobno hišo, 

polno dogajanja, in v gledalcu spodbudi primerjanje leve in desne strani, katerih smer se steka 

v isto točko na horizontu.  

 

3.2.2 Formalna analiza – ilustracija II 

 

 

Slika 51: Najdenje vojaka 

 

Na ilustraciji vidimo prizor najdenja vojaka. Pogled od spodaj navzgor najprej zajame stene 

izkopane luknje, črno zemljo, polno koreninic, v kateri levo spodaj opazimo vojačkovo glavo. 

Izkopana luknja uokvirja dogajanje zgoraj; žensko, ki med sajenjem rastline naleti na 

»presenečenje«.  

Najizrazitejša orisna likovna prvina je zaradi narave tehnike tudi pri tej ilustraciji svetlo-temno; 

informacije o oblikah in prostorski globini so posredovane s svetlostnimi razlikami, slednja pa 

je prikazana še na druge načine. Izrazit je prostorski ključ prekrivanje (svet iznad zemlje se vidi 

le toliko, kolikor je velika izkopana luknja, povsod drugod le-ta zakriva ostale informacije od 

zgoraj); zelo očiten je tudi ključ velikosti (vojačkova glava, ki je gledalcu najbližje, je skoraj 

tako velika, kot glava ženske; ali pa zmanjševanje velikosti roke ženske – dlan nasproti glavi), 

na isti način so tudi tekstura, obrisi in detajli veliko razločnejši v prvem (koreninice v zemlji) 

kot  v drugem, tretjem planu (listje drevesa). 

Prostorska globina je poudarjena z žabjo perspektivo (od spodaj navzgor). 

Na tej ilustraciji je kontrast med svetlim in temnim zelo izrazit – kar je spodaj, pod zemljo, je 

temno, kar je zgoraj, pa je svetlo; prav ta prehod je tudi na prvi pogled najbolj očiten 

diskontinuiran prehod iz temnega v svetlo. Zaradi pogleda od spodaj navzgor hiter svetlostni 

prehod tudi vsem ostalim oblikam »nad zemljo« (drevo, rastlina, lopatka, kužek, ženska) orisuje 

zunanji obris, saj vse te oblike mejijo na ozadje – nebo. Prisotni so tudi kontinuirani prehodi iz 

svetlega v temno, predvsem kot modelacija (npr. oblačila). 

Linija je po celotni ilustraciji večinoma pasivna (nastane kot rob med ploskvama različne 

svetlosti). Prostor je prikazan z žabjo perspektivo. 
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Slika 52: Najdenje vojaka, svetlostna vrednost kompozicije 

 

Razpon tonskih vrednosti v kompoziciji je velik, število stopenj v okviru tega dokaj temnega 

razpona pa je precej majhno; prevlada temnih tonov ob straneh kontrastno meji na svetle v 

sredini. Za celoto torej lahko rečemo, da je svetlostni ključ nizki dur oziroma temni in trdi ključ, 

ki deluje močno in težko. 

 

 

 

Slika 53: Najdenje vojaka, analiza oblik 

 

Na celotni sliki prevladujejo organske oblike.  
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Slika 54: Najdenje vojaka, kompozicija 

 

Glede kompozicije v tej ilustraciji na prvi pogled sicer začutimo krožno obliko, ki jo tvori oblika 

luknje v tleh. A če se osredotočimo na razporejenost glavnih oblik (vojak, ženska), vidimo, da 

so elementi razporejeni po diagonali slikovnega polja. Le-ta je v kompoziciji uporabljena precej 

diskretno in ima nalogo, da pozornost gledalca usmerja v želeni smeri; k temu nas navaja pogled 

ženske, ki gleda navzdol k vojaku. Ta pogled kaže na smer dinamične diagonale, ki naše oko 

vodi v tej smeri gor in dol. 

Vlogo male kompozicijske diagonale ima drevo v levem zgornjem delu ilustracije, ki je 

postavljeno vzporedno z veliko diagonalo in služi temu, da se ravnotežje v kompoziciji ne 

poruši. 

K slednjemu pripomorejo tudi različne likovne spremenljivke. Likovna spremenljivka velikost 

nam na tej ilustraciji sporoča, da je neka oblika (vojaček) bliže gledalcu od drugih oblik 

(globinski ključ), daje občutek večje mase in teže in je na ta način tudi pomensko izpostavljena. 

Diagonala kompozicije je poševna, ta položaj pa izraža gibanje in dinamičnost. 

Stopnja koncentriranosti mase je po celotnem formatu razporejena tako, da deluje 

uravnoteženo. Leva stran ilustracije je manj nasičena z oblikami, a bogata s teksturo. Tudi vojak 

zaradi svojega položaja pritegne pozornost – leva stran je namreč po položaju pomembnejša od 

desne in oblikam pripiše večji pomen (Butina, 2000), poleg tega pa je tudi stopnja 

koncentriranosti mase okoli vojaka večja kot na drugih delih slikovne ploskve, kar prav tako 

vpliva na občutek teže v spodnjem levem delu ilustracije. Utež nasproti temu je z oblikami bolj 

nasičen in svetlejši zgornji desni del slikovne ploskve, kar povzroči uravnoteženost celotne 

kompozicije. Smer gibanja je poševna, diagonalna; teža kompozicijskega elementa v levem 

spodnjem kotu (vojaček) privlači sosednje elemente (ženska) in jim tako določi smer, to 

diagonalno usmerjeno gibanje od leve spodnje strani proti desni zgornji strani pa občutimo tudi 

kot rast. 

Pomembna likovna spremenljivka je tudi gostota (tekstura zemlje in koreninic), s čimer je 

povečana energija prostora, poudarjena tonska vrednost površine, oblikovala pa je tudi 

teksturalne lastnosti na ilustraciji, t. i. mikrorelief površine. 
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3.2.3 Formalna analiza – ilustracija III 

 

 

Slika 55: Igra 

 

Ilustracija prikazuje dečka v njegovi sobi. Pogled široko zajame celotno sobo, v kateri lahko 

opazimo veliko različnih podrobnosti, ki v nas pustijo vtis o dečku in njegovih zanimanjih. Na 

levi vidimo posteljo, pogrnjeno s posteljnino, na kateri so srednjeveški motivi; na njej pa tudi 

dečkovo risbo kositrnega vojaka. Na steni za posteljo je zemljevid sveta in svetleče nalepke, na 

policah so dinozavri; okno je zastrto z žaluzijami, zato ne vidimo, kakšen je pogled iz sobe. 

Tudi na sosednji steni opazimo risbe vojakov ter gradu, na tleh pa knjigo Andersenovih pravljic 

in še en grad iz lego kock. Omare so polne knjig in igrač. 

Pogled tako panoramsko zajame trenutek dečkove igre in nam pusti, da raziskujemo njegovo 

sobo. Najizrazitejša orisna likovna prvina je svetlo-temno; s svojimi informacijskimi potenciali 

nam opiše oblike in posreduje občutek prostorske globine. Drugi glavni vzrok, zaradi katerega 

v ilustraciji zaznavamo prostorsko globino, je uporaba prostorskih ključev; na dotični ilustraciji 

je najbolj zastopan globinski ključ prekrivanje – gledalcu bolj oddaljene oblike so (delno) 

prekrite z bližjimi; zaznamo tudi rahlo konvergenco linij, ki se vse stekajo proti isti točki v 

daljavi, s tem pa se posledično tudi zmanjšuje velikost predmetov (npr. zmanjševanje velikosti 

predalnika z oblačili na desni strani). 

Na ilustraciji vidimo primere diskontinuiranih in kontinuiranih svetlostnih prehodov. Hiter 

prehod iz svetlega v temno bodisi daje informacijo o hitrem prelomu prostorske usmeritve 

predmeta/površine oziroma o srečanju dveh prostorsko različno usmerjenih ploskev (npr. 

notranji okvir mize nasproti osvetljenemu delu le-te; ali pa srečanje dveh sten v kotu sobe ...), 

pojavlja pa se tudi na mestih, kjer predmeti mejijo na ozadje (npr. dinozavri na polici levo 

zgoraj, ali pa stol, knjiga na tleh, vojaček v dečkovi roki ...). 

Kontinuirani oziroma počasni svetlostni prehodi so na mestih, kjer se površinska usmerjenost 

oblik počasi spreminja (npr. modelacija naslonjala stola), ali pa kjer upada svetlost zaradi 

odmika od svetlobnega vira – okna (npr. sence, ki jih različni predmeti – postelja, koš pod mizo, 

knjiga, grad iz lego kock – mečejo na tla). 
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Slika 56: Igra, svetlostna vrednost kompozicije 

 

Razpon tonskih vrednosti v kompoziciji je velik in kontrasten, kar rezultira v dinamičnosti in 

vedrosti celote. Gre za srednje svetel razpon; različne stopnje svetlosti ploskev pa so  

razporejene tako, da so si sosednje kontrastne svetlostne vrednosti, zato je svetlostni ključ bolj 

razgiban in trši. V celoti zato lahko rečem, da je uporabljen srednji dur oziroma srednji trdi 

ključ. 

 

Linija je po celotni ilustraciji večinoma pasivna (nastane kot rob med ploskvama različne 

svetlosti). Prostor je prikazan z linearno perspektivo. 

 

 

 

 



37 
 

 

Slika 57: Igra, perspektiva 

 

Po celotni kompoziciji so prisotne tako pravokotniške kot organske oblike. Najmanj je 

trikotniških in okroglih. 

 

 

 

Slika 58: Igra, analiza oblik 

 

Kompozicija je svobodna. V njej so upoštevana načela likovnega komponiranja, elementi v 

slikovnem polju so med seboj uravnoteženi. 
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3.2.4 Formalna analiza – ilustracija IV 

 

 

Slika 59: Ruševine stare hiše 

 

Na ilustraciji vidimo velik kup ruševin stare hiše. Pogled »en face« zajame tudi vrstne hiše v 

ozadju z utišanim dogajanjem na ulicah (vidimo nekaj ljudi) in drevo na levi. 

 

Informacije o oblikah in prostorski globini so primarno posredovane prek orisne likovne prvine 

svetlo-temno. Poleg ustvarjanja globine s pomočjo svetlostnih razlik je na ilustraciji za 

prikazovanje prostora močna tudi uporaba prostorskih ključev; dva izmed njih sta najbolj 

izrazita. To sta globinski vodili konvergenca linij (tipičen primer stekanja linij – ulic – proti isti 

točki v daljavi) in prekrivanje (glavni motiv, ruševine v središču kompozicije, prekriva oblike 

v ozadju. Oblike, bližje gledalcu, prekrivajo elemente v ozadju). Skladno s konvergenco linij je 

prisotno tudi zmanjševanje velikosti, z oddaljevanjem so manj izraziti tudi detajli in obrisi, 

tekstura pa je prav tako razločnejša v prvem planu. 

Prostorska globina je poudarjena z linearno perspektivo z enim očiščem. 
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Slika 60: Ruševine stare hiše, perspektiva 

 

Linija je po celotni ilustraciji večinoma pasivna (nastane kot rob med ploskvama različne 

svetlosti).  

Prehodi iz svetlega v temno in obratno so kontinuirani (predvsem v obliki modelacije znotraj 

oblik) in diskontinuirani (predvsem kot meja med obliko in ozadjem, npr. drevo). Pri 

ustvarjanju svetlostnih prehodov na tej ilustraciji veliko vlogo igra likovno izrazilo tekstura. V 

kombinaciji z likovnima spremenljivkama, številom in gostoto, je prisotna kot bolj ali manj 

urejeno visoko število enot na površini in jo lahko opazujemo v mikro (npr. trava, opeka, 

drevesno lubje) in makro (npr. nizanje elementov v kupu ruševin) razsežnostih. Likovna 

spremenljivka gostota skupaj s številom povečuje energijo prostora, poudarja in variira tonsko 

vrednost površine in ustvarja teksture, mikroreliefe površin. Pomembna je tudi povezava 

likovnih spremenljivk položaj in pomembnost (Butina, 2000). V središče je umeščen glavni 

motiv, ruševine, ki je hkrati tudi največji element - kljub temu, da leva in desna stran ilustracije 

nista povsem enaki, je kompozicija simetrična. 

Celotna ilustracija je tonsko precej poenotena, izstopa le drevo na levi; celotna kompozicija je 

kljub temu temnejšemu elementu svetlostno uravnovešena, saj je teža z manjšimi enako 

temnimi oblikami, ki se pojavljajo po celotnem formatu, razporejena čez celotno slikovno 

ploskev (npr. železna vrata v kupu ruševin, lesena ograja desno spodaj). 
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Slika 61: Ruševine stare hiše, svetlostna vrednost kompozicije 

 

Opazimo, da je število svetlostnih stopenj v sicer srednje svetli kompoziciji veliko, kar pomeni 

velik razpon in mehkejši preliv, molovski ključ. Svetlostni ključ je srednje svetli in mehki ključ 

oziroma srednji mol, deluje zamolklo. 

 

 

Slika 62: Ruševine stare hiše, analiza oblik 

 

Na celotni ilustraciji v prvem planu prevladujejo organske, v ozadju pa geometrične oblike, kar 

ustvarja kontrast in loči manj pomembno (ozadje) od bolj pomembnega (glavni motiv). 
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Slika 63: Ruševine stare hiše, princip diagonalnih mrež 

 

Tudi analiza po principu diagonalnih mrež pokaže, kako so generirane oblike. Celoten kup 

ruševin je ujet v romboidni del ilustracije, zarisan kot posledica zarisanih diagonal, ki potekajo 

iz središč vsake od štirih stranic. S tem je poudarjen glavni element ilustracije. Poleg tega je 

opazna tudi skladnost perspektive in principa diagonalnih mrež, ki se prekrijeta. 

 

 

Slika 64: Ruševine stare hiše, princip diagonalnih mrež in perspektiva 
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3.2.5 Formalna analiza – ilustracija V 

 

 

Slika 65: Prihod v hišo 

 

Prizor kaže dečka v trenutku, ko vstopi v staro hišo. Širok kot zajame pogled na levo, desno, 

gor in dol ter nam ponudi, da skupaj z dečkom raziskujemo notranjost hiše.  

Poleg tega, da je likovna orisna prvina svetlo-temno najizrazitejše izrazno sredstvo, ima 

svetloba pri tej ilustraciji še prav posebno vlogo, da ustvarja vzdušje in usmerja gledalca; skupaj 

z dečkom nas vodi po stopnicah navzgor, v prvo nadstropje, da pokukamo, kaj oziroma kdo se 

skriva za vrati. Pri zaznavi prostora spet odločilno sodelujejo prostorski ključi. 

Vidna je konvergenca linij in zmanjševanje velikosti arhitekturnih elementov (npr. upadanje 

velikosti ograje od desnega kota proti sredini slikovne ploskve), spredaj so detajli razločni, z 

oddaljenostjo pa se manjšajo in postajajo manj jasni. Celotna kompozicija je lep primer uporabe 

prostorskega ključa prekrivanja, ki se pojavlja po celotni ilustraciji (ograja delno prekriva 

elemente v ozadju, stene le delno zakrivajo prostor za njimi itd.) 

Prostorska globina je poudarjena s perspektivo, ki pokriva zelo širok vidni kot in na robovih 

nakazuje zametke t. i. ribjega očesa; ilustracija je na teh mestih nekoliko popačena in ukrivljena. 

Prisotni so tako kontinuirani kot diskontinuirani svetlostni prehodi. Kontinuirani, počasni 

prehodi iz svetlega v temno so prisotni na mestih, kjer se prostorska usmeritev površin počasi 

spreminja (npr. modelacija zaves), ali pa kjer svetlostna moč luči upada, ker se oddaljuje od 

vira svetlobe (npr. upadanje svetlosti stene na desni, ki razmejuje osrednji prostor od kuhinje); 

diskontinuirani, nenadni prehodi iz svetlega v temno pa se pojavijo na mestih, kjer se srečajo 

različno prostorsko usmerjene površine (npr. kot), ali pa na mestih, kjer se oblike končajo in 

svetlostni prelom oriše njihov zunanji obris (npr. ograja). 
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Slika 66: Prihod v hišo, svetlostna vrednost kompozicije 

 

Tonske vrednosti so na splošno razporejene precej mešano, dinamično, njihov razpon in število 

stopenj znotraj njega, pa je dokaj velik. Prevladujejo srednje svetli toni, kar celotni kompoziciji 

pripiše srednji in trdi svetlostni ključ (srednji dur), ki deluje močno, bogato in odkrito. 

 

 

Slika 67: Prihod v hišo, analiza oblik 

 

Celoto tvorijo organske in geometrijske oblike, količinsko precej izenačene in po celotni 

kompoziciji enakomerno razporejene.  
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Slika 68: Prihod v hišo, kompozicija 

 

Kompozicija slike je kompleksna, a nekoliko razumljivejša in bolj utemeljena, ko jo 

obravnavamo po principu diagonalnih mrež. 

Center ilustracije je nekoliko pomaknjen v levo, a kljub temu predstavlja izhodišče, središče 

silnic. V osnovi sem kompozicijo horizontalno in vertikalno razdelila na četrtine, ponekod pa 

četrtine še na polovice. Tako so se pokazale nekatere diagonale, ki se skoraj popolnoma 

prekrivajo z določenimi elementi kompozicije oziroma jih okvirjajo; označila sem jih z rumeno 

barvo. Zanimiva so tudi sečišča diagonal in njihova izhodišča, saj iz njih na mnogih mestih 

izhajajo posamezni elementi ilustracije (Najbolj očiten iz tega vidika je center ilustracije, ki je 

deček, ko vstopa skozi vhodna vrata; omenjam pa tudi sečišči diagonal pod in nad centrom 

ilustracije, iz katerih izhajajo na eni strani stopnišče, na drugi pa okna). Poudarjam še z 

diagonalami »tlakovano« pot navzgor po stopnicah do priprtih vrat, izza katerih izvira svetloba. 

To je namreč pot, ki je najpomembnejša in tudi ključna za porast zanimanja in radovednosti.  

 

Uporabila sem še druge različne likovne spremenljivke, kot npr. velikost; ta se izkaže kot 

globinski ključ, hkrati pa je povezana tudi z občutkom mase in teže – to občutimo pri ograji na 

desni, katere velikost se stopnjuje s približevanjem gledalcu, s tem pa se veča tudi njena masa 

in teža. Spremenljivka velikost je pomembna tudi pri našem zaznavanju odnosov v prostoru. 

Deček, ki vstopa skozi vrata, je nasproti elementom v notranjosti majhen in neznaten, kar nam 

daje občutek mogočnosti stare hiše in dečkove rahle negotovosti. 

Pomembna spremenljivka je tudi smer, nakazana s stopnicami, ki se vijejo navzgor, pa tudi 

svetloba, ki odkriva prostor po isti poti in naši zaznavi s tem namiguje, kako naj bere prostor. 
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3.3 Sklep  

S formalnimi analizami – kar je bil moj drugi cilj – predstavljam likovne zakonitosti znotraj 

posameznih ilustracij, s čimer preverjam njihovo likovno-teoretično pomenskost in polnost ter 

odgovarjam na svoje drugo raziskovalno vprašanje: katere likovne gramatike so uporabljene v 

mojih ilustracijah. Razvidno je, da je glavna uporabljena likovna gramatika likovna prvina 

svetlo-temno. Formalne likovne analize kažejo tudi raznolikost kotov gledanja in različnost 

pogledov (žabja, ptičja perspektiva, perspektiva ribjega očesa ...), učinkovito uporabo 

modelacije, likovnih spremenljivk in prostorskih ključev.  

Samo ilustriranje je potekalo skoraj povsem intuitivno in svobodno, brez načrtnih in vnaprej 

določenih pravil in okvira o uporabi likovnih gramatik (razen barve, saj jo je narava izbrane 

tehnike izključila že v izhodišču). Prav zato so formalne likovne analize dobrodošle in 

pomembne za nadaljevanje, saj razkrivajo kompleksnost ilustracij in tako upravičijo njihovo 

uporabo tudi v likovno didaktične namene.  
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4 LIKOVNO DIDAKTIČNI SKLOP 

4.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Tretji del mojega magistrskega dela vključuje odziv učencev do monokromne grafitne tehnike. 

Izvedla sem pedagoško raziskavo, pri čemer me je zanimalo, kako bodo učenci s pomočjo 

izbranega didaktičnega pripomočka (moje slikanice) reševali likovne probleme, kako bodo 

izrabili in realizirali izrazne zmožnosti grafita ter kako bodo predstavili izkušnje 

monokromnega prikazovanja in didaktičnega pripomočka. Moj cilj pri tem je bil svojo slikanico 

uporabiti v tretjem razredu osnovne šole kot učni pripomoček in učence pri tem spodbuditi, da 

izrazne zmožnosti grafita čim bolj izrabijo. V tem delu raziskave sem želela odgovoriti na svoje 

zadnje raziskovalno vprašanje – kakšen je odziv učencev do monokromne grafitne tehnike. 

V nadaljevanju magistskega dela na podlagi reprodukcij nastalih likovnih del učencev ter 

transkribiranih intervjujev z njimi predstavljam svoje sklepe in ugotovitve. 

 

4.2 METODOLOGIJA 

4.2.1 Vrsta raziskave 

Izbrala sem kvalitativni pristop, ki temelji na analizi likovnih izdelkov učencev in na intervjujih, 

ki sem jih z njimi opravila po izvedeni likovni dejavnosti. Pri takšnem tipu raziskave nas bolj 

zanima raznolikost, ki se pojavlja znotraj področja raziskave med predstavniki vzorca 

populacije, kot pa pogostost pojavljanja posameznih sličnih elementov med njimi (Mesec, 

1998). Kvantitativna obdelava tovrstnih podatkov ni mogoča, saj le-ti nimajo numeričnih 

vrednosti. Podatki o vrednosti spremenljivk so atributivni, predstavljeni so opisno (Mesec, 

1997). 

 

4.2.2 Merski inštrumenti in viri podatkov 

Pri kvalitativnih raziskavah se kot samostojna tehnika zbiranja podatkov, ali pa v kombinaciji 

z drugimi tehnikami, uporablja tudi analiza dokumentov, ki temelji na besednem ali vizualnem 

gradivu (Vogrinc, 2008).  

V mojem primeru gre za vizualno gradivo nastalih ilustracij, ki so jih učenci izdelali v didaktični 

enoti. Izdelane ilustracije sem analizirala glede na postavljene elemente oblikovanja ilustracij: 

uporabo različnih tekstur (opazovala sem črtno in točkovno izražanje), svinčnikov različnih 

trdot, radirke ter glede na zapolnjenost ilustracije do roba (kompozicijo in izrabo teksture v 

ozadju). 

Moj drugi vir podatkov predstavljajo intervjuji, ki sem jih z vključenimi tretješolci izvedla po 

likovni dejavnosti; moj vodič skoznje je bil vnaprej pripravljen opomnik – seznam treh glavnih 

vprašanj, ki mi je omogočil pridobitev enakih informacij in obdelavo – za mojo analizo – 

bistvenih vsebin.  

 

4.2.3 Populacija in vzorčenje 

Raziskovalni vzorec predstavljajo tretješolci ene izmed osnovnih šol osrednje Slovenije. 

Uporabila sem neslučajnostni vzorec (Cencič, 2009), saj so v raziskavi sodelovali učenke in 

učenci, ki so bili pripravljeni sodelovati, in katerih starši so s tem pisno soglašali. V raziskavo 

je bilo vključenih 25 učencev, od tega 11 deklic in 15 dečkov, starih od osem do devet let. 

 

4.2.4 Zbiranje podatkov 

V šolskem letu 2017/2018 sem vzpostavila stik z dotično OŠ v osrednji Sloveniji. Vodstvu šole 

in učiteljici, ki poučuje tretji razred, sem predstavila svojo slikanico brez besedila in namen 

njene aplikacije v pedagoško prakso, obenem pa sem jih informirala tudi o poteku 

raziskovalnega dela. Raziskavo sem izvedla v aprilu 2018. Vse podatke sem zbrala v sklopu 

praktične izvedbe učnih ur, v katerih sem pridobila vizualno gradivo – likovne izdelke učencev, 

in izvedla intervjuje z njimi.  
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4.2.5 Obdelava podatkov 

Temelj raziskave in obdelave podatkov je kvalitativna analiza podatkov (Mesec, 1998).  

Vizualno gradivo (ilustracije učencev) sem analizirala glede na elemente oblikovanja ilustracij, 

ki so bili hkrati tudi napotek za likovno ustvarjanje učencev, s tem pa tudi merilo vrednotenja:  

1. Uporaba različnih tekstur (opazovala sem črtno in točkovno izražanje)  

2. Uporaba svinčnikov različnih trdot 

3. Uporaba radirke  

4. Zapolnjenost ilustracije do roba (kompozicijo in izrabo teksture v ozadju) 

 

Analiza podatkov, pridobljenih z intervjuji je potekala po naslednjem vrstnem redu: 

1. Dobesedni prepis intervjujev  

2. Podčrtovanje ključnih izjav 

3. Prepis v tabelo 

4. Primerjava odgovorov in interpretacija, sklepi 

 

Odgovore na tri vprašanja, ki sem jih v intervjujih dobila od posameznih učencev (U1-U24), 

sem reprezentirala v tabeli, ki jo predstavljam v nadaljevanju. 

 

4.3 Aplikacija slikanice v pedagoško prakso  

Za glavni cilj didaktične enote sem si zastavila naslednje: učenci se seznanijo z izraznimi 

zmožnostmi grafita, s slikanico brez besedila, ter oblikujejo posamezne ilustracije kot 

kompozicije z linearnimi in točkovnimi teksturami. Za tem sem oblikovala didaktični sklop na 

risarskem likovnem področju, ki zajema dve učni enoti po dve šolski uri. Posamezna enota je 

oblikovana po elementih klasične učne priprave in temelji na učnih ciljih za tretji razred 

osnovne šole iz učnega načrta za likovno umetnost. V uvodnem delu sem učencem s pomočjo 

učnega pripomočka – slikanice brez besedila Stara hiša – predstavila izrazne zmožnosti grafita 

s poudarkom na teksturah. Obravnavani pojmi (linearna in točkovna tekstura) so osnovali 

likovno nalogo: oblikovanje motiva z linearnimi in točkovnimi teksturami po zgodbi. 

 

4.3.1 Didaktični sklop Gozd domišljije, 1. didaktična enota, potek 

- Likovno področje:  risanje 

- Likovni problem: oblikovanje motiva z linearnimi in točkovnimi teksturami po 
domišljiji 

- Likovna tehnika: grafitna risba 

- Likovna tema: ilustracija zgodbe  

- Likovni motiv: po zgodbi 

- Didaktični pripomoček: slikanica brez besedila Stara hiša (2018) 

- Vzgojno – izobraževalni cilji (Program osnovna šola. Likovna vzgoja. Učni načrt, 
2011): 

Učenci: 

- Preizkušajo različne risarske pripomočke (svinčnike različnih trdot), ob tem pa 

spoznavajo njihove značilnosti, razvijajo motorične spretnosti in se seznanijo z 

izraznimi zmožnostmi grafita. 

- Opazujejo in primerjajo zglede linij in točk v naravi in v likovnih delih (s pomočjo 

didaktičnega pripomočka, slikanice Stara hiša), ob tem pa spoznavajo in usvajajo 

likovni pojem tekstura.  

- Se seznanijo s slikanico brez besedila in ob tem odkrivajo ter razvijajo smisel za 

izražanje zgolj skozi risbo. 

- Pri lastnem delu razvijajo občutek za uporabo različnih vrst točk, linij in tekstur.  
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- Rišejo po domišljiji in se ob tem navajajo na samostojno izbiro elementov v risbi in 

njihove velikosti ter razvijajo občutek za razporejanje oblik po formatu. 

- Razvijajo občutek za bogatenje oblik z linearnimi in točkovnimi teksturami ter z 

njimi oblikujejo kompozicijo. 

Za začetek sem pripravila kratko igrico, vizualne uganke. Na projekciji sem prikazala detajle iz 

slikanice Stara hiša, teksture, na podlagi katerih so morali učenci prepoznati, kateremu delu 

pripadajo (npr. tekstura obraznih gub pripada nagubanemu starčkovemu obrazu, tekstura 

strešnikov pripada stari hiši itd.) . Po uspešni uvodni motivaciji smo skupaj ugotovili, da so bili 

detajli, ki smo jih opazovali, različne oblike, ki pa niso bile prazne, ampak zapolnjene z 

raznolikimi vzorci, sestavljenimi iz različnih črt in točk (npr. streha ni bila prazna, in ni bila le 

obris, ampak je bila zapolnjena). 

Takrat sem uvedla nov pojem tekstura in učencem razložila, da o njej govorimo takrat, ko neko 

površino zapolnimo z različnimi črtami ali točkami; da je tekstura kot koža neke posamezne 

oblike in nam obliko natančneje opiše. Nato smo skupaj naštevali, kakšne vse so lahko lastnosti 

oblik (mehka, nagubana, hrapava, kosmata, gladka, nazobčana, ...). 

Na projekciji sem za tem prikazala še nekaj primerov različnih črt in točk, ki so bile po ploskvi 

razporejene na različne načine in so zato prikazovale različne teksture. Skupaj smo ugotavljali, 

kakšne vse so lahko linije (ravne, lomljene, vodoravne, navpične, vijugaste, ukrivljene, goste, 

redke ...) in točke (drobne, nepravilne, goste, redke, ...).  

Da smo se z učenci skupaj prepričali, da so vse te teksture res sestavljene iz linij in točk, je 

sledil prikaz primerov ilustracij iz vizualnih ugank.  

Za tem sem vprašala učence, ali so prepoznali, s čim so bile prej predstavljene ilustracije 

narisane. Potrdila sem njihovo ugotovitev in jim odkrila, da so vse ilustracije iz slikanice z 

naslovom Stara hiša, v celoti narisane samo s svinčnikom. Prinesla sem jim toliko slikanic, da 

so si jih lahko ogledali v paru; preden sem jih razdelila, sem otroke poučila, da je slikanica 

Stara hiša posebna tudi zato, ker svojo zgodbo pripoveduje povsem brez besed, samo z 

ilustracijami, in da jo zato imenujemo slikanica brez besedila. Učence sem opozorila, naj bodo 

pozorni predvsem na uporabo svinčnika in različne teksture oz. na uporabo črte in točke. 

Predstavljati naj si poskušajo, kako bi sami narisali ilustracijo samo s svinčnikom. 

Vsi učenci so se zatopili v slikanice in so po dva in dva prepoznavali različne teksture na 

ilustracijah. Sama sem medtem pripravila stvari za demonstracijo (papir, radirko, električno 

radirko, papirnat robček, svinčnike različnih trdot). Po nekaj minutah sem vsak par povabila k 

opazovanju in opisu tekstur. Njihove predstavitve so me prepričale, da so novi pojem razumeli. 

Sledila je demonstracija uporabe svinčnikov različnih trdot, ki sem jih priskrbela za celoten 

razred (od B do 8B). Otrokom sem uvodoma razložila, da je različne teksture ter različno močne 

črte in točke veliko lažje narisati, če uporabljamo različne trdote svinčnikov: mehkejši ko je 

svinčnik, višjo številko ima. Prikazala sem jim sledi svinčnikov od HB do 8B. Nad razliko v 

sledi med svinčnikoma HB in 8B so bili presenečeni, opazili pa so tudi razpon tekstur, ki ga 

lahko dosežemo že samo z uporabo svinčnikov različnih trdot. Na koncu sem predstavila in 

ponazorila še učinkovito upodabljanje tekstur z radiranjem, s katerim lahko prikažemo svetle 

teksture na temnem ozadju.  

Po končani demonstraciji omenjene tehnike sem tretješolcem po parih razdelila svinčnike 

različne trdote (od B do 8B), papirnate robčke za pod dlan, da ne bi razmazovali grafita, in list 

papirja s tremi kvadrati. Dobili so nalogo, da v vsak kvadrat za vajo narišejo po eno teksturo in 

jih spodbudila, da pri tem uporabijo različne svinčnike, lahko pa tudi radirko. Še enkrat smo 

ponovili, da je tekstura sestavljena iz različnih črt in pik, nato pa sem jim na voljo dala pet 

minut časa. Vsi otroci so z veseljem posegli po svinčnikih in jih začeli takoj preizkušati. Najbolj 

so bili navdušeni nad svinčniki 8B. Po pretečenem času sem napovedala glavno nalogo: 

ukvarjali se bodo z risbo s svinčnikom, pri čemer bodo uporabljali različne teksture. Dodala 

sem še, da to ne bo navadna risba, saj sem zanje priskrbela prav posebno zgodbo – za ta teden 
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bo vsak izmed njih postal ilustrator. Sledila je razlaga likovne naloge: s skupnimi močmi bodo 

ustvarili pravo slikanico brez besedila. V okviru natančnejših navodil sem jim razložila, da bo 

vsak posameznik ilustriral eno ilustracijo, na koncu pa bomo vse likovne izdelke zbrali skupaj 

in oblikovali njihovo slikanico. Takrat sem jim pokazala že predpripravljeno, zaenkrat še 

prazno knjigo in jim razkrila, da bo to kmalu polna knjiga njihovih ilustracij. Naloga se jim je 

zdela zelo posebna in častna, zato so takoj povprašali po zgodbi. Razkrila sem jim naslov, ki je 

Gozd domišljije, in jih motivirala z mislijo, da jih bo zgodba sama popeljala do natanko tistega 

prizora, ki ga bodo ilustrirali za skupno slikanico. 

Opozorila sem jih še, naj bodo ob poslušanju zgodbe pozorni, in naj si prizor, ki ga bodo kasneje 

prenesli na papir, res dobro zapomnijo. Nato sem jih povabila, naj se udobno namestijo, in 

pričela z branjem: 

 

 

Ste že slišali za gozd vseh čudes? Ne? To je najnenavadnejši in najosupljivejši gozd, v katerem 

se skriva prav vsa domišljija sveta. Veste, kje in kako vstopiti? Vstopiš lahko samo, če te ni 

strah. In preden vstopiš, ne pozabi s seboj vzeti svetilke! 

Nato zapreš oči, in že si na obrobju gozda domišljije. O! Trava! Visoka, gosta, mehka trava! 

Naravnost skoznjo! Šik šak šik šak šik šak ... Luna sije in gozd obsije tako, da se vidijo samo 

beli obrisi starih raskavih dreves. Na tisoče jih je! Debla so pokrita z mahom, tla so posejana 

s praprotjo in grmičevjem. Veje rožljajo in štrlijo na vse strani in listje šelesti. Vse naokrog je 

polno drevesnih hišic in, če te zanima, kako izgleda pogum iz ptičje perspektive, lahko splezaš 

po viseči lestvi. Najprej greš dolgo gor, potem pa malo dol in prideš na balkon, ki je seveda 

zelo star in ima velike luknje in špranje in iz vseh raste trava in plevel. Pogledaš dol. Tla so 

porasla z zelenjem, tako da so videti kakor vrt. Poti je nešteto in vse vodijo v domišljijo. Povsod 

stojijo stari cvetlični lonci, na katerih so upodobljeni naglji, in cvetlice rastejo, kakor se jim 

zljubi. Korenine so tako prepredene, da so podobne grajskim stopnicam, med njimi pa je 

postlano suho listje, na katerega se lahko uležeš, da posvetiš še v zibajoče se krošnje in razkriješ 

visoko leteče podobe. Z vej visi srobot, ki ga lahko zgrabiš, da se zavihtiš ter poletiš nad 

črtastimi lisicami in vitezi v oklepih. V temi vidiš svetleče oči, sence in slišiš veter. V krošnjah, 

za grmi in za debli dreves se skrivajo najčudovitejše podobe tvoje domišljije! Raziskuj, plezaj, 

glej gor, dol, levo, desno (malo sem počakala) in ko se ti zdi, da je domišljija okoli tebe res 

nenavadna in tako zelo gosta, da jo lahko že skoraj otipaš, postoj in svetilko hitro usmeri 

natanko tja! Kaj vidiš?   

   

Učence sem ponovno opozorila, naj si dobro ogledajo in zapomnijo prizor, ki ga vidijo, in nato 

počasi odprejo oči. Razložila sem jim, da bo v nadaljevanju vsak od njih ilustriral to, kar je 

videl v gozdu domišljije, in da bomo iz vseh ilustracij na koncu sestavili knjigo, ki bo kot 

sprehod po gozdu domišljije 3. a. 

Predstavila sem tehniko in merila: ilustracije bodo risali s svinčnikom, pri tem pa je pomembno, 

da uporabijo čim več različnih tekstur, da zapolnijo celoten list ter da rišejo čim manj obrisov 

in namesto tega vse oblike zapolnijo s črtami in pikami, torej z različnimi teksturami.  

Ponovno sem poudarila uporabo svinčnikov različnih trdot in otrokom predlagala uporabo 

papirnate brisačke, da ne bodo razmazovali grafita, ter tudi radirke, pri čemer pa naj bodo 

pozorni,  da bodo svojo risbo zapolnili do roba. Ves čas njihovega ustvarjanja sem pustila 

projecirana navodila za delo (uporabite čim več različnih tekstur, uporabljajte različne 

svinčnike, uporabite lahko tudi radirko, ilustracijo zapolnite do zarisanega roba). 

Otroci so začeli ustvarjati, pri tem pa so bili motivirani, samoiniciativni in samostojni, zelo 

ustvarjalni in inovativni. 

Občasno je posameznik želel kakšen nasvet in usmeritev, tako da sem jih individualno 

spodbujala in jim svetovala, kje naj dodajo še kakšno teksturo, kako naj namesto obrisa raje s 
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teksturo opišejo karakter neke oblike ipd. Izkazalo se je tudi, da je bila likovna tehnika zelo 

ustrezna in da je bila učencem všeč, saj jih je slikanica Stara hiša uvodoma močno motivirala. 

Tako se je zgodilo, da so me učenci ob koncu ure prosili za ponovno branje slikanice Stara 

hiša. Razredničarka nam je zato odstopila še pol ure časa, da smo slikanico ponovno skupaj 

vizualno prebrali, opazovali podrobnosti in kolektivno sestavili zgodbo.  

 

4.3.2 Didaktični sklop Gozd domišljije, 2. didaktična enota, potek 

Na začetku drugega učnega sklopa smo z učenci ponovili, kaj je tekstura in iz česa je 

sestavljena. Spomnili smo se, kako lahko uporabimo svinčnike različne trdote in radirko. 

Razdelila sem jim njihove risbe in svinčnike, da so nadaljevali z delom. Sproti sem jih 

opozarjala, koliko časa imajo še na razpolago, in jih individualno usmerjala pri risanju. Z 

učiteljico sva se dogovorili, da bodo risali do konca druge šolske ure in da bom intervjuje, v 

katerih bom pridobila odgovore na svoja raziskovalna vprašanja, z vsakim učencem posebej 

lahko izvedla med tretjo šolsko uro.  

Ko so učenci končali, sem njihova dela zbrala in jih utrdila s fiksativom za grafit in oglje. Otroke 

sem na kratke intervjuje po pripravljenih raziskovalnih vprašanjih klicala po vrsti; hkrati sem 

od vsakega posebej dobila tudi takojšnjo povratno informacijo. Ilustracijo vsake učenke in 

učenca, ki sem jo/ga intervjuvala, sem pred njim prilepila v prej pripravljeno knjigo, pri čemer 

je sproti nastajala slikanica brez besedila z naslovom Gozd domišljije 3.a. 

 

4.4 Analiza nastalih ilustracij učencev 

Z vidika vnaprej postavljenih meril za vrednotenje in navodil za ustvarjanje, ki sem jih za 

izvedbo likovne naloge podala učencem (uporaba različnih tekstur, uporaba različnih 

svinčnikov, uporaba radirke in zapolnjenost ilustracije do roba), sem analizirala vseh 25 

ilustracij, ki so jih otroci, vključeni v raziskavo, izdelali v okviru izvedenih učnih ur. V osnovi 

sem se osredotočila na linearno in točkovno izražanje, spretnost potezanja in uporabo 

svinčnikov različnih trdot ter samo vlogo teksture v ilustraciji. Kot spremljevalne komponente 

sem opazovala tudi izvirnost likovnih rešitev (nanašajoč se na motive in načine izrabe izraznih 

zmožnosti grafita s prijemi, ki jih nismo pokazali pri demonstraciji tehnike) ter vpliv svoje 

slikanice brez besedila Stara hiša (opazovala sem, ali se kje pojavijo podobni motivi, ideje ...). 

Svoja opažanja sem strnila v skupne ugotovitve, ki jih podajam v nadaljevanju. Ob tem 

izpostavljam ilustracije, ki so za posamezno ugotovitev najbolj prezentne in izstopajoče. 

 

4.4.1 Uporaba različnih tekstur  

Vsi učenci so v svojih ilustracijah uporabili različne vrste linij in točk, ter z njimi zapolnili 

ploskve. Pri tem so bili nekateri bolj inovativni in so pokazali pravo paleto različnih linearnih 

in točkovnih tekstur, drugi pa so svoje ilustracije sicer zapolnili s teksturo, vendar manj 

razgibano in raznoliko oziroma manj spretno. 
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Slika 69: Primer spretne uporabe teksture 1

 

 

 

Slika 70: Primer spretne uporabe teksture 2 
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Slika 71: Primer šibkejše uporabe teksture 1

 

 

 

Slika 72: Primer šibkejše uporabe teksture 2 

 

Večina učencev je teksturo razumela in prikazala kot »vzorec«, ki zapolni prej narisano obliko 

(slika 73). 
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Slika 73: tekstura kot vzorec 

 

Nekateri učenci so teksturo dojeli in obravnavali kot samostojno sredstvo za prikaz oblik ter so 

z njo neposredno, brez obrisa oz. konture gradili posamezne motive. 

Muhovič (2015, str. 553) navaja, da je pasivna linija »ena od treh linearnih modalitet, ki 

nastane na mestih, kjer se srečujejo ploskve različnih prostorskih oz. likovnih kvalitet, kakršne 

so svetlosti, barve, teksture, ploskve, oblike, ozadja itd.«. Na naslednji ilustraciji se kontura 

primeroma ne pojavi (slika 74) (razen pri upodobitvi živali in drevesnih debel); prisotna je 

skorajda zgolj pasivna linija, ki je nastala kot posledica srečevanja različnih tekstur. 

 

 

Slika 74: tekstura kot samostojno sredstvo za prikaz oblik 
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Zgornja ilustracija (slika 74) je poleg tega tudi izstopajoč primer izrabe izraznih zmožnosti 

grafita. Učenka je pokazala izreden občutek za tehniko, spretnost pri potezanju in risarsko 

veščino. 

 

4.4.2 Uporaba svinčnikov različnih trdot 

Učenci so bili najbolj navdušeni nad mehkimi svinčniki, kar se kaže tudi v nastalih ilustracijah. 

Sproti sem jih opozarjala, naj uporabljajo svinčnike različnih trdot in se s tem poigrajo tudi s 

svetlostjo grafita. Večina učencev je to upoštevala, vendar so le redki prikazali širok razpon 

različnih karakterjev linije, ki jih lahko dosežemo prav z uporabo različno trdih/mehkih 

svinčnikov. Naslednji primer (slika 75) je eden takih, na katerih lahko opazimo uporabo tako 

trših kot mehkejših svinčnikov. 

 

 

Slika 75: uporaba svinčnikov različnih trdot 

 

Nekateri učenci so različno svetlost grafita dosegali na drugačne načine, npr. z večjim oziroma 

manjšim pritiskom (slika 76), česar pri demonstraciji tehnike nismo prikazali. 
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Slika 76: reguliranje svetlosti grafita s pritiskom 

 

Izrabili so tudi gostoto nizanja posameznih elementov ponavljajočega se ritma v teksturi (slika 

77). 

 

 

Slika 77: izraba gostote posameznih elementov v teksturi 

 

4.4.3 Uporaba radirke 

Večina učencev je pri upodabljanju upoštevala moj predlog, da svetle ploskve oz. oblike na 

temnem ozadju ustvarijo z radiranjem: 
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Slika 78: Primer uporabe radirke 1 

 

 

Slika 79: Primer uporabe radirke 2 

 

Nekaj učencev pa je to rešilo drugače.  

Izpostavljam rešitev učenca, ki je svojo napako obrnil sebi v prid (slika 80) – podoba, ki jo je 

zradiral, je zaradi ostre konice svinčnika v papirju pustila sled, ki je spet postala vidna takrat, 

ko je to mesto ponovno pobarval s svinčnikom. Na ta način je nastala bela sled na temnem 

ozadju, kar je nato izkoristil še na drugem mestu v svoji ilustraciji. Učenec je v intervjuju pri 

odgovoru na vprašanje, kaj se je novega naučil, to svojo »tehniko« tudi sam izpostavil: »Najprej 

sem s svinčnikom narisal veverico in potem mi ni bila všeč in sem jo poradiral in potem čez njo 

narisal. Videl sem, kako se naredi, in sem potem enako naredil tukaj (pokaže miško; slika 81)« 
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Tega pri demonstraciji nismo prikazali, kar potrjuje, da je učenec pri svojem likovnem izražanju 

prišel do novih, izvirnih rešitev. 

 

 

Slika 80: izvirna rešitev 1 

 

 

Slika 81: izvirna rešitev 1 

 

Enako rešitev sem opazila še pri eni učenki (slika 82).  

 

 

Slika 82: izvirna rešitev



58 
 

 

4.4.4 Zapolnjenost ilustracije 

Učenci so svoje ilustracije s teksturami večinoma zapolnili do roba, kot smo se dogovorili 

uvodoma. Nekateri so to izvedli dobesedno (slika 83), in pri tem upoštevali tudi ozadje, 

 

 

Slika 83: popolna izpolnjenost ilustracije s teksturo 

 

drugi (slika 84) pa so se tega lotili nekoliko manj posrečeno, a vseeno v okviru dogovorjenega 

merila. 

 

Slika 84: Manj posrečena izpolnjenost ilustracije s teksturo 
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4.4.5 Izstopajoči elementi v ilustracijah učencev 

V nadaljevanju izpostavljam še dva izredna elementa gradnje prostora, ki sta – poleg vnaprej 

določenih kriterijev vrednotenja oziroma elementov, za katere sem se odločila, da jih bom v 

ilustracijah učencev opazovala – še pritegnila mojo pozornost: uporaba prekrivanja oblik in 

perspektive. Prav zato, ker nista bila vključena v kriterij vrednotenja in ker nista del učnega 

načrta likovne umetnosti za tretji razred OŠ, se mi osebno zdita zelo pomemben vidik oziroma 

vpogled v likovne zmožnosti in likovni svet tretješolcev.  

Razlog, da predstavljam svoja dodatna opažanja glede elementov, ki so jih učenci v svojih 

ilustracijah uporabili brez navodila, nepredvideno in nepričakovano, je tudi ta, da s tem 

izpostavljam posredni vpliv svoje slikanice brez besedila na nekatere učence. Slednji so namreč 

kasneje, pri intervjuvanju, sami navedli, da so prav v moji slikanici dobili ideje in ustrezne 

reference, kar je zame pozitivna povratna informacija. Slikanica Stara hiša tako ni samo 

učinkovit didaktični pripomoček učitelju, ampak kot samostojni učni pripomoček služi tudi 

učencu, saj ga posredno navaja in spodbuja k opazovanju in globljemu umevanju lastnosti in 

značilnosti likovnega jezika. 

 

4.4.5.1 Prekrivanje oblik 

Eden od pomembnih elementov, ki sem ga opazila pri analizi, in za katerega menim, da je 

vreden omembe (nekateri učenci so ga namreč izpostavili tudi pri intervjujih), je prostorski 

ključ prekrivanje. Spopadanje učencev s prekrivanjem oblik želim izpostaviti zgolj kot 

zanimivost, saj ga sicer nismo posebej omenjali; so se pa nekateri učenci pri svojem likovnem 

ustvarjanju kar precej ukvarjali z njim. 

Nekateri se prekrivanju oblik sploh niso posvečali (slika 85) (Izdelek je kljub temu zelo 

kakovosten, ilustracija pa zelo posebna z vidika razumevanja prodiranja svetlobe v temo. 

Učenka je upodobila prizor, kako s svetilko sveti v krošnjo drevesa. Uporabila je raznolike 

linearne in točkovne teksture, temno teksturo na svetlejšem ozadju, pa tudi svetlo teksturo na 

temnem ozadju, kar je dosegla z uporabo radirke. Ilustracija izstopa tudi zato, ker je učenka na 

nekaterih delih (npr. deblo, soj svetilke) uporabila pasivno linijo).  

 

 

Slika 85: Ilustracija brez prekrivanja oblik 
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Drugi so se prekrivanju oblik skušali izogniti (slika 86). Kljub temu, da je avtorica naslednje 

ilustracije ponekod uporabila prostorski ključ prekrivanja, je razvidno, da se mu je skušala 

izogniti (drevesne krošnje). 

 

 

Slika 86: Poskus izogiba prekrivanju oblik 

 

Naslednji učenec (slika 87) je tipičen primer posameznika, ki je šele začel razumevati, da se 

oblike lahko med seboj tudi prekrivajo. Dečka sem spremljala pri celotnem likovnem snovanju: 

uvodoma je hrib v ozadju narisal le na levi strani, do prvega drevesa. Z vprašanjem, ali se hrib 

nadaljuje tudi za drevesi, sem ga usmerila v razmišljanje o tem, da so debla dreves v ospredju 

in prekrivajo obliko v ozadju. Učenec je v končnem izdelku to upošteval, je bilo pa zanimivo 

opazovati, kako težavna je bila zanj predstava, kje se nadaljuje hrib za deblom drevesa in kje 

se nadaljuje tekstura neba (na sliki 88 sem to označila z rumeno in rdečo barvo). 
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Slika 87: Soočenje učenca s prekrivanjem oblik 

 

 

Slika 88: Soočenje učenca s prekrivanjem oblik; detajl 

 

 

Naslednja ilustracija (slika 89) prikazuje natančno uporabo prostorskega ključa prekrivanje in 

učenčevo že dobro razvito prostorsko predstavo. Prekrivanje je uporabil tako pri hribih v ozadju 

kot tudi pri hišici, ki prekriva drevesa.  
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Slika 89: Uspešna uporaba prostorskega ključa prekrivanje 

 

4.4.5.2 Perspektiva 

Učenci so morali snov za svoje ilustracije črpati iz svoje domišljije, pri tem pa me je zanimala 

tudi praktična izvedba oziroma praktična izvršitev prizora iz njihove predstave. Opazovala sem 

predvsem njihovo zmožnost realizacije z vidika perspektiv, kotov gledanja in tudi 

kompozicijsko izvedbo motivov.  

Učenci so za prikaz prizorov iz svoje domišljije večinoma uporabili pasovno vezano, 

horizontalno kompozicijo oziroma linearno perspektivo. 

  

 

Slika 90: Primer uporabe pasovno vezane kompozicije 
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Nekaj ilustracij pa je bistveno izstopalo. Pri eni sem tako prepoznala ptičjo perspektivo oz. 

pogled od zgoraj (slika 91). 

 

 

Slika 91: Ptičja perspektiva 

 

Avtor naslednje ilustracije (slika 92) je okvir okoli osrednjega motiva v središču zasnoval kot 

zemljevid okolice; tu je zopet prisoten pogled od zgoraj. 

 

 

Slika 92: Zemljevid; pogled od zgoraj 
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Pri drugem učencu se je pojavil celó pogled od spodaj navzgor oz. žabja perspektiva (slika 

93), ki kaže na vpliv moje ilustracije iz slikanice Stara hiša. 

 

 

Slika 93: Žabja perspektiva 

 

4.4.5.3 Vpliv slikanice Stara hiša  

Kot sem omenila zgoraj, je eden od učencev prikazal pogled od zgoraj, ki je verjetno prevzet 

iz moje ilustracije: 

 

 

Slika 94: Ilustracija iz slikanice Stara hiša 
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Vpliv svoje slikanice sem opazila še pri nekaterih drugih ilustracijah. 

Na naslednji ilustraciji (slika 95) je učenka na hiši dodala oznako ulice, in sicer Cesta 28. 

avgusta (slika 96), ki že stoji na eni od mojih ilustracij (slika 97).  

 

 

Slika 95: Vpliv slikanice Stara hiša 

 

 

Slika 96: Vpliv slikanice Stara hiša; detajl – oznaka ulice 
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Slika 97: Ilustracija iz slikanice Stara hiša, na katero se nanaša učenka (slika 96) 

 

Ista učenka je pri odgovoru na tretje intervjujsko vprašanje glede slikanice tudi sama dodala: 

»Ideje sem dobila, recimo tista slika, na kateri je bila lepa gospa, prijazna, je zdaj tudi v moji 

domišljiji«; to se po vsej verjetnosti nanaša na motiv slike, ki ga je upodobila na svoji ilustraciji 

(slika 98). 

 

 

Slika 98: Vpliv slikanice Stara hiša, detajl – slika 
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Slika 99: Ilustracija iz slikanice Stara hiša, na katero se nanaša učenka (slika 98) 

 

4.4.6 Končni izdelek; slikanica Gozd domišljije 3. a  

Zamisel o tem, da bi posamezne ilustracije Gozda domišljije, ki so jih narisali posamezni 

učenci, na koncu združili v slikanico brez besedila z naslovom Gozd domišljije 3. a, se je 

izkazala za ustrezno in dobro, saj je končni rezultat kakovosten izdelek, na katerega so ponosni 

vsi učenci oz. razred kot celota. 
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Slika 100: Gozd domišljije 3.a; naslovnica 

 

 
 

Slika 101: Gozd domišljije 3.a; stran 1–2 



69 
 

 

Slika 102: Gozd domišljije 3.a; stran 3–4 

 

 

Slika 103: Gozd domišljije 3.a; stran 5–6 
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Slika 104: Gozd domišljije 3.a; stran 7–8 

 

 

Slika 105: Gozd domišljije 3.a; stran 9–10 
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Slika 106: Gozd domišljije 3.a; stran 11–12 

 

 

Slika 107: Gozd domišljije 3.a; stran 13–14 
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Slika 108: Gozd domišljije 3.a; stran 15–16 

 

 

Slika 109: Gozd domišljije 3.a; stran 17–18 
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Slika 110: Gozd domišljije 3.a; stran 19–20 

 

 

Slika 111: Gozd domišljije 3.a; stran 21–22 
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Slika 112: Gozd domišljije 3.a; stran 23–24 

 

 

Slika 113: Gozd domišljije 3.a; stran 25–26 
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Slika 114: Gozd domišljije 3.a; naslovnica 
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4.5 Intervjuvanje učencev 

4.5.1 Potek in izvedba intervjujev  

Po izvedbi učnih enot sem učence kratko intervjuvala. Intervjuje sem izvajala ustno, 

individualno in neposredno. 

Ker sem od učencev želela zbrati čim več dodatnih informacij in tako pridobiti dodatna 

spoznanja, sem izvajala polstrukturirane intervjuje in uporabila vprašanja odprtega tipa. Ta 

dopuščajo več svobode pri odgovorih in so zato boljši odraz lastnega mišljenja, priskrbijo pa 

tudi zanimive in nepričakovane odzive (Cencič, 2009). 

Tri glavna vprašanja sem imela določena vnaprej, zaradi same narave polstrukturiranega 

intervjuja pa je bil ob vsakem tudi prostor za podrobnejši odgovor oziroma misel (Wilkinson in 

Birmingham, 2003, str. 45).  

Intervjuje sem zvočno snemala (teden pred tem sem od staršev posameznih učencev za 

snemanje pridobila soglasje, odgovore edinega učenca, čigar starši se s snemanjem niso 

strinjali, pa sem sproti zapisovala). Po intervjuvanju sem zvočni material dobesedno pretipkala 

v besedno obliko in to mi je predstavljalo osnovo za nadaljnjo analizo.  

Intervjuje sem izvajala po okviru, ki ga podaja Kvale (1996, str. 14): 

 

1. Določanje tematike: Tematiko je določilo moje tretje raziskovalno vprašanje – kakšen 

je odziv učencev do monokromne grafitne tehnike.  

2. Snovanje in načrtovanje: Določila sem obsežnost intervjuja in izbrala udeležence ter 

kraj izvedbe; zasnovala sem opomnik (seznam glavnih treh vprašanj), ki mi je bil pri 

izvedbi intervjujev v pomoč kot okvir in rdeča nit. 

3. Izvajanje intervjujev: Intervjuje sem izvajala ustno, individualno in neposredno. 

Potekali so na šoli, na kateri sem izvedla pedagoški del. Ker jo bil intervju kratek, sem 

ga z vsakim učencem posebej izvedla v kotičku pred razredom. 

4. Transkripcija oziroma prepis: Prepis intervjujev iz zvočnih posnetkov mi je predstavljal 

osnovo za analizo. Odgovore sem sprva prepisala dobesedno, nato pa še v parafrizirani 

obliki.  

5. Analiza: Intervjuje sem analizirala po posameznih vprašanjih. Odgovore učencev sem 

med seboj smiselno povezovala (navzkrižna analiza), izstopajoče in za raziskavo 

pomembne komentarje posameznih učencev pa sem izpostavila posebej. 

6. Verifikacija: Verifikacija oziroma veljavnost in zaneseljivost metode je v mojem 

primeru zagotovljena s tem, da sem ob odgovorih učencev hkrati analizirala tudi njihove 

izdelke (nastale ilustracije). S tem sem preverila pomene njihovih odgovorov in se 

prepričala, da sem njihove odgovore na intervjujska vprašanja dobro razumela in 

pravilno interpretirala. 

7. Poročanje: Zadnji korak izvedbe intervjujev je poročanje ciljni skupini o ugotovitvah. 

Sama sem svoje zaključke ustno predstavila razredničarki.  

 

4.5.2 Opomnik (seznam vprašanj) 

Intervjuji so bili polstrukturirani, zato sem si kot osnovo oblikovala opomnik, ki sem se ga pri 

izvedbi intervjujev držala, da bi dobila čim večjo enakost oziroma primerljivost odgovorov. 

Opomnik je bil sestavljen iz treh vprašanj, ki so bila vsa povezana s tematiko in vsebino učnih 

ur, ki sem jih pred tem z učenci, ki sem jih intervjuvala, izvedla v razredu. Vsa vprašanja so 

bila oblikovana tako, da bi v celoti podala odgovor na moje raziskovalno vprašanje – kakšen bo 

odziv učencev do monokromne grafitne tehnike.  

Intervjuje sem izvedla na dan, ko sem z učenci tudi zaključila pedagoško prakso (aplikacijo 

slikanice Stara hiša) v razredu.  

Z učiteljico in učenci smo se dogovorili, da bodo med izvajanjem intervjujev nadaljevali z 

rednim poukom, medtem pa eden za drugim prihajali iz razreda v kotiček, kjer bodo odgovarjali 
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na moja vprašanja. V izogib nevšečnostim sem celotno skupino učencev pred začetkom 

seznanila z natančnim potekom intervjujev in jim predstavila njihovo pomembno vlogo pri tem. 

Vse intervjuje s soglasjem staršev sem zvočno posnela. Potekali so tekoče in v povprečju trajali 

dve minuti.  

 

4.5.3 Rezultati 

V nadaljevanju predstavljam tabelo odgovorov na tri glavna vprašanja, ki sem jih postavila 

vsakemu učencu (U1-U24). En učenec od petindvajsetih, ki je k raziskavi sicer prispeval svojo 

ilustracijo, je bil v času intervjuvanja odsoten, zato ga v tabelo nisem vključila. 

 
 Kako se ti je zdelo risati 

samo s svinčnikom? 

Kaj si se novega naučil/a? Kakšna se ti je zdela slikanica 

Stara hiša? 

U1 Meni je bilo zelo všeč, 

nekaj novega. 

Uporabljati  različne 

svinčnike. 

 

Knjiga je bila drugačna, kot 

sem jih navajen, zelo je bilo 

zanimivo, videl sem veliko 

različnih stvari in jih potem 

uporabil.  

U2 Dobro je bilo, zabavno. 

 

Da lahko tudi s svinčnikom 

narediš tako lepo risbo kot z 

barvicami. 

Zelo zanimiva, pa kako lahko 

sam uporabiš to. 

 

U3 Všeč mi je bilo. Tako risati. Najprej sem s 

svinčnikom narisal veverico, 

potem mi ni bila všeč in sem 

jo poradiral in potem sem čez 

narisal in sem videl, kako se 

naredi, potem sem pa enako 

še tukaj spodaj naredil (sled 

zradiranega svinčnika je 

kasneje pustila bel obris prej 

narisanega), pa celo risbo sem 

prvič zapolnil. 

Zanimiva in uporabna. 

U4 Zanimivo. Nisem še tako. 

 

Da je toliko različnih 

svinčnikov. 

 

Uporabna, nism vedel, da je 

toliko svinčnikov. 

 

U5 Zabavno je bilo. 

 

Zelo mi je bilo zanimivo, da 

vedno bolj so bili mehkejši 

svinčniki, vedno bolj so bili 

temnejši. 

 

Taka lepa zgodba, pa čustvena, 

zanimiva slikanica. Ideje sem 

dobila, recimo tista slika, na 

kateri je bila lepa, gospa, 

prijazna, je zdaj tudi v moji 

domišljiji. 

U6 Malo težko, ampak potem 

sem se navadila.  

Vse narisati z eno barvo in s 

teksturami narediti veliko 

različnega. 

Zanimiva, teksture, pa kako jih 

narišem, ker nisem znala še 

čisto vsega narisat prej. 

U7 Zelo dobro je bilo, zelo mi 

je bilo všeč risati samo s 

svinčnikom. Prvič sem 

tako risal samo s 

svinčnikom, ker jaz po 

navadi rišem tako, da še 

pobarvam. Res zelo dobro 

mi je bilo tako delati. 

Tako, da samo s svinčnikom 

dobro in zelo lepo lahko 

narišeš. 

 

Sem jo gledal, pa mi je bila v 

pomoč pri vzorcih, na tem 

drevesu in pri pikicah tudi, pa 

videl sem, da lahko tudi 

zradiraš teksturo, slikanica je 

bila zelo dobra, zelo lepa, zelo 

veliko tekstur, tudi zelo lepe so 

bile.  

U8 Dobro in zanimivo je, ker 

lahko samo s svinčnikom. 

Da lahko narediš veliko 

vzorcev, pa pride ven 

tekstura. In ko nisem vedela, 

Všeč mi je bla, pa ideje sm 

dobila. 
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kaj naj še naredim, sem se 

naučila, kako lahko zapolnim 

vse. 

U9 V redu, zanimivo. Da lahko uporabljamo 

različne trdote svinčnika, da 

lahko rišemo samo s 

svinčnikom, pa različne 

teksture čez cel list. 

Zelo dobra, pa ogromno 

tekstur, malo več idej sem 

dobil, kaj bi lahko za teksturo 

naredil. 

 

U10 Zelo zanimivo, pa nisem 

še nikoli tako. 

 

Da je lepo, tudi če rišeš samo 

s svinčnikom. 

 

Zanimiva, pa da tako lepo 

lahko, to je bilo nenavadno, da 

tako lepo lahko nastane tudi če 

samo s svinčnikom rišeš.  

U11 Zanimivo. Jelene sm se zelo lepo naučil, 

pa o teksturah, kako drevo pa 

travo pa kako lahko vse 

zapolnim, sem napredoval.  

Malček mi je bila v pomoč, kaj 

vse se da narisat, recimo drevo 

sem videl, kako se da narisat. 

 

U12 Zelo dobro je bilo. O teksturi, da se lahko 

uporablja različne svinčnike 

in tudi radirko, in tudi kako se 

nariše ozadje in vreme. In da 

se vse lahko nariše brez barv. 

Dobra, pomagala mi je, da sem 

videl, kako se nariše kaj črno 

belo. 

 

U13 V redu. Da lahko rišeš različne stvari 

... (teksture?) Ja, teksture, pa 

različne svinčnike, bolj 

mehkejše in bolj trdnejše in 

da je zanimivo. Najboljše se 

mi je zdelo prikazati krošnje, 

da ne rabiš obrisovati. 

Dobra, da sem videla, kako se s 

svinčnikom da risati. 

 

U14 Zelo v redu, že sicer zelo 

rad rišem s svinčnikom in 

sem že prej rad risal samo 

s svinčnikom brez barv, 

ker mi je črna taka barva, 

taka bolj stara, pa lahko z 

njo lepo zatemniš, da se 

kaj vidi.  

Precej sem že poznal. 

 

Zelo se mi je zdela uporabna, 

da sem videl, kako se riše s 

svinčnikom, recimo drevesna 

krošnja je lahko iz takih črtic, 

ni treba, da so take vijuge, pa 

tudi to s senčenjem sem že 

malo poznal, ampak sem se tudi 

še kaj novega naučil o tem, da 

lahko senco recimo tko narišeš 

iz črtic ali pa pikic, ki so bolj 

goste, in da ne razmazuješ s 

prstom. 

U15 Super, bilo je zabavno, 

čeprav ni bilo barv. 

 

Ja, da lahko vse pokažeš samo 

s svinčnikom, brez barv celo 

sliko, pa da lahko celo sliko 

zapolniš z različnimi črtami 

pa pikami. 

Dobila sem idejo za črte pa 

pike, pa pomagala mi je, da sem 

dobila ideje in kaj se da narisat, 

recimo tudi sneg, ki ga lahko 

zradiraš. 

U16 Dobro. Boljše kot z 

barvami. 

 

Po navadi nikoli ne delam 

ozadja, če kaj rišem, zdaj pa 

sem se naučila. 

 

U bistvu da lahko narišeš tako 

zelo lepo sliko tudi samo s 

krogci pa veliko črtic. 

 

U17 Dobro. Kako risati glavo, ki tako 

gleda od strani, pa da se lahko 

prekrivajo v odzadju, če je kaj 

bolj zadaj, recimo za drevesi 

hrib. 

Uporabna, na primer veliko je 

bilo teh različnih vzorčkov, pa 

osenčeno je bilo s črticami, ki 

so bile bolj goste, take teksture, 

res zelo je dobra. 
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U18 Dobro. 

 

Kako se od spodaj gor lahko 

riše drevesa, pa naučil sem se 

tudi boljše risati drevesa. Bolj 

so prava.  

Malo sem se naučil, sem videl 

različne slike s svinčnikom, 

nisem pa še videl takih tako 

lepih stvari samo s svinčnikom. 

U19 Dobro se mi je zdelo, ker 

včasih rišem samo s 

svinčnikom, pa potem 

pobarvam, zdaj sem pa 

lahko samo s svinčnikom 

vse, ker prej nisem vedela, 

da je lahko tudi tako zelo 

lepo. 

Da je lahko zelo lepo samo s 

svinčnikom. 

 

Dobro, dobila sm idejo, kako 

lahko samo s svinčnikom 

narišeš, pa tako, kako različne 

teksture. 

 

U20 Zelo dobro, najprej sem 

mislila, da bom še 

pobarvala, ampak potem 

sem se spomnila, da je 

samo s svinčnikom, pa mi 

je bilo zelo všeč, da sem se 

tako naučila brez da 

pobarvaš.  

Sam s svinčnikom risat. Dobra je bila, na primer tako ko 

so bile te teksture, črtice pa 

pikice, to sem vidla, kako se 

naredi, da sem še sama znala 

tako lepo. 

U21 Zabavno. 

 

Da lahko rišeš tudi samo s 

pikicami pa črticami. 

 

Dobra pa uporabna, ideje, 

recimo za tiste razpoke sem 

dobila idejo kako jih s črticami 

lahko narišeš. 

U22 V redu, tudi sicer rada 

rišem samo s svinčnikom. 

 

Ja zelo je bilo zanimivo risati 

z različnimi svinčniki, pa 

kako lahko tako zapolniš list. 

Vse je bilo sestavljeno iz 

tekstur, sem videla, kaj lahko 

naredim. 

U23 Dobro, da ne pobarvaš. 

 

Na primer, da ni treba tako 

risati kot sem do zdaj, pač ... 

(z obrisi?) Ja, pa tako lahko 

vse samo z različnimi 

črticami zapolniš. 

Zanimiva, pa ideje mi je dala. 

U24 Dobro je bilo, boljši 

občutek je bil risati z 

najbolj mehkejšimi 

svinčniki, ker so bili 

gladki, pa mehki.  

 

Všeč mi je bilo to sivo belo, 

pa tako mi je bilo všeč, ker ni 

bilo barv. 

 

Naučil sem se to, da ni vse iz 

tako, kako naj rečem ... 

(obrisov?) Ja, iz obrisov, 

ampak da je tako vse lahko iz 

pikic pa črtic, pa res mi je bila 

všeč, prav to sem se naučil, te 

teksture, to sm se lahko naučil, 

da so lahko pikice pa črtice, pa 

kako se to dela. 
Tabela 1: Odgovori učencev na intervjujska vprašanja 

 

4.5.4 Analiza rezultatov  

Zanimalo me je, kakšen bo odziv učencev tretjega razreda do monokromne grafitne tehnike.  

Pri analizi sem odgovore posameznih učencev med seboj povezovala; iskala sem skupne 

značilnosti, opazovala pogostost pojavljanja enakih ali podobnih pojmov in tako pridobila sliko 

o tem, kako so sodelujoči učenci po izvedenih aktivnostih naravnani do monokromne grafitne 

tehnike.  

Analizo podajam po sklopih glede na posamezno raziskovalno vprašanje. Odgovore učencev 

na isto vprašanje sem med seboj povezala tako, da sem iskala posamezne fraze, ki so se v 

odgovorih različnih učencev na isto vprašanje pojavile večkrat, in jim pripisala pomen (Patton, 

2002). Izstopajoče komentarje oziroma odgovore, ki dodatno prispevajo k vpogledu v 
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doživljanje učencev ob grafitni tehniki, posebej izpostavljam. Na koncu analize navajam tudi 

svoje sklepe in ugotovitve. 

 

Prvo vprašanje: »Kako se ti je zdelo risati samo s svinčnikom?«  

Moje prvo vprašanje je bilo povezano z doživljanjem risanja s svinčnikom; zanimal me je odnos 

tretješolcev do monokromnosti grafita. Podvprašanja glede same (ne)barvnosti namerno nisem 

postavljala, saj me je zanimalo, ali bodo učenci risanje brez barv izpostavili sami. Zanimalo me 

je, kakšno držo do grafitne tehnike bodo zavzeli in kako se bodo o njej izrazili. 

Večini učencev se je risanje samo s svinčnikom zdelo zanimivo in so podali odgovor, ki je 

izražal njihovo motivacijo in pozitivno naravnanost. Le ena učenka je izrazila, da ji je bilo na 

začetku težko, a je dodala, da se je pozneje navadila. 

Nekaj učencev je z različnimi besedami povedalo, da je bila to zanje nova izkušnja (U1: »...  

nekaj novega«, U4: »nisem še tako«, U7: »prvič sem tako risal samo s svinčnikom, ker jaz po 

navadi rišem tako, da še pobarvam«, U10: »nisem še nikoli tako«, U19: »... zdaj sem pa lahko 

samo s svinčnikom vse, ker prej nisem vedela, da je lahko tudi tako zelo lepo«, U20: »... mi je 

bilo zelo všeč, da sem se tako naučila, brez da pobarvaš«) in so jo doživeli kot pozitivno. 

Učenci so s svojimi odgovori nakazali, da razmišljajo o grafitni tehniki na način primerjave z 

drugimi tehnikami, pri katerih se uporablja barve (npr. U14: »... že prej sem rad risal samo s 

svinčnikom brez barv ...«, U15: »... bilo je zabavno, čeprav ni bilo barv«). Nekateri med njimi 

so slednje jasno izpostavili kot prednost (npr. U16: »... boljše kot z barvami«) ali kot pozitivno 

presenečenje (npr. U19: »... prej nisem vedela, da je lahko tudi tako tako zelo lepo«). 

Zanimiv je komentar, ki ga je podal učenec U14: »... že sicer zelo rad rišem s svinčnikom in 

sem že prej rad risal samo s svinčnikom brez barv, ker mi je črna taka barva, taka bolj stara, 

pa lahko z njo lepo zatemniš, da se kaj vidi.« in nakazuje, da je že sam razmišljal o svetlo-

temnem kontrastu ter o igri svetlobe in sence. 

Učenec U24 se že pri odgovoru na prvo vprašanje nanaša na uporabo svinčnikov različnih trdot 

ter pokaže svoje opažanje in izkušnjo, ki jo je ob tem pridobil: »... boljši občutek je bil risati z 

najbolj mehkejšimi svinčniki, ker so bili gladki, pa mehki«. 

Glede na odgovore, ki sem jih od učencev pridobila pri prvem vprašanju, sklepam, da je risanje 

s svinčnikom, torej v monokromni grafitni tehniki, nanje pustilo dober vtis in da je njihova prva 

asociacija ob misli na likovno ustvarjanje s svinčnikom, prijetna. 

 

Drugo vprašanje: »Kaj si se novega naučil/a?« 

Z drugim vprašanjem sem tretješolce spraševala, kaj so se pri tem novega naučili. En učenec je 

izjavil, da je vse stvari že precej poznal, drugi pa so izpostavili različna področja, na katerih so 

pridobili kaj novega. 

V okviru tega vprašanja sem dobila potrditev, da so vsi učenci usvojili nov pojem tekstura, in 

da znajo prepoznati, kaj tekstura je; najpogostejši so bili namreč odgovori, v katerih učenci 

navajajo teksturo oz. »risanje s črticami in pikicami« (npr. U21). V zvezi s teksturo so učenci 

navajali, da so se z njeno uporabo na risbi  naučili doseči raznolikost (npr. U6: »... s teksturami 

narediti veliko različnega«).  

Enako pogosto kot tekstura je bilo omenjeno tudi risanje s svinčnikom. Učenci so grafitno 

tehniko bodisi primerjali z risanjem z barvami (npr. U2: »... da lahko tudi s svinčnikom narediš 

tako lepo risbo kot z barvicami«), ali pa so zgolj navedli svoje sveže spoznanje o tem, da je 

risanje samo s svinčnikom sploh mogoče (npr. U9: »... da lahko rišemo samo s svinčnikom«) 

oziroma da je lahko tudi risba, ki je narisana zgolj s svinčnikom, »zelo lepa« (npr. U19: »da je 

lahko zelo lepo samo s svinčnikom«). 

Pogosto sta bili omenjeni še dve področji, in sicer risanje s svinčniki različnih trdot in pa 

zapolnjenje risbe do roba oz. zapolnjenje risbe tudi v ozadju. 



81 
 

Za prvo področje (risanje s svinčniki različnih trdot) sem pričakovala, da ga bodo učenci pri 

odgovoru na to vprašanje izpostavili, medtem ko me je drugo področje zelo presenetilo, še 

posebej, ker ga je poudarilo toliko različnih učencev (npr. U3: »... celo risbo sem prvič 

zapolnil«, U8 in U11: »... naučil sem se, kako lahko zapolnim vse«, U12: »... naučil sem se tudi, 

kako se nariše ozadje«,  U15: »... da lahko celo sliko zapolniš«, U16: »po navadi nikoli ne 

delam ozadja, če kaj rišem, zdaj pa sem se naučila«, U22: »... kako lahko tako zapolniš list«). 

Kot so učenci sami izpostavili, so poleg ciljnih pojmov in tehnike na novo usvojili tudi 

kompozicijsko pomembno likovno veščino uporabe teksture kot sredstvo zapolnitve formata 

ter se s tem seznanili z vzpostavitvijo ravnotežja med posameznimi likovnimi elementi in 

celoto. 

Dva učenca sta posebej navedla spremembo, ki so jo na novo vnesli v svoj likovni izraz; nanaša 

se na vlogo teksture, ki ni zgolj vzorec, s katerim izpolniš obrise, ampak element, ki brez 

uporabe aktivne linije kot obrobe neposredno predstavlja oz. tvori motiv (U13: »najboljše se 

mi je zdelo prikazati krošnje, da ne rabiš obrisovati«, U23: »... ni treba tako risati kot sem do 

zdaj, z obrisi ...«). 

 

 

Slika 115: Ilustracija učenca U13 
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Slika 116: Ilustracija učenca U23 

 

En učenec je v odgovoru na drugo vprašanje omenil tudi prikaz tekstur z radirko oz. radiranje 

tekstur (U12: »da se lahko uporablja različne svinčnike in tudi radirko«). 

 

 

Slika 117: Ilustracija učenca U12 

 

Zanimiva je bila izjava učenca U3, ki je izstopal s svojo eksperimentalnostjo: »Najprej sem s 

svinčnikom narisal veverico, potem mi ni bila všeč in sem jo poradiral in potem sem čez narisal 

in sem videl, kako se naredi, potem sem pa enako še tukaj spodaj naredil, pa celo risbo sem 

prvič zapolnil«. Učenec je skozi lasten proces ustvarjanja prišel do lastnih izkušenj in opažanj, 
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ki jih je spretno uporabil v nadaljevanju in jih takoj vnesel v lastno likovno prakso. Sled, ki jo 

je - kljub temu, da je učenec grafit zradiral - v listu papirja za seboj pustila konica svinčnika, je 

kasneje po ponovnem prebarvanju pokazala bel obris prej narisanega (inverzna sled).  

 

 

Slika 118: Ilustracija učenca U3 

 

 

Slika 119: Ilustracija učenca U3, detajl 1 

 

 

Slika 120: Ilustracija učenca U3, detajl 2 
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Izstopal je tudi komentar učenca U17, ki je izpostavil, da se je naučil: »da se lahko stvari 

prekrivajo v ozadju če je kaj bolj zadaj, recimo za drevesi hrib«. 

 

 

Slika 121: Ilustracija učenca U17 

 

Posebna je tudi izjava učenca U18, ki se je naučil risati drevesa iz žabje perspektive (»kako se 

od spodaj gor lahko riše drevesa«). 

 

 

Slika 122: Ilustracija učenca U18 
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Tretje vprašanje: »Kakšna se ti je zdela slikanica Stara hiša?« 

Učencem sem postavila tudi vprašanje, ki se nanaša na didaktični pripomoček, na slikanico brez 

besedila Stara hiša. Zanimalo me je, kakšna se je zdela otrokom. Dobila sem zelo pozitivno 

povratno informacijo, in sicer tako z vidika slikanice kot didaktičnega pripomočka kot tudi z 

vidika slikanice kot oblike knjižnega gradiva za otroke. 

Večina učencev je ob vprašanju, kakšna se jim je zdela slikanica, uporabila besedo »zanimiva«, 

pa tudi »uporabna«. Iz njihovih odgovorov, pa tudi iz njihovih končnih izdelkov sem razbrala, 

da jim je slikanica zares služila kot referenčno gradivo, v katerem so prepoznali in utrdili nov 

pojem – tekstura. S tega vidika so jo označili kot koristno in kot vir idej oziroma kot spodbudo 

za lastno likovno izražanje (npr. U7: »bila mi je v pomoč pri vzorcih, na tem drevesu in pri 

pikicah tudi, pa videl sem, da lahko tudi zradiraš teksturo«, U11: »bila mi je v pomoč, kaj vse 

se da narisati s teksturo«, U17: »veliko je bilo teh različnih vzorčkov, pa osenčeno je bilo s 

črticami, ki so bile bolj goste«, U20: »to sem videla, kako se naredi, da sem še sama znala tako 

lepo«). Dva učenca sta omenila, da sta v slikanici videla, da lahko teksturo tudi zradiraš (U7 in 

U15). 

Učenci so v ilustracijah slikanice Stara hiša prepoznali lepoto izražanja v grafitni tehniki (npr. 

U10: »to je bilo nenavadno, da tako lepo lahko nastane, tudi če samo s svinčnikom rišeš«, U18: 

»nisem še videl takih tako lepih stvari samo s svinčnikom«). 

V nadaljevanju izpostavljam nekaj nepričakovanih komentarjev posameznikov. Učenec U1 je 

izjavil, da se mu je slikanica zdela zanimiva in meni, da je uporabna predvsem zato, ker je 

drugačna od tistih, ki jih je navajen. Učenec U5 je opazil in začutil sporočilo slikanice kljub 

temu, da se v vsebino nismo poglabljali: »taka lepa zgodba, pa čustvena«. Učenec U14 se je 

izrazil, da je prek slikanice spoznal, da je senčenje mogoče z uporabo teksture: »... nekaj novega 

sem se naučil o tem, da lahko senco recimo tako narišeš iz črtic ali pa pikic, ki so bolj goste, in 

da ne razmazuješ s prstom«. 

Učenci so z odgovori na moja raziskovalna vprašanja potrdili, da jim je slikanica služila tudi 

kot praktična potrditev na novo pridobljenih informacij o teksturi, saj so predstavljeno teorijo 

lahko preverili in tako utrdili spoznanje, da je novo znanje praktično aplikativno in ga odslej 

lahko uporabijo tudi sami pri svojem lastnem likovnem izražanju. 
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5 ZAKLJUČEK 

V svojem magistrskem delu sem na treh ravneh spoznavala in raziskovala izrazne zmožnosti 

grafita. Prva in najbolj osebna raven je bila izkustvena raven, v okviru katere sem grafitno 

tehniko uporabila kot osnovno likovno sredstvo in poglavitni element snovanja avtorske 

slikanice brez besedila Stara hiša. Leto dni sem v roki vsak dan držala grafitni svinčnik in 

spoznavala naravo in lepoto, predvsem pa širino izraznih zmožnosti, ki jih ponuja ta enostavni 

likovni pripomoček. Tehnika, ki sem jo dan za dnem in čedalje bolj posvajala, mi je omogočila, 

da sem znotraj njenih okvirov, prednosti, pa tudi omejitev lahko začela svobodneje odkrivati 

svoj lastni risarski izraz. Potrpežljivost, ki jo je od mene terjal izbor tehnike, je obrodila sadove 

predvsem v obliki sposobnosti uporabe močnih točk monokromnosti grafita v prid slikovitosti, 

pestrosti in dramatičnosti končnega izdelka. Kakovost ilustracije ni utrpela škode na račun 

tehničnih in izraznih omejitev grafitne tehnike, saj sem ugotovila, da grafit ponuja vrsto izraznih 

in oblikovalskih možnosti. Na prvi pogled enostaven grafitni svinčnik z neskončnimi 

možnostmi variiranja linije, načini potezanja, podajanja tekstur in modeliranjem nelinearnih 

svetlostnih vrednosti ter točkovnih zmožnosti ustvarja morje izraznih in oblikovalskih 

zmožnosti, ki sem jih kot likovnica skušala kar najbolje izkoristiti. Preizkusila sem slikovitost 

in pestrost, ki se ju da v ilustraciji ustvariti samo z grafitom. S pomočjo svetlo-temnega in 

perspektive sem dosegala prepričljiv prostor in teksture (mikroprostore), kar prikazujem v 

drugem delu magistrskega dela s formalnimi likovnimi analizami svojih petih izbranih 

ilustracij. Široka paleta pomembnih komponent likovnega jezika, ki so jih te analize pokazale 

in prepoznale v mojih ilustracijah, priča o tem, da so ilustracije z vidika splošnih likovnih teorij 

pestre in kakovostne. Glavna uporabljena likovna gramatika je likovna prvina svetlo-temno. 

Formalne likovne analize so pokazale tudi raznolikost kotov gledanja in različnost pogledov 

(žabja, ptičja perspektiva, perspektiva ribjega očesa ...), učinkovito uporabo modelacije, 

likovnih spremenljivk in prostorskih ključev. 

Ker pa sem želela uspešnost svoje slikanice, prav tako pa tudi izrazne zmožnosti grafita 

uporabiti tudi v praktičnem delu z učenci, je tretji del mojega magistrskega dela hkrati tudi 

ključni del mojega raziskovanja. Zanimal me je odziv učencev do monokromne grafitne 

tehnike, pa tudi njihova povratna informacija o slikanici Stara hiša, ki sem jo uporabila kot 

didaktični pripomoček in referenčni primer izrabe izraznih zmožnosti grafita v praksi. Če 

strnem predstavljene rezultate, lahko trdim, da se je grafitna tehnika vsem učencem brez izjeme, 

ki so sodelovali pri nalogi, zdela zanimiva. Pri tem izstopa predvsem izkušnja risanja s svinčniki 

različne trdote. Glede na odgovore tretješolcev lahko trdim, da so poglobili in nadgradili znanje 

o teksturi, o čemer pričajo tudi končni likovni izdelki. Slikanica kot didaktični pripomoček je 

bila učencem v pomoč, presenetili pa so me tudi z navdušenjem, s katerim so jo sprejeli. 

Spraševali so me celo, kje se jo da kupiti, da jo bodo naročili Božičku, ob mojem odhodu pa so 

me prosili, če jo lahko še enkrat skupaj pogledamo. Prav tako so otroci med odmori prihajali k 

meni, se želeli z mano pogovarjati in me večkrat vprašali, če si slikanico lahko ogledajo še 

enkrat itd. 

Pedagoški del je bil hkrati tudi sklepni del mojega raziskovanja in mi je odprl nov pogled na 

temeljno nalogo likovne vzgoje, ki je razvoj likovnih kompetenc otrok. Razumevanje teme je 

pomembna komponenta, saj lahko osnovnošolec teoretično materijo aktivno preoblikuje v 

likovni svet ter se ob tem razvija in se uči vrednotiti bogastvo likovne dediščine samo na podlagi 

dobrega razumevanja obravnavanih pojmov, ki vodijo v likovno nalogo. Otroci svet okoli sebe 

doživljajo skozi čustva, zato likovno ustvarjanje zanje pomeni odprt prostor za sprejemanje 

sprememb in novitet, ki so pred sodobnega človeka postavljene kontinuirano in dnevno. 

Tretješolci so se spontano likovno izražali, pri čemer so izkazali visoko sposobnost opazovanja, 

kar so pokazali z zanimivimi unikatnimi, celo filigranskimi podrobnostmi, ki so jih vnesli v 

svoje izdelke. Izkazali so razumevanje predstavljenih likovnih novosti in so novo informacijo 

brez težav povezali s splošnimi vsebinami, kar se je prepričljivo odtisnilo v njihove končne 
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izdelke. Skozi zadano nalogo sem osebno izkusila pomembnost nazorne, jasne in natančne 

predstavitve in nujnost vzpostavitve varnega prostora, znotraj katerega otrok lahko slikovito 

doživlja in še več: svoj notranji svet prenese v zunanjega. 
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