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POVZETEK 

Izdelava slikarskega sredstva v osnovnih šolah je zelo redka. Vzame veliko časa za pripravo 

in organizacijo dela. V organizacijo spada tudi primernost izdelave likovnega sredstva za 

določeno starost otrok v šoli. Sama sem se odločila raziskati vpliv izdelave slikarskega 

sredstva, ki je v mojem primeru voščenka. Glede težavnosti same izdelave in vključitve le-te 

v učni načrt sem izdelavo voščenk umestila v šesti razred osnovne šole. 

Prvo poglavje namenjam teoretični študiji temeljnega gradiva o slikarski tehnologiji. Na tem 

mestu opišem, kaj je pigment, opredelimnjegove lastnosti, delitev, zgodovino ter razlike z 

barvili. V tem poglavju se dotaknem tudi pigmenta žgane siene, ki ga uporabljam v svojem 

eksperimentalnem delu ter opišem njegove značilnosti, zgodovino in umetnike, ki so v 

svojem opusu del uporabljali pigment žgane siene. Ker pa pri slikarski tehnologiji brez veziv 

ne gre, opišem še ta, predvsem zaradi lažjega razumevanja same sestave slikarskih tehnik. 

V drugem poglavju se posvečam voščenki. V tem poglavju opisujem, kdaj smo se v 

zgodovini prvič srečali z voščenkami in od kdaj naprej začeli uporabljati ime voščenka, njeno 

sestavo in uporabo v osnovni šoli ter recept zopisom izdelave voščenk, ki ga obogatim s 

slikovnim gradivom.  

V tretjem poglavju se ukvarjam predvsem z umestitvijo likovne tehnike v učni načrt. Tukaj 

razlagam, zakaj sem izbrala ravno tehniko voščenk, kako umestim izdelovanje likovnega 

sredstva v učni načrt ter zakaj sem si izbrala ravno pigment žgane siene. 

Četrto poglavje opisuje izkustveno učenje in je povezano z eksperimentalnim delom. 

Raziskujem, kako bi izdelovanje likovnega sredstva vplivalo na učno motiviranost učencev, 

kakšni so didaktični pristopi k načrtovanju likovnih nalog ter metode in oblike dela v učnem 

procesu likovne umetnosti v osnovni šoli. To bom raziskovala zato, da bom dokazala svoje 

hipoteze, usmerjene v večjo motiviranost učencev ob opazovanju izdelovanja likovnega 

sredstva.  

Zadnje poglavje vsebuje pedagoško-empirični del, v katerem opisujem raziskovalni problem 

in razložim potek učne ure z vključitvijo slikarske tehnologije v osnovni šoli ter opišem 

rezultate raziskave.  

Ključne besede: likovno sredstvo, slikarska tehnologija, pigment, veziva, žgana siena, 

voščenka, učni načrt, izkustveno učenje.  



 

 

 

ABSTRACT 

In the fourth year of attending a university course of art pedagogy at the Faculty of 

Education, I spontaneously met with the production of fine art techniques. I challenged 

myself in making egg packs, watercolours, pastels, and waxes. It seemed very interesting. At 

that time, I began to think that this would also be very interesting for pupils in elementary 

school. I really had a good feeling and I still have it because I know that I have done 

something useful myself. I found out that industrialized fine art techniques are uninteresting 

for me. Therefore,I becameinterestedin finding simple recipes for making fine art techniques. 

This was the main reason for choosing this type of title for my graduation thesis. I wanted to 

share my feelings with the students and to achieve that they would also experience this joy 

inproduction of fine arts. 

The first chapter will be devoted to a theoretical study of the basic materials about painting 

technology. I will describe what pigment is, its latency, its division, its history, and its color 

differences. In this chapter, I will also describe the pigment of the burned sien, which I will 

use in my experimental work. I will describe its characteristics, history, and artists who used 

the pigment of a burnt sien in their opus. Since it is impossible to perform painting 

technology without binders, I will describe this due to easier understanding of the 

composition of painting techniques. 

The second chapter will be dedicated to wax. In this chapter, I will describe when we first 

met wax in history and since when we began to use the name wax. I will also say a few words 

of its use in elementary school and the recipe with included pictures of wax production 

technique. 

In the third chapter, I will deal mainly with the installation of fine art in the curriculum. I will 

explain in detail the wax production technique I used, how to put the art of drawing in the 

school course, and why I chose the pigment of the sieved sien. 

The fourth chapter will describe experiential learning and how it is related to the 

experimental work. I will explore how the artistic technique influences the student's 

motivation, what the didactic approaches to the artwork are, and the methods and forms of 

work in the teaching process of fine arts in elementary school.I will investigate this in order 

to prove my hypotheses, directed towards greater motivation of pupils while observing the 

production of art techniques. 



 

 

 

The last chapter will include a pedagogical-empirical part, where I will describe the research 

problem, goals, questions, and hypotheses. I will describe the research method and the 

research approach. In the end, I will also describe the implementation of the lesson in two six 

grades of elementary school 6, the evaluation of lessons, and the results of the research. 

Keywords: art technique, painting technology, pigment, binders, burnt sien, wax, curriculum, 

experiential learning. 
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1. UVOD 
V četrtem letniku obiskovanja univerzitetne smeri likovna pedagogika na pedagoški fakulteti 

sem se spontano srečala z izdelovanjem risal in barv. Sama sem se preizkusila v izdelovanju 

jajčne tempere, akvarela, pastela in voščenk. Zdelo se mi je zelo zanimivo. Takrat sem začela 

razmišljati, da bi bilo izdelovanje slikarskih ali risarskih sredstev zelo zanimivo za učence v 

osnovni šoli. Imela sem dober občutek in še vedno ga imam, ker vem, da sem nekaj 

uporabnega naredila sama. Sedaj so mi industrijsko izdelana likovna sredstva nezanimiva in 

hrepenim po iskanju enostavnih receptov za izdelavo likovnih sredstev. To je bil glavni 

razlog za izbiro naslova moje diplomske naloge. Svoje občutke sem želela deliti z učenci in 

doseči, da bi tudi oni doživeli to radost in veselje pri izkušnji z izdelavo likovnega sredstva.  

V zadnjih letih se vedno bolj uporablja izraz DIY, ki je kratica za ang. do it yourself(slo. 

naredi sam). Po dolgem času od industrijske revolucije in tehnoloških izumov ter njihovih 

izpopolnjevanj je ročno delo ponovno cenjeno kot nekaj dragocenega. Dandanes se že skoraj 

vsak, ki ima nekaj smisla za estetiko, ukvarja z »DIY umetnostjo«, če temu lahko tako 

rečemo. Veliko ljudi snema poteke svojih doma narejenih izdelkov in želi na ta račun tudi 

služiti. Običajno za dober izdelek ni potrebnega veliko znanja, le slediti moraš navodilom, ki 

so dani na posnetkih. Dobra stran DIY posnetkov je, da so lahko dostopni. Pridobimo jih 

lahko na veliko znanih spletnih straneh, ki so dostopne prav vsem. Ogledovanje takšnih 

posnetkov se je razširilo tudi med osnovnošolce, ki s pomočjo teh posnetkov doma poskušajo 

narediti nekaj svojega po principu videnega na posnetku. Glede na toda bi lahko rekli, da 

današnja generacija otrok »raste ob računalniku«, je digitalizacija takšnih del za otroke zelo 

spodbudna, saj lahko poleg »nepoučnih iger« pridobijo tudi veliko idej za ustvarjanje pri 

likovnem pouku oziroma v svojem prostem času.   

V likovni ustvarjalnosti se termin »tehnika« nanaša na ustaljen tehnično-tehnološki postopek 

za likovno obdelavo različnih materialov ali pa na algoritmično standardiziran postopek,ki 

vodi k določenemu tipu likovne artikulacije (Muhovič, 2015).Likovno sredstvo v likovni 

umetnosti nastopa kot operativna interakcija likovnega pojma z likovnim materialom 

(Muhovič, 2015). Voščenko lahko uvrstimo tako med likovne tehnikein v likovno sredstvo. 

Sama pa v svoji diplomski nalogi raziskujem voščenko kot likovno sredstvo. Natančneje: 

izdelovanje voščenke kot likovnega sredstva in kako to vpliva na samo ustvarjanje z 

voščenko (v tehniki voščenke). Risarske tehnike poimenujemo kar po risalu, s katerim 
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rišemo. Risarska tehnika se ponavadi imenuje po sredstvu, s katerim rišemo, npr. oglje, 

kreda, pero, čopič, trstika, flomaster, rotring, svinčnik (Butina, de Gleria, Šuštaršič, Skubin in 

Zornik, 2011). 

Svoje raziskovanje usmerjam v izdelavo risal in barv.Preučujem, ali lahko izvedba 

slikarskegasredstva v osnovni šoli pripomore k večjemu zanimanju učencev za delo pri 

pouku. Pri tem me vodi predvsem želja po tem, da učencem pokažem poučevalni pristop – 

izkustveno učenje, ki ga v šolah ni veliko. Želim, da učenci spoznajo, da je pouk lahko 

zanimiv in da se kljub temu veliko naučijo. Moje mnenje je od nekdaj takšno, da se iz 

izkustvenega učenja največ naučimo. Taka vrsta pouka mi je še od osnovnošolskih dni ostala 

v spominu in te spomine želim deliti s širnim svetom, predvsem pa z učenci in učitelji. Z 

učenci zato, da jim prikažem drugačen način učenja, ki je bolj dinamičen in drugačen od 

običajnega, učiteljem pa zato, da poskusijo kaj podobnega uvesti v svoje učne ure likovne 

umetnosti. Vem, da je težava predvsem v likovnem načrtu, ki izdelave likovnega sredstva v 

osnovnih šolah ne predvideva, vendar ga lahko izvedemo v povezavi z obravnavo skoraj 

katerega koli likovnega pojma. Tukaj menim, da je veliko odvisno predvsem od učiteljevega 

truda in želje po samostojnem iskanju rešitev za izvedbo takšne likovne naloge. Da sem lahko 

vse to raziskovala, pa je bilo potrebno, da sem se tudi sama preizkusila v tem. S pomočjo 

recepta, ki sem ga našla na eni izmed spletnih strani, ki je v poglavju voščenka predstavljeno, 

sem količine priredila glede na to, kakšno pigmentiranost likovnega sredstva sem želela. 

Naredila sem dva poskusa in nato prišla do želene pigmentacije svojega likovnega sredstva. 

Za to pa sem se morala podučiti tudi o nastanku slikarske tehnike in o samih sestavinah 

svojega likovnega sredstva. Likovna tehnika je dejavnost, ki se ukvarja z izdelovanjem 

materialnih dobrin, v likovni ustvarjalnosti pa se ta termin nanaša na ustaljen tehnično-

tehnološki postopek, v mojem primeru za tehnološki postopek izdelave voščenk. Likovno 

sredstvo pa je operativna interakcija likovnega pojma z likovnim materialom, v mojem 

primeru voščenka kot likovni material – likovno sredstvo(Muhovič, 2015).Končne izdelke 

sem ovrednotila na podlagi realizacije učnih ciljev oziroma kriterijev za to likovno nalogo, 

nisem pa se osredotočala na učenčevo nadarjenost. 
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2. SLIKARSKA TEHNOLOGIJA 
Moje prvo vprašanje, s katerim se ukvarjam, je, iz česa so pravzaprav barve in risala izdelana. 

Slikarske tehnike sestavljajo barvila in pigmenti.Slikarska sredstva in barve sestavljajo 

barvila ali pigmenti.  

Kot sredstvo za barvanje v slikarskih tehnikah se prvotno uporablja pigmente, ker so trajni, 

obstojni, stalni in netopljivi. V nekaterih primerih pa se uporablja tudi barvila. Ta so topljiva 

in organskega nastanka(rečemo jim tudi lak-barve). Težko je začrtati mejo med pigmenti in 

barvili. Od nekdaj se uporabljajo zemeljski pigmenti, vendar so vedno bolj popularna tudi 

barvila (Kraigher-Hozo, 1991). 

2.1 BARVILA 

Barvila so organske snovi na osnovi alkohola, masti, vode, kisline ali alkalij, ki se jih pripravi 

kot barvo. Uporablja se jih kot barvila za neko sekundarno stvar (papir, tekstil, koža, 

plastika...).Z vezavo barvila in substrata dobimo netopljive lakirne barve. Z vezanjem barvila 

brez substrata pa dobimo pigmentna barvila, ki so netopljiva zaradi svoje sestave. To so 

barvila, ki vsebujejo metalni oksid(aluminij, železo, krom)(Kraigher-Hozo, 1991). 

Barvila delimo na umetna in naravna. Umetna pridobivamo s sintezo anorganskih 

ogljikovodikov in sorodnih veziv iz katrana kemijskega oglja (katranska barvila). Naravna 

barvila pa so rastlinskega ali živalskega izvora(indigo, žafran, sepia...). Zaradi umetnih barvil 

se danes vedno manj uporablja naravnabarvila(pigmente), saj se je možno iz umetnih 

namešati katero koli barvo želiš. Naravna barvila pa ostajajo še vedno v uporabi v avtohtoni 

narodni umetnosti(Kraigher-Hozo, 1991). 

2.2 PIGMENTI 

Pigment je fin, neotipljiv prah, ki za nastanek barve potrebuje vezivo. Vezivo potrebuje zato, 

da pokrije podlago in barva ni prosojna. Razpršen v utrjenem vezivu daje različne barvne 

tone. Njegova glavna značilnost je, da je netopen. Ne veže se z rastlinskimi in živalskimi 

vlakninami ter se ne topi v organskih ali anorganskih topilih oziroma snoveh(Kraigher-Hozo, 

1991). 

POREKLO 

Zemeljski pigmenti so se od nekdaj uporabljali v kombinaciji z vezivom, ki je bilo odvisno 

od tamkajšnjih naravnih danosti. Na severnem področjuEvropeso nekoč za vezivo uporabljali 

kitovo mast in kitovo olje, v Egiptu mulj iz Nila, glino in podobno. Prvi naravni pigmenti so 

bili najdeni v Španiji v jami Altamira.Tam so bili najdeni rumeni, rjavi in rdeči pigmenti, ki 
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pa so jih kasneje našli tudi na severuEvrope.Od takrat sta znana tudi kreda in premog, ki so ju 

prav tako uporabljali pri slikarstvu. Prvi mineralni pigmenti pa so bili najdeni v 

Egiptu(40.000 pr.n.št). Najbolj poznan, verjetno tudi eden najbolj cenjenih mineralov,je 

azurit, iz katerega pridobivajo egipčansko modro. Znani pa so bili tudi malahit(zelen), 

realgar(rumen), cinober(škrlatno rdeča) in svinčeno bela. V Grčiji(3. st. pr. n. št.)so poleg že 

znanih egipčanskih pigmentov iznašli še giallorino(rumena), rastlinsko rdečo(barvilo)in 

tryginon(ogleno črna). V srednjem veku se je poleg že znanih pigmentov pojavilo še nekaj 

novih. Poleg zlatih so bili najbolj dragoceni modri pigmenti(Kraigher-Hozo, 1991). 

Barvila oziroma lakirne barve, kot jih imenuje Kraigher-Hozo, poznamo že od najstarejših 

civilizacij. Že v stari Grčiji so poznali purpumo. Purpuma je barva, ki se je pridobivala iz 

školjke(polža) na sirijski obali. Školjka je puščala barvo, ki so jo imenovali purpura. 

Podrobnosti priprave barve so zelo varovane, receptura nastanka barve ni zapisana. Feničani 

so jo kasneje izvozili v Egipt, Grčijo in Rim(Kraigher-Hozo, 1991). 

Prvi barvni odtenek modre so proizvedli Egipčani približno 2200 let pr. n. št. Barvo so 

izdelali iz mletega apnenca, pomešanega s peskom in mineralom (azurit ali malahit), ki 

vsebuje baker. Mešanico so nato segreli in kot rezultat dobili modro steklo. Steklo so 

zdrobili, združili z zgoščevalnim sredstvom, kot je beljak in ustvarili dolgotrajno obstojno 

barvo. To priča o tem, da so kemično obdelovanje pigmentov poznali že Egipčani(Zgodovina 

modre barve: od starega Egipta do najnovejših znanstvenih odkritij, 2018). 

VRSTE PIGMENTOV PO NASTANKU 

Po svoji kemijski sestavi so pigmenti pogosto oksidi, sulfidi, kromati, karbonati, fosfati, 

silikati metala, redkeje metalno-organske spojine, a ponekod tudi organske spojine(barvila 

pigmenta ali lakov)(Kraigher-Hozo, 1991). 

KLASIFIKACIJA 

Glede na njihov nastanek pigmente delimo na: 

- anorganske: naravne ali zemeljske, umetne ali mineralne, 

- organske: naravne in umetne(Kraigher-Hozo, 1991). 

ANORGANSKI PIGMENTI 

Anorganske naravne pigmente pridobivamo s kopanjem le-teh iz zemlje. Zemeljske pigmente 

so uporabljali že mojstri Altamire. Ostanki v obliki krede za pisanje(rdeči, rjavi in rumeni 

oker) so najdeni v arheoloških slojih jame. Uporabljali so se tudi v obliki prahu. 
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Predpostavljali so, da so ga mojstri uporabljali v povezavi z mastjo in rastlinskim želejem, 

pred tem pa je »umetnik« kamnito površino premazal s smolo ali mastjo in s tem dosegel, da 

so se barve ohranile skozi stoletja. Danes se pigmenti obdelujejo predvsem z drobljenjem, 

muljenjem, filtriranjem, sedimentiranjem, sušenjem in selekcijo, da bi dobili čim čistejšo 

barvo in fino zmleta zrna, osvobojena rastlinskih soli in  organske materije(Kraigher-Hozo, 

1991). 

Umetni anorganski ali mineralni pigmenti se pridobivajo po umetni poti. Proizvede se jih 

tako, da se dve ali več raztopin soli postavi v medsebojni kontakt, s kemijsko reakcijo med 

njimi pa nastane barva visoke kvalitete. Ena najstarejših barv iz te skupine je svinčeno bela, 

katero so umetno pridobivali že Egipčani. Prednost mineralnih pigmentov pred drugimi je, da 

se jih najde v zelo čistem stanju(v primerjavi z zemeljskimi), so bolj pokrivni in dlje obstojni. 

V to skupino sodijo tudi mnogi dehidrirani zemeljski pigmenti, katerim je s pečenjem 

pigmenta izvzeta vezana voda(Kraigher-Hozo, 1991). 

Mehanično obdelovanje anorganskih pigmentov je odvisno od lastnosti surovin. Tiste, ki jih 

v naravi najdemo v praškastem stanju, jih ni potrebno dodatno mleti, dovolj je, da jih malce 

razdrobimo. Ostale surovine je potrebno obdelati s procesom kalcinacije(dehidracije), mleti 

se morajo na različne načine(Kraigher-Hozo, 1991). 

Načini proizvodnje anorganskih pigmentov: 

- mokri procesi: drobljenje, usedanje, filtriranje in sušenje, 

- kalciniranje, 

- mletje: grobo mletje, sejanje, odlivanje drobnih delcev. 

Zanimivost mineralnih anorganskih pigmentov je njihovo pridobivanje. Najprej pigment, 

vezan z vodo, posušimo, ko voda izhlapi, pa posušene delce zdrobimo in zmeljemo, da 

nastanejo čim manjši delci(Kraigher-Hozo, 1991). 

S kalciniranjem se osvobodimo barve in raznih primesi, ki negativno vplivajo na njihovo 

kvaliteto. Za pigmente, ki so bili podvrženi procesu kalciniranja, je najpomembnejša kritnost. 

Tako je npr. pečena siena bolj pokrivna od surove siene. Ta pojav je najverjetneje posledica 

dejstva, da je učinek segrevanja posledica večje stopnje krčenja. Večja kompaktnost delcev 

materiala, ki so izpostavljeni, povzroča spremembo barvnega tona, ki je v veliki meri odvisna 

od višine temperature in trajanja segrevanja(Kraigher-Hozo, 1991). 
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ORGANSKI PIGMENTI 

Naravni organski pigmenti 

Pridobiva se jih iz živalskih in rastlinskih organizmov – z ogrevanjem barvila ali pa s 

fiksiranjem barvila na substrat (lakirna barva)(Kraigher-Hozo, 1991). 

Kisla barvila se večinoma ločijo s pomočjo barijevih ali kalcijevih kloridov v odnosu s 

svinčenim acetatom, bazična pa s pomočjo taninske kisline(Kraigher-Hozo, 1991). 

Lakirne barve so obarvani substrati – največkrat aluminijeve spojine z dodatkom sode ali 

galuna z živalskim ali rastlinskim barvilom. Poznani so že iz starih civilizacij. Najbolj znana 

se je pridobivala iz školjke (polža) na sirijski obali. Podrobnosti priprave barve so skrbno 

varovane.Kot zanimivost: v posebno skupino uvrščamo črni naravni organski pigment, ki 

vsebuje izključno en element – ogljik(Kraigher-Hozo, 1991). 

Umetni organski pigmenti 

Pridobiva se jih kot rezultat zapletenega kemijskega procesa različnih spojin, ki se 

pridobivajo iz katrana in kamnitega premoga. Razlika z mineralnim pigmentom je ta, da se 

veže s cenejšimi sintetičnimi substancami. Umetni organski pigmenti se pridobivajo s 

segrevanjem sintetičnih barvil ali s fiksiranjem na substrat tako kot pri naravnih organskih 

pigmentih(Kraigher-Hozo, 1991). 

VRSTE PIGMENTOV PO POREKLU 

Tabela 1: Delitev pigmentov po poreklu 

Skupina Pridobivanje Sestava  Splošne 

lastnosti 

Najpomembnejši 

pigmenti skupine 

Uporaba 

ANORGANSKI 
 

Zemeljski;  

naravni 

Kopanje, 

drobljenje, 

filtriranje, 

sedimentiranje, 

sušenje(fizikalne 

in kemijske 

reakcije). 

Železni oksidi, 

aluminijevi 

silikati, 

manganovi 

oksidi. 

Gosti, težki, 

slabo 

pokrivni, 

manj 

obstojni, 

manj 

intenzivni. 

Oker, siena, 

umbra... 

Prazgodovina 

– 40.000 

pr.n.št 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Debora Oberžan: Vključevanje izdelave voščenk v pouk 

7 

 

Mineralni; 

umetni 

Kemijske 

reakcije, 

sedimentacija, 

kalcinacija. 

Sulfidi, selenidi, 

metalni oksidi, 

sulfati, 

karbonati, 

kromati, nitriti... 

Gosti, težki, 

dobro 

prekrivni, 

obstojnejši in 

intenzivnejši. 

Kadmij rumena 

in kadmij rdeča, 

ultramarin... 

Egipčani – 

4000 pr.n. št. 

ORGANSKI 
 

Naravni  Iz rastlinskih in 

živalskih 

sestavin, 

tekočin. 

Rastlinski ali 

živalski 

sokovi/sestavine. 

Redki, slabo 

odporni na 

svetlobo, 

slabo 

prekrivni, 

manj 

obstojni in 

manj 

intenzivni.  

Rastlinski: 

žafran, lakota 

(rumena), 

indigo(modra)... 

Živalski: rdeči 

karmin(hrošči), 

vijola(polž iz 

Sredozemlja)... 

 

Prazgodovina 

– 40.000 

pr.n.št. 

Umetni  Zapletene 

kemijske 

obdelave. 

Katran, naftoli, 

alizarini, anilini. 

Redki, dobro 

odporni na 

svetlobo, 

dobro 

prekrivni, 

obstojnejši in 

intenzivnejši. 

Alizarin, 

ftalein(rumena, 

rdeča) ali 

heliogen(zelena, 

modra).  

19. stoletje 

Vir: (Bahl, 2013; Hudoklin, 1958; Kreigher-Hozo, 1991 in Turinski, 1987) 

LASTNOSTI PIGMENTA 

Karakteristike pigmentov, po katerih jih med seboj ločujemo: 

- oznaka, ime pigmenta, 

- ton, 

- sestava in poreklo, 

- tehnične lastnosti, 

- stabilnost (med kislimi, alkalnimi in svetlostnimi), 

- kompatibilnost, 

- primernost za brisanje, 
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- poraba olja, 

- sušenje, 

- pokrivnost, 

- strupenost, 

- preverjanje, 

- toksičnost, 

- aplikacija, 

- zgodovinski pomen. 

Med lastnosti pigmentov uvrščamo tudi kemijsko čistost pigmenta, ki pa med karakterizacije 

ni navedena zato, ker so umetniške barve same po sebi najkvalitetnejše. Umetniške barve so 

najkvalitetnejše zato, ker so brez primesi, ki bi barvi zmanjšale kvaliteto. Kemijska čistoča ne 

pomeni vedno tudi garancije za kvaliteto(Kraigher-Hozo, 1991). 

RAZLIKE Z BARVILI 

Majhni delci pigmenta, razpršeni v vezivu, so vidni le pod mikroskopom, medtem ko so 

sestavine v barvilih zelo drobne. Najpomembnejša značilnost pa je, da so pigmenti dlje 

obstojni od barvil(Kraigher-Hozo, 1991). 

2.3 ŽGANA SIENA 

LASTNOSTI ŽGANE SIENE 

Vsak pigment ima vsak pigment svoje karakteristike, po katerih ga ločujemo od drugih 

pigmentov.Pigmenti železovih oksidov so rumeni, rdeči in rjavi, vendar jih umetniki poznajo 

kot oker, sienino, rdeči oksid in rumen. Za razliko od proizvedenih pigmentov se barva 

zemeljskih pigmentov železovega oksida spreminja glede na sestavo posameznega segmenta 

zemlje, iz katerega prihajajo. Glavna barvilna sestavina: železov oksid hidroksid, ki proizvaja 

barvo v zemeljskih sienah. Lastnosti posebnega železovega oksida, prisotnega v zemlji, 

določajo njegovo barvo(Italian Raw Sienna Pigment, b.d.). Žgana siena je »pečena« naravna 

sienska zemlja. Ton žgane siene je odvisen od sestave naravne siene. Če vsebuje naravna 

siena samo železov oksihidrat, bo žgana lepo rjavo rdeča, če pa vsebuje tudi manganove 

spojine, bo imela vijoličast odtenek. Stari mojstri so to izkoristili. Žgali so vsak pigment 

posebej in tako dobili rdečo ter rjavkasto žgano sieno. Bolj žareča in bolj rdeča je postala, če 

so jo žgali več ur in pri visoki temperaturi. Žgano sieno lahko mešamo z vsemi barvili. Z 

mastnim oljem jo lažje stremo kot naravno sieno, kot oljna barva je pollazurna(Hudoklin, 

1958). 
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Sestava in poreklo: umetni zemeljski pigment, Fe2O3 + Mn + Si (železov oksid z dodatkom 

silikata in mangana – pridobiva se s kalcinacijo naravne siene). 

Tehnične lastnosti: mehkejši od naravne siene(zaradi procesa kalcinacije). 

Stabilnost: manjša odpornost na kisline. 

Kompatibilnost: dobra; izjema je kobalt modra mešanica, ki se zaradi fizikalnih lastnosti 

upari, 

dobro je za vse veziva, razen za taninsko olje. 

Primernost za brisanje: dobra. 

Poraba olja: od 45–200% lanenega olja. 

Sušenje: zadovoljujoče. 

Pokrivnost: boljša v nemških vrstah pigmenta kot v italijanskih. 

Strupenost: ni strupena. 

Preverjanje: s segrevanjem ne spremeni tona. 

Aplikacija: univerzalni pigment. 

Zgodovinski pomen: predpostavlja se, da so jo uporabljali že od nekdaj, vendar ni 

dokazov(Kraigher-Hozo, 1991). Za opisovanje pigmenta žgane siene sem se odločila zato, 

ker je imela opečnata barva od nekdaj velik pomen v umetnosti. Že Tizian in drugi umetniki 

so dali temu odtenku veliko pomena. Žgana siena je znana kot historični pigment. Barva ima 

že sama večjo izrazno moč in se mi je zdela za raziskovanje bolj primerna. Prav tako menim, 

da je primernejša za izvedbo eksperimentalnega dela. 

NAHAJALIŠČA 

Pigment siena je svoje ime dobil po italijanskemu mestu Siena, ki se nahaja v regiji Toskana. 

Območje gričev je znano po rudarstvu in proizvodnji pigmenta vse od renesanse. Kraji, kjer 

najdemo siensko zemljo, niso omejeni na prvotne v bližini mesta Siena, ampak skozi 

Toskano, Sicilijo, Sardinijo, Francijo v gorovju Luberon in v Nemčiji v Hartzu, kjer imajo 

zemljo podobne kakovosti. V Združenih državah Amerike so v Pensilvaniji najdena 

nahajališča zemeljskih sien. V gorskih verigah v Virginiji pa so se prav tako razvila bogata 

nahajališča. V evropskem delu Rusije so najbolj znani viri zemeljskih sil v Kudinovskem 
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nahajališču v Moskvi in na deponiji Ukholovsko v Rjazanskem. Sienske zemlje so se 

uporabljale kot pigment že od pradavnine, čeprav se ime terra di Siena za rumeno zemljo ni 

pojavilo v slikarskih razpravah do druge polovice 18. stoletja(Italian Raw Sienna Pigment, 

b.d.). 

OD KOD JE ŽGANA SIENA DOBILA IME? 

Za sieno je značilna rumeno-rjava barva.Umetniki pa so jo intenzivno uporabljali zlasti v 

času renesanse. Pri segrevanju pigment postane rdečkasto rjav in se imenuje žgana siena. 

Pigment je bil eden izmed prvih, ki so ga ljudje uporabljali, in se pojavlja v jamskih slikah in 

antičnih rimskih freskah. Postal je priljubljen v renesansi, ko so bila za izdelavo pigmenta 

uporabljena glinena tla Toskane, ki je bogata z glavno sestavino limonitom.Potem je bil 

pigment označen kot terra di Siena, terra rossa (rdeča zemlja) ali terra gialla (rumena 

zemlja) –nežgana siena. Italijanski umetnostni zgodovinar GiorgioVasari jo je 

poimenovalterra rossa v svojem delu iz leta 1550. Rjavi pigment so v 16. stoletju uporabljali 

razni umetniki, med njimi Caravaggio in Rembrandt. V sodobnem času se pigment siena 

proizvaja predvsem na Sardiniji, Siciliji, v francoskih Ardenih in Appalachianih v Severni 

Ameriki(King, 2013). 

UMETNIKI, KI SO SLIKALI S PIGMENTOM ŽGANE SIENE 

Pigmente siene so v veliki meri uporabljali najpomembnejši toskanski umetniki srednjega 

veka in renesanse (npr.Duccio di Buoninsegna in Ambrogio Lorenzetti)(Manasse in Mellini, 

2006). Znano pa je, da sta pigment žgane siene uporabljala tudi Tizian in 

Rembrandt(Kraigher-Hozo, 1991). Barvna paleta, med katerimi je prevladoval odtenek žgane 

siene, je značilna predvsem za obdobje renesanse. V renesansi in baroku so žgano sieno 

uporabljali kot podlogo cinobru, krapu ali karminu. Baročni mojstri so jo zelo cenili pri 

slikanju svetlečih tonov in odtenkov. Žgano sieno, zmešano s trsno črno, so velikokrat 

uporabljali tudi v freskah namesto umbre(Hudoklin, 1958). 

2.4 VEZIVA 

Vezivo je sredstvo za vezanje. Funkcija veziva je, da veže delce pigmenta med seboj ter veže 

pigment na podlago(Kraigher-Hozo, 1991).Hudoklin deli veziva na nemastne, mastne, 

voščene in smolnate snovi, s katerimi mešamo ali tremo barvila, da dobimo namazne barve. 

Lahko so v tekočem ali trdnem stanju(Hudoklin, 1958). Na tem mestu je pomembno vedeti, 

da Hudoklin enači barvila in pigmente ter za vse uporablja skupen izraz – barvila. Tako je 

tudi na tem mestu, ko je omenjal barvilo, mislil na to, čemer danes rečemo pigment. 

Najstarejša veziva so gline, lepljivi sušeči sokovi raznih rastlin (gumiji, gumi smole, smole), 
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apno, vosek, jajca, pa tudi urin, kri in kostni mozeg. Škrobi in kleji so prišli v uporabo veliko 

kasneje(Hudoklin, 1958). 

SESTAVA VEZIV 

Slikarska veziva delimo v tri skupine: 

- nemastna veziva, 

- mastna veziva in 

- voščena in smolnata veziva. 

Nemastna veziva so sestavljena iz lepljivih in sušečih snovi, ki se topijo v vodi. To so apno, 

mleko, jajce, gumi, škrob, klej itd. Pod mastna veziva spadajo tista veziva, ki vsebujejo 

sušeča mastna olja. Med voščena in smolnata veziva pa uvrščamo vosek ali smole, ki jih 

uporabljamo stopljene ali raztopljene v eteričnem olju. Vse skupine veziv pa lahko 

uporabljamo tudi v obliki slikarskih emulzij, ki ob zasušitvi postanejo v vodi 

netopne(Hudoklin, 1958). Če na tem mestu pomislim na izdelavo katerekoli likovne tehnike, 

lahko iz tega sklepam, da je najlažje dostopno vezivo jajce ali mleko. V svojem primeru bi na 

tem mestu uporabila jajce in s pomočjo pigmenta izdelala likovno tehniko jajčna tempera. 

Zakaj tega nisem storila, pa je zapisano v nadaljevanju.  

LASTNOSTI VEZIV 

Vezivo kot materialni element slike s svojimi lastnostmi vpliva predvsem na kvaliteto, 

trajnost in izgled barve. Problematika lastnosti in karakteristik veziv je aktualna še danes. 

Danes v slikarstvu poznamo veliko več veziv, kot so jih poznali nekoč, saj jih znajo 

pridobivati tudi na sintetičen način (vse od 19.stoletja), so lažje dostopni in posledično tudi 

cenejši. Poleg tega pa so relativno dobre kvalitete. Slikarji se za določeno vezivo odločajo 

predvsem na podlagi njegovega izgleda v vezavi s pigmentom oziroma končne kvalitete, ki 

pa je odvisna predvsem od kemijskih in fizičnih značilnosti. Kemijske in fizične lastnosti 

veziv so vonj, barva, viskoznost, konsistentnost, napetost, elastičnost, prosojnost in 

obstojnost(Kraigher-Hozo, 1991). 

KLASIFIKACIJA VEZIV 

Tabela 2: Organska veziva 

Hidrofilna – topna v vodi Lipofilna – netopna v vodi 

Živalska Rastlinska 
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Glutin  Albumin  Kazein  Olje Smole Vosek 

Pridobljen 

iz kože, 

kleja, 

želatine. 

Pridobljen iz 

jajc, krvi ali 

mleka. 

Pridobljen 

iz 

beljakovin 

mleka.  

Naravna: 

laneno, 

orehovo, 

makovo, 

konopljino. 

Umetna. 

Naravne: iz 

rastlin(balzam, 

terpentin, 

damar...). 

Umetne: 

alkidne, 

fenolne... 

Naravni: čebelji, 

karnauba(palma)... 

Umetni. 

Tempera  Tempera. Tempera 

in al secco. 

Olje, tempera.  Lazura, olje. 

Akril. 

Enkvastika, 

tempera, batik. 

Vir: (Kreigher-Hozo, 1991) 

Tabela 3: Anorganska veziva 

Žgano apno Mavec Cement  Glina  Vodno 

steklo(natrijev/kalijev 

silikat) 

Freska  Risba Mozaik  Risba  Stereokromija  

Vir: (Kreigher-Hozo, 1991) 

VOŠČENA VEZIVA 

Ker sem pri svojem eksperimentalnem delu za vezivo uporabljala vosek, sem se odločila, da 

opišem skupino veziv, v katero spada. Vosek spada med voščena in smolnata veziva. 

Voščene ali smolnate emulzije so sestavljene iz voska ali smole, sredstva za emulgiranje in 

vode. Kot sredstvo za emulgiranje se najpogosteje uporablja milo, pepeliko, amonijev 

karbonat ipd. Za redčenje se poleg vode uporablja tudi terpentinovo olje(Hudoklin, 1958). 

ČEBELJI VOSEK 

Čebelji vosek je živalskega izvora, katerega najpomembnejša sestavina je miricilni palmitat, 

poleg tega pa vsebuje še 12–18% ogljikovodikov. »Evropska« čebela, ki je značilna za naše 

ozemlje in je tudi najbolj razširjena, daje zelo dober in svetel vosek(Hudoklin, 1958). Kot 

vemo, vosek pod temperaturnimi razlikami spreminja svoje agregatno stanje. Znano je, da se 

raztopi pri 62–68°C. Pod vplivom svetlobe in zraka vosek nekoliko oksidira, pod vplivom 

plinov iz zraka pa potemni. S starostjo ne razpada in se ne izrabi. Pri normalni temperaturi se 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Debora Oberžan: Vključevanje izdelave voščenk v pouk 

13 

 

raztaplja le v terpentinovem olju in bencinu, delno pa tudi v petroleju in mastnih oljih. Če 

vosek segrevamo, raztapljanje pospešimo(Hudoklin, 1958). Najprimernejši za uporabo je 

enoletni vosek, saj se na starejših voskih nabira umazanija in ga je potrebno pred uporabo še 

očistiti(Hudokllin, 1958). Ko se čebelji vosek uporablja v komercialne namene, mu 

velikokrat zaradi višjega dobička dodajajo kolofonijo, parafin, stearin, loj ipd. To kakovost 

voska poslabša(Hudoklin, 1958). 
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3. VOŠČENKA 
Voščenke prištevamo med suhe likovne materiale,s katerimi je možno tako risati kot slikati. 

Narejene so iz voska. So različnih barv in debelin. Običajno imajo širšo konico, ki nam 

pomaga, da z močnejšim pritiskom rišemo močnejše črte in obratno. Voščenke nimajo 

pokrivne sposobnosti,zato bo tekstura naše podlage vedno vidna. Z voščenkami lahko tudi 

slikamo ter mešamo barve. Barve lahko med seboj mešamo z rahlim nalaganjem, z risanjem 

ene barvne voščenke čez drugo(Pibernik, 2006). Če pigment zmešamo z voskom, dobimo 

voščenke. Že iz samega imena (voščenke) lahko sklepamo, iz česa so narejene. Ker so 

razmeroma mehke in tope, so enostavne za oprijem in primerne za otroke(The History of the 

Crayon, 2019). 

3.1 ZGODOVINA VOŠČENKE 

Beseda voščenka je bila prvič omenjena leta 1644, vendar smo njeno uporabo poznali že prej. 

Metoda uporabe voska s pigmentom je bila znana že starim Egipčanom. Ta tehnika se ni 

imenovala voščenke, saj so jo uporabljali v druge namene. Uporabili so vroči čebelji vosek v 

kombinaciji s pigmentom, da bi barvo povezali s kamnom. Podobno metodo so uporabljali 

tudi Grki in Rimljani. Prve voščenke so se pojavile v Evropi in so bile narejene iz oglja in 

olja, vendar ne vemo zagotovo, kdaj točno so se pojavile. V 19. stoletju so se poleg oglja 

pojavili še drugi pigmenti. V knjigi »Pride and Prejudice« iz leta 1813 avtorica Jane Austen 

prvič omenja to vrsto pisala. Charles A. Bowley je začel prodajati voščene barvice za 

označevanje usnja v poznih 1880-ih. Leta 1902 se je z družbo American Crayon Company 

trudil, da bi sledil povpraševanju po barvicah. Joseph Dixon Crucible Co je leta 1887 začel 

izdelovati barvice in z združitvijo z American Crayon Company leta 1983 ustvaril podjetje 

Dixon Ticonderoga, ki  še vedno izdeluje in prodaja voščenke(The History of the Crayon, 

2019). 

3.2 UPORABA V OSNOVNI ŠOLI 

Voščenke so likovna tehnika, ki je primerna za nižje razrede. Ker imajo mlajši učenci na 

razredni stopnji slabše razvite motorične sposobnosti,je voščenka prava likovna tehnika 

zanje. Voščenka zaradi svoje oblike in debeline učencem omogoča prosto vodenje risala. 

Prav tako je vedno več različnih anatomsko izdelanih voščenk, ki so primerne za mlajše 

otroke, tudi tiste v vrtcih. Poleg tega pa mlajše učence vedno prepričajo barve in voščenke so 

na voljo v veliki barvni raznolikosti. Starejšim učencem, npr. v 9. razredu osnovne šole, 

voščenke niso več tako zanimive, saj jih poznajo že od malih nog. Zato likovni pedagogi za 

starejše učence običajno izbirajo zahtevnejše likovne tehnike, ki so primerne za njihovo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Debora Oberžan: Vključevanje izdelave voščenk v pouk 

15 

 

razvojno stopnjo. Voščenke so primerna likovna tehnika tudi za otroke s posebnimi 

potrebami oziroma za tiste učence, ki imajo težave pri rokovanju oziroma uporabi risal, 

občutljivih na pritisk, ali so motorično ovirani.  

3.3 IZDELAVA VOŠČENK 

RECEPT 

70g mila 

70g čebeljega voska 

5ml glicerina 

50g pigmenta(Voščenke dobesedno, 2018). 

POSTOPEK IZDELAVE VOŠČENK 

     

Slika 1: Izmerimo 70g rastlinskega mila.   Slika 2: Dodamo 70g čebeljega voska. 

     

Slika 3: Milu in vosku dodamo še 50g pigmenta žgane siene. Slika 4: Na koncu dodamo še glicerin. 

Prve štiri slike prikazujejo izmerjeno količino določenega produkta, ki je potreben za 

izdelavo voščenke.  
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Slika 5: Vse sestavine (najprej milo, potem dodamo vosek) stopimo na vodni kopeli. 

Najprej sem na gorilniku na vodni kopeli stopila milo in vosek tako, da sem v loncu zavrela 

vodo ter nanj postavila kovinsko posodo (vodna kopel), v kateri sem topila milo in vosek. 

Praviloma naj bi se topilo vsakega posebej. Najprej sem stopila milo, ker se raztaplja pri 

višjih temperaturah kot vosek. Ko se je milo stopilo, pa sem v isto posodo dodala še vosek. 

 

Slika 6: Mešamo vse sestavine, da se znebimo grudic. 

Ko sta se milo in vosek stopila, sem dodala glicerin, šele na koncu pa počasi še pigment. 
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Slika 7: Dobljeno zmes vlijemo v kalup/e. Slika 8: Ko se zmes ohladi, jo vzamemo iz kalupa in narežemo. 

Sama sem naredila dva poskusa, in sicer s 50g in 100g pigmenta. Tiste voščenke, ki so 

vsebovale 100g pigmenta so bile nekoliko bolj pigmentirane, vendar med njima nisem videla 

velike razlike, zato sem se odločila za recept s 50g pigmenta. Voščenke z več pigmenta so 

bile bolj intenzivne barve ter bolj prekrivne. Nisem pa opazila, da bi bile bolj krhke od tistih 

voščenk z manj pigmenta. Recept za voščenke sem dobila na spletni strani, ki sem jo ob 

receptu tudi citirala. Na spletu sem našla kar nekaj receptov za izdelavo voščenk, vendar sem 

se za tega odločila zato, ker se mi je zdel za izpeljavo učne ure v osnovni šoli najbolj 

enostaven in hiter ter ni vseboval veliko učencem neznanih sestavin. 

SESTAVINE ZA IZDELAVO VOŠČENKE 

PIGMENT 

Pigment je ena ključnih sestavin v voščenki in drugih slikarskih tehnikah, ki v sestavi poskrbi 

za obarvanost risala.  

MILO 

Milo v voščenki deluje kot sredstvo za emulgiranje. Sredstvo za emulgiranje se uporablja za 

dosego leska v slikarski tehniki. Uporabljalo se ga je predvsem pri slikah s 

tempero(Hudoklin, 1958, Kraigher-Hozo,1991). 

GLICERIN  

Glicerin se nahaja v vseh rastlinskih in živalskih maščobah. V slikarskih tehnikah je potreben 

zato, ker upočasnjuje topljenje, saj zadržuje izhlapevanje vode in vezivo se tako počasi suši, 

zaradi tega med sušenjem voščenka ne razpoka. Kot vemo, se nam voščenke zaradi svoje 

mastnosti v rokah hitro začnejo topiti. Glicerin pa poskrbi, da se ta proces odvija počasneje. 

Pozorni moramo biti na količino dodanega glicerina, saj lahko povzroči spremembo barve in 

namazne barve lahko postanejo mastne(Hudoklin, 1958). 

VOSEK 

Vosek ima v slikarski tehniki voščenk vlogo veziva. Sama sem pri svojem receptu uporabila 

čebelji vosek.  
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4. LIKOVNA TEHNIKA IN UČNI NAČRT 

4.1 PRIMERNOST LIKOVNE TEHNIKE 

Kot sem že v uvodu zapisala, se termin »tehnika« v likovni umetnosti nanaša na postopek za 

likovno obdelavo različnih materialov ali pa na algoritmično standardiziran postopek. Od 

likovnega sredstva se razlikuje po tem, da prav ta v likovni umetnosti nastopa kot operativna 

interakcija likovnega pojma z likovnim materialom (Muhovič, 2015).Katero vrsto likovne 

tehnike in izdelave likovnega sredstva uporabiti za izvedbo empiričnega dela raziskave je 

bilo prvo vprašanje, s katerim sem se morala soočiti.Med likovnimi sredstvi, ki bi lahko 

prišla v poštev za izdelavo, so bila:jajčna tempera, akvarel, pastel ter voščenka. Odločila sem 

se za tehniko voščenk. Svojo odločitev sem osnovala na razmisleku o zahtevnosti in 

izvedljivosti likovnega sredstva ter z vidika tehničnih in zdravstvenih zadržkov. Najprej sem 

se osredotočala na težavnost naloge. Če bi se odločala le glede težavnosti izdelave likovnega 

sredstva, bi izbrala jajčno tempero. Jajčni rumenjak bi morala ločiti od beljaka in njegove 

ovojnice ter ga zmešati s pigmentom. Ta postopek bi učencem najlažje prikazala, likovno 

sredstvo pa bi vsak lahko individualno izvedel. Ker pa se veliko otrok in tudi odraslih danes 

srečuje z alergijami in bi ob izvedbi lahko prišlo do neželenih zdravstvenih zapletov, sem 

izvedbo tega likovnega sredstva opustila. Drugi zadržek je bil etične narave, saj uporaba 

hrane(jajc) v neprehrambne namene v šoli ni najbolj zaželena. Pastel je bila ena izmed tehnik, 

katero sem ovrgla med prvimi, predvsem zaradi njegove krhkosti. Pri sami izdelavi pastela 

kot risarskega sredstva bi pri sušenju lahko prišlo do drobljenja pastelov, učenci pa bi lahko 

bili zato razočarani, saj bi menili, da jim izdelava ni pravilno uspela. Nato pa sem se odločala 

še med akvarelom in voščenko. Na koncu sem se odločila za voščenko predvsem zato, ker so 

sestavine za izdelavo voščenk učencem bolj znane in dostopne ter je izdelava nekoliko 

hitrejša in lažja od izdelave akvarela.  

4.2 VKLJUČITEV LIKOVNE TEHNIKE V UČNI NAČRT ZA 

OSNOVNE ŠOLE 

Izdelava likovnih sredstev eksplicitnoni zapisanav učnem načrtu za likovno umetnost. Sama 

sem se odločila za raziskovanje tega zato, ker mi je bilo iz lastnih izkušenj vedno bolj všeč, 

če sem si lahko nekaj pripravila sama. Vključitev izdelave likovnih sredstev v učni načrt je 

zato mogoče nekoliko težja naloga, saj jo je potrebno povezati še z likovnimi pojmi, ki so 

predvideni v učenem načrtu.  
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Sama sem se najprej ukvarjala s tem, za kateri razred bi bila izdelava voščenk primerna. Ker 

so likovni pedagogi učitelji le na razredni stopnji, torej učijo učence od šestega razreda 

naprej, sem se omejila na to starostno skupino. Kot sem že pred tem omenila, se mi zdi 

likovna tehnika voščenk primernejša za mlajše učence. Ker se običajno otroci že od majhnih 

nog srečujejo z voščenkami, so jih lahko že naveličani, zato je potrebno ubrati pravi pristop, 

da v učencih pridobimo interes in zanimanje za likovno nalogo.  

Izdelavo likovnega sredstvav predmet likovne umetnosti lahko vpeljemo le na takšen način, 

kot sem ga ubrala sama, da izdelavo likovnegasredstva in likovne tehnike povežemo z 

likovnimi pojmi, katere morajo učenci v šolskem letu spoznati, saj nam v nasprotnem 

primeru zmanjka časa za obdelavo celotnega učnega načrta. 

Prednosti izdelave likovnegasredstva pri pouku, katere sem tudi sama v eksperimentalnem 

delu raziskovala, so predvsem učenčeva večje zanimanje in motiviranost za delo, posledično 

pa so izdelki tudi bolj uspešni(glede na učne kriterije). Slabostpa je predvsem pomanjkanje 

časa.Tukaj mislim, da nam zaradi izdelave likovnega sredstva zmanjka časa za dokončanje 

likovne naloge ali da nam v šolskem letu nebi uspelo obravnavati vseh učnih ciljev, ki so 

zapisani za eno šolsko leto.  

ZAKAJ PRAV UPORABA ŽGANE SIENE? 

Na podlagi znanih del lahko učencem predstavimo, kakšen zgodovinski pomen ima določen 

pigment. Ker sem se sama odločila, da bom učencem predstavila likovni pojem iz učnega 

načrta(in sicer svetlo-temni kontrast), sem morala ob tem sestaviti tudi likovno nalogo. 

Likovno nalogo sem povezala s pridobivanjem pigmenta in delom v rudniku. To je bil tudi 

eden od razlogov, zakaj sem se odločila prav za pigment žgane siene. Pigment žgane siene je 

na videz zelo podoben pigmentu žganega sitarjevca, ki se pridobiva v enem izmed slovenskih 

rudnikov. Na podlagi predstavitve tega rudnika in dela v rudniku sem učencem razložila tudi 

pridobivanje tamkajšnjega pigmenta, ki pa je na videz zelo podoben žgani sieni. 
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5. IZKUSTVENO UČENJE 

5.1 UČNA MOTIVACIJA 

Berce Golobova (v Tacol, 1999)trdi, da je motivacija proces usmerjanja človekove dejavnosti 

na določene predmete, da bi dosegli določen cilj. Motivi so dejavnosti, ki izzivajo, krepijo in 

usmerjajo človeka v njegove cilje(Tacol, 1999). Motivacija je lahko notranja ali zunanja. 

Notranja izvira v človeku samem, zunanjo pa oseba dobi iz zunanjih dejavnikov(npr. od 

staršev, učiteljev, vrstnikov…). Notranja motivacija izvira iz človeka samega, iz njegovega 

zanimanja, uspeha in talenta na določenih področjih. Zunanjo motivacijo pa posameznik 

pridobi iz okolja(naprimer s spodbujanjem oziroma grajo s strani staršev, vrstnikov, učiteljev, 

trenerjev ipd.).Spodbujajo pa jo zlasti ocene, pohvale, nagrade ter strah pred neuspehom. 

Graje in pritiski s strani učencu pomembnih oseb(staršev, učiteljev, vrstnikov…) pa lahko 

učenčevo motiviranost zavirajo. Močna motivacija lahko velikokrat nadomesti primanjkljaj 

likovnih zmožnostih pri manj nadarjenih učencih(npr. so bolj potrpežljivi, če naloga od njih 

to zahteva). Motiviranje učencev pri likovni umetnosti je odvisno od različnihdejavnikov, saj 

je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Učence je dobro motivirati tako, je vsebina 

izpostavljena na strokovno ustrezno zahtevnem nivoju in hkrati podana na dovolj neposreden 

in zanimiv način, da učence pritegne. Likovna naloga je sestavljena iz likovnega motiva, 

likovne tehnike in likovnih pojmov, ki jih morajo usvojiti. Likovno nalogo ali tehniko pa jim 

lahko bolj približamo, da uporabimo različne material, orodja in tehnike dela, ki v učencih 

spodbujajo radovednost in zanimanje. Za učence je veliko bolje, če zaupajo vase, saj so tako 

veliko bolj samozavestni in motivirani za delo. To je notranja motivacija, ki izhaja iz njih 

samih. Moramo pa se zavedati, da ne bodo vedno vsi notranje motivirani in bodo potrebovali 

tudi nekaj zunanje motivacije. Na tem mestu mora za zunanjo motivacijo poskrbeti učitelj. 

Taki učenci običajno likovno izražanje odklanjajo in delajo kljub zmožnostim bolj ali manj 

površno, njihove likovne sposobnosti pa ne pridejo do pravega izraza(Tacol, 1999). 

Motivacija je zelo pomembna duševna funkcija/proces, ki sproži človekovo dejavnost in jo 

usmerja v vedenje ter posledično na učenčevo likovno spoznanje in na to, kako pri likovnem 

izražanju uporablja pridobljeno znanje(Tacol, 1999). Pogoj za uspešno delo v razredu so 

motivirani učenci, saj si vsak učitelj želi, da bi imeli učenci veselje do njihovega predmeta in 

v spektru učnega načrta našli povezavo s stvarmi, ki jih imajo radi.  

Za uspešnost motivacije je pomemben učitelj, ki si prizadeva, da izbira najboljše vzgojno 

sredstvo pri različnih metodah in oblikah dela ter daje učencem priložnost, da se izkažejo na 

svojem dobrem področju, saj le tako pridobivajo na svoji samozavesti, ki pa je vodilo za 
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njihov uspeh(Tacol, 1999). Ob tem pa učitelj skrbi za učenčevo individualnost, saj s tem 

lahko le-ta gradi na svojih posebnostih, po katerih se razlikuje od drugih in mu bodo v 

prihodnosti lahko prinesle veliko dobrega. Nadarjenim je treba po potrebi sestaviti težje 

naloge, ostale pa prav tako spodbujati in jih ne podcenjevati ali precenjevati. Zaposlitev 

učencev pa mora poleg likovne naloge in zadovoljitve učnih ciljev temeljiti tudi na dejavnem 

pogovoru in demonstraciji, tako da bodo učenci čim več sodelovali in bodo imeli možnost 

izražati mnenja in iskati lastne rešitve. Likovne naloge morajo biti vedno take, da so primerne 

za vse učence, ne glede na njihove zmožnosti, izkušnje in zanimanje, ter da jih lahko rešijo 

samostojno oziroma z učiteljevo pomočjo(Tacol, 1999).Likovna umetnost pa mora poleg 

likovne naloge in zadovoljitve učnih ciljev temeljiti tudi na dejavnem pogovoru in 

demonstraciji, tako da bodo učenci čim boljsodelovali in bodo imeli možnost izražati mnenja 

in iskati lastne rešitve. 

PROBLEMSKI POUK PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI 

Problemski pouk temelji na učenju iz problemskih situacij. To učenje je fleksibilno, 

dinamično, ustvarjalno in sestavljeno iz spoznavanja teoretičnega problema in njegove 

praktične rešitve. Učitelj likovni problem razloži s pomočjo didaktičnih pripomočkov ali pa 

ga učenci neposredno opredelijo s pomočjo premetov in pojavov v naravi(Tacol,1999).Učitelj 

že v svojem načrtu predvidi vrsto učne motivacije pri učni uri, pri čemerposkuša izhajati iz 

likovne vsebine, ki sledi. Poleg tega predvidi tudi vprašanja, s katerimi spodbuja učence k 

ustvarjalnemu mišljenju. Doseči želimo, da jih s postavljanjem vprašanj spodbujamo k 

razmišljanju in temu, da do odgovorov pridejo sami. Seveda jim pri tem pomagamo in ob 

nepopolnem odgovoru dopolnimo. Težimo predvsem k razlaganju likovnih pojmov s 

povezovanjem stvari iz narave in vsakdanjega življenja. Za tak način pouka pravimo, da 

temelji na induktivnem raziskovalnem načinu poučevanja(Tacol, 1999). Učitelj mora 

poskrbeti za sproščen odnos z učenci in hkrati spodbujati samostojno delo in razmišljanje o 

likovnih problemih. Problemski pouk krepi notranjo motivacijo in dejavnost učencev tako pri 

spoznavanju kot pri reševanju problemov likovnega izražanja. Ob tem učenci razvijajo tudi 

svoje intelektualne zmožnosti(Tacol, 1999). Problemski pouk razvija produktivno 

problemsko mišljenje, pospešuje razvoj opazovanja, koncentracije in motivacije in v večji 

meri omogoča ustvarjalno sodelovanje in izražanje. To lahko pri učencih še posebej 

spodbudimo s primernimi učnimi sredstvi in pripomočki, metodami in oblikami dela(Tacol, 

1999). 
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5.2 UČNE OBLIKE DELA PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI 

Učne oblike dela pri pouku so enakega pomena kot učne metode. Frontalno oblika dela spada 

v neposredno poučevanje, saj je učitelj edini nosilec informacij v učnem procesu(Tacol, 

2003). Pri frontalni obliki dela mora biti učitelj pozoren na to, da ne posega preveč v 

individualno dejavnost učenca. V kolikor pa jo učitelj smiselno prepleta z vključitvijo 

verbalnih in demonstracijskih metod, je ena najbolj uporabnih oblik, ki zagotavlja tudi 

najbolj ekonomično porabo časa. Med posredne oblike dela pa je poleg učiteljevega 

frontalnega poučevanja vključeno tudi individualno delo, delo v dvojicah ter delo v 

skupinah(Tacol, 2003). Pri individualni obliki dela je dobro predvsem to, ker učitelj lahko 

učencu nudi individualno pomoč in mu s tem pomaga reševati likovne probleme in probleme 

z organizacijo dela. S tem skrbi predvsem za učenčevo motiviranost za delo. Pri skupinskem 

delu mora biti učitelj pozoren predvsem na strukturiranje skupin. Prav tako se posveča vsaki 

skupini in s tem skrbi za motiviranost, vendar mora biti pri tem pozoren tudi na okolje, v 

katerem bo učni proces izvajal. Pozoren mora biti predvsem na učence, ki se teže vključujejo 

v skupine in na tiste, ki jih likovno izražanje ne zanima (Tacol,2003). Pomembno je, da v 

skupinah vlada razumevanje. Glede dela v dvojicah je po mnenju Tacolove(v Tacol, 2003) to 

primernejše od skupinskega, ker sta teoretična in praktična dejavnost posameznega učenca 

izrazitejši(Tacol, 2003). Iz napisanega bi bilo možno sklepati, da je najlažje izvajati učno uro 

z individualno obliko dela, česar pa s časom, ki ga ima likovni pedagog na voljo,tega seveda 

ni možno zagotoviti. Pomembno je torej, da smo seznanjeni tako z metodami kot oblikami 

dela pri pouku, saj nam to pomaga pri organizaciji učne ure oziroma pouka. Poskrbeti 

moramo za dobro vzdušje med učenci ter med učenci in učiteljem. Če bomo poskrbeli za 

dobro vzdušje v razredu, bo tudi motivacija za delo večja. 

5.3 UČNE METODE PRI PROBLEMSKEM POUKU LIKOVNE 

UMETNOSTI 

Kot sem že prej omenila, je učna metoda sredstvo za doseganje ciljev v učnem procesu in 

mora biti prilagojena učnim ciljem, likovnim nalogam in učencem. Pomembno je, da se 

učitelj zaveda, katera učna metoda je primerna za starostno stopnjo učencev in likovne naloge 

ter težavnost le-teh prilagaja glede na učne in spretnostne zmožnosti učencev. Pomembno pri 

tem je, da izbrana učna metoda učence usmerja v motivacijo in nove izkušnje(Tacol, 2003). 

Na izbiro učnih metod vplivajo poleg učitelja še naslednji dejavniki: 

- etape učnega procesa, 
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- likovno področje in problemsko zasnovana likovna naloga, 

- tip učne ure, 

- razvojna stopnja učencev, 

- že usvojeni likovni pojmi in pridobljene izkušnje učencev, 

- zainteresiranost učencev za likovno izražanje, 

- prevladujoči tip(stil) učencev, 

- zanimanje učencev za likovne material in orodja, 

- način uporabljanja likovnega motiva, 

- razpoložljivi čas, 

- število učencev v razredu(Tacol, 2003). 

5.4 METODA SAMOSTOJNEGA DOJEMANJA IN USVAJANJA 

LIKOVNE TEHNIKE SKOZI LASTNO IZKUŠNJO 

Ta metoda poučevanja povezuje učiteljevo izkušnjo skozi izvedbo likovne naloge z 

učenčevimi pridobljenimi izkušnjami o likovnih materialih in orodjih. Za uspešno izvajanje 

te metode mora učitelj dobro poznati likovno načelo postopnosti in kontinuiranosti. Previdno 

mora izbirati likovne material in orodja ter jih prilagajati starostni stopnji učencev. Načelo 

postopnosti govori o tem, da je potrebno najprej izbirati enostavnejše naloge in postopoma 

prehajati na kompleksnejše.Učitelj mora predvideti ustrezna likovna sredstva, orodja in 

material za izvedbo določene likovne vsebine, poskrbeti za ustrezno količino likovnega 

materiala, učencem zagotoviti potrebne informacije in jih nato prepustiti izkušnji.Ko učenci 

spopolnjujejo poznavanje postopkov za izvajanje likovnih tehnik, jih učitelj usmeri v 

samostojno izvedbo likovnih tehnik in jim dopušča, da na podlagi izkušenj samostojno 

raziskujejo in izumljajo nove postopke(Tacol, 2003), učitelj pa preko osredotočenega 

opazovanja in pogovora učencem zagotavlja ustrezno povezovanje teoretičnega znanja in 

praktične izkušnje(Podobnik, 2017). 
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6. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Namen moje raziskave je bil ugotoviti, ali lahko v učencih vzbudimo večje zanimanje in 

motiviranost za delo z vključevanjem samostojne izdelave likovnih sredstev (risal ali barv) 

ali so izdelki posledično boljši ter ali so učenci bolj zadovoljni s takšnim načinom dela. Na 

tem področju sem se sprva ukvarjala z uporabo in lastnostjo pigmentov ter barvil, ki so 

ustrezna za šolsko uporabo, in z raziskovanjem slikarskih tehnik. Poleg tega pa sem se 

ukvarjala tudi z izborom likovne naloge oziroma z načrtovanjem učne priprave in umestitve 

izdelave likovnih sredstevv okvir učnega načrta.Raziskavo sem zasnovala tako, da sem 

primerjala dva šesta razreda, kista imela na voljo drugačne likovne pripomočke istega likovna 

sredstva.V kontrolnem razredu so učenci dobili industrijsko pripravljene voščenke, v 

eksperimentalnem razredu pa so si voščenke izdelali sami. Nato sem primerjala rezultate na 

podlagi dela, izkušenj učiteljice z učenci, motiviranosti učencev, likovnih izdelkov ter 

mnenjaučencev in učiteljice o takšnem načinu dela in o izvedbi učne ure. 

6.1 CILJI 

Ključna cilja sta bila preveriti možnosti izvedbe likovne vsebine ob sočasnem izdelovanju 

likovnega sredstva za ustvarjanje ter analizirati učinek izvedbe učne enote. Ob tem sem si za 

cilj zadala izdelati učno pripravo z vključitvijo izdelave risarskega sredstva(voščenke), ki bo 

primerna za učence 6. razreda osnovne šole in izvedljiva v omejenem časovnem okviru, ki ga 

ima likovni pedagog na voljo za tovrstne dejavnosti. 

6.2 RAZISKOVALNA UPRAŠANJA 

- Katera vrsta voščenke se bo izkazala za bolj učinkovito v 6. razredu osnovne šole?  

- Kako pripraviti učno pripravo, da bo čim bolje povezala oblikovalno področje in 

izbrano likovno tehniko?  

- Ali bodo končni likovni izdelki učencev enako uspešni v obeh skupinah/razredih? 

- Ali bodo učenci zaradi samostojne izdelave likovnega sredstva bolj motivirani za 

delo? 

6.3 HIPOTEZE 

- H1: Učenci, ki bodo sami izdelali likovno sredstvo, bodo bolj motivirani za delo. 

- H2: Učenci, ki bodo sami izdelali likovno sredstvo, bodo bolj radovedni in željni 

novega znanja.  

- H3: Likovni izdelki učencev bodo enako uspešni pri obeh skupinah/razredih. 
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6.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

VZOREC 

V empiričnem delu sem uporabila neslučajnostni vzorec. Sodelovalo je 44 učencev šestega 

razreda, od tega jih je 24 obiskovalo 6.a razred, 20 pa 6.b razred. 6.a razred je predstavljal 

mojo kontrolno skupino, v katero namenoma nisem uvedla spremembe, 6.b razred pa je 

predstavljal mojo eksperimentalno skupino, pri kateri je bila sprememba ta, da sem v pouk 

uvedla izdelavo voščenk.  

OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, sem zbrala maja 2019 na osnovni šoli Prule. 

Vseh 44 vprašalnikov sem prejela izpolnjenih na dan izvajanja učne ure, od tega 24 v torek, 

14. 5. 2019, in 20 v sredo, 15. 5. 2019. 

POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Pridobljene podatke anketnih vprašalnikov sem analizirala s kvantitativno in kvalitativno 

analizo. Osredotočila sem se predvsem na izkušnje učencev. Likovne izdelke sem analizirala 

zgolj na podlagi upoštevanja likovnih kriterijev. 
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7. IZVEDBE UČNIH UR 

7.1 IZVEDBA UČNE URE V 6.A RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

Učno uro sem najprej izvajala v 6.a razredu, v katerem je bilo 24 učencev. S pomočjo PPT 

predstavitve sem jim predstavila stenske poslikave, na podlagi katerih sem razložila tudi delo 

v rudniku in to povezala s pridobivanjem mineralnega pigmenta sitarjevec iz rudnika v Litiji. 

Razložila sem pojem svetlo-temno ter razložila modelacijo in modulacijo. Učencem sem 

razdelila risalne liste ter industrijsko izdelane voščenke. Njihova naloga je bila s pomočjo 

barvnih voščenk in uporabo modulacije(svetlenje/temnenje z uporabo barv)narisati/naslikati 

delo rudarja v rudniku. 

Učenci so se med ustvarjanjem svojega dela “pritoževali” nad izbiro likovne tehnike in bili 

nekoliko nemirni. Iz njihovih komentarjev je bilo razvidno, da nad likovno nalogo niso bili 

navdušeni. Pred začetkom izvajanja likovne naloge so bili precej mirni, a so v pogovoru z 

mano dobro sodelovali. 

7.2 IZVEDBA UČNE URE V 6.B RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 

Dan zatem sem dejavnost ponovila še v 6. b razredu.Učenci so sami izdelovali svoje 

voščenke.V 6.b razredu je bilo 20 učencev. Na enak način kot prejšnji dan sem predstavila 

stenske poslikave, delo v rudniku itd. Razlika je bila v tem, da je bila njihova naloga uporaba 

modelacije(svetlenje/temnenje). Ker sem želela preveriti odziv učencev na samostojno 

izdelane voščenke, sem jim dala navodilo, da temno-svetel kontrast dosežejo s prilagajanjem 

pritiska voščenke na risalni list. Postopek izdelave voščenk sem izvedla neposredno pred 

učenci. Stopila sem milo in vosek ter nato skupaj z gorilnikom vse pripomočke odnesla v 

razred, kjer sem pred učenci v stopljeno milo in vosek dodala še vnaprej izmerjeno količino 

glicerina ter pigmenta. Ko se je vse skupaj stopilo, sem dobljeno zmes vlila v silikonske 

modelčke za mafine. Učenci so stali okoli mene in z navdušenjem opazovali ter mi občasno 

tudi postavili kakšno vprašanje v povezavi z izdelavo voščenk. Pred izvedbo sem jim 

razdelila doma izdelane voščenke, ki sem jih pripravila vnaprej, da nebi izgubljali časa. 

Medtem ko so učenci v miru ustvarjali in izvajali likovno nalogo, se je zmes v modelčku že 

posušila. Pridobila sem njihovo pozornost ter pred vsemi pokazala, kako vzamemo doma 

narejeno voščenko iz kalupa. Bilo je zelo zanimivo, saj je bila še topla, zato sem jo poslala po 

razredu.  

V učencih sem videla radovednost, zanimanje in zadovoljstvo pri delu. Bili so zelo miren 

razred in so sodelovali. 
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7.3 REZULTATI RAZISKAVE 

Med učenci šestih razredov v osnovni šoli sem pri predmetu likovne umetnosti raziskovala 

vpliv izdelave likovne tehnike voščenk na motiviranost učencev za delo pri pouku, 

zainteresiranost za novosti ter posledično boljše upoštevanje kriterijev ocenjevanja. Na 

osnovni šoli sem izvedla dve učni uri. Eno učno uro sem izvedla v razredu, v katerem niso 

videli izdelave likovne tehnike. V tem razredu je bilo 24 učencev. Eno učno uro pa sem 

izvedla v razredu, pred katerim sem sama izvedla likovno tehniko voščenk, učenci pa so 

opazovali. V tem razredu je bilo 20 učencev. Primerjala sem razliko v motiviranosti, v 

vedenju in končnih izdelkih med obema razredoma. Tukaj sem bila pozorna tudi na razlike 

med posamezniki. Izdelala sem dva anketna vprašalnika, s pomočjo katerih sem naredila 

analizo podatkov in potrdila ali ovrgla svoje hipoteze raziskave. Dva anketna vprašalnika sem 

zastavila ravno zaradi samega poteka dela, ker učna ura ni bila v obeh primerih enaka. Oba 

anketna vprašalnika sta spraševala po enakih stvareh, vendar sem na podlagi učne priprave 

vprašanja za vsak razred nekoliko prilagodila. Vprašanja so spraševala predvsem po 

zainteresiranosti za neobičajno šolsko uro – v tem primeru za izdelavo likovne tehnike.  

Odgovore na anketna vprašanja sem analizirala in jih prikazala s strukturnimi krogi. 

Anketirala sem 44 učencev šestih razredov, od tega jih je 20 opazovalo izdelovanje likovne 

tehnike, ostali pa so imeli na voljo industrijsko izdelano likovno tehniko.Vprašalnik je 

vseboval vprašanja odprtega, zaprtega in polodprtega tipa. Želela sem, da bi vprašalnik 

učencem vzel čim manj časa, vendar sem od njih želela dobiti tudi osebno mnenje glede 

izkušnje.  
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Graf 1: ANALIZA ODGOVOROV NA 2. VPRAŠANJE: Ali ste že kdaj sami izdelali voščenke? Če ste odgovorili z 

da, prosim, opišite postopek. 

 

Od vseh štiriinštiridesetih učencev se je z izdelovanjem likovne tehnike voščenk srečal le en, 

ki je postopek tudi opisal. Bila je učenka, ki je sama zapisala, da ji je tak način dela zelo všeč 

ter da se sama trudi, da veliko likovnih tehnik in ostalih vsakdanjih stvari naredi sama. Za 

enega učenca pa nisem prepričana, ali je imel v mislih tokratno učno uro, pri kateri smo 

izdelovali voščenke, ali se je res sam pred tem srečal z izdelovanjem voščenk po enakem 

receptu, zato odgovora tega učenca nisem upoštevala. To znaša 6,82% vseh učencev. 

Graf 2: ANALIZA ODGOVOROV NA 2. VPRAŠANJE: Ali vas zanima, kako se izdela voščenke? 

 

Pri tem vprašanju sem pričakovala, da bo večina navdušena nad novim načinom dela in da jih 

zaradi radovednosti izdelava novih, nevsakdanjih stvari zanima.Večina učencev je moje 

predvidevanje potrdila. To je bilo kar 72,73% vseh učencev. 

Izdelovnje voščenk

Da

Ne

Večje zanimanje

Da

Ne
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Graf 3: ANALIZA ODGOVOROV NA 3. VPRAŠANJE: Ali bi si voščenke za današnjo likovno nalogo raje izdelali 

sami? Ali bi vam bilo všeč, če bi bilo takšnih učnih ur več pri pouku? 

 

To vprašanje se je med anketnima vprašalnikoma razlikovalo. Učence, ki niso videli poteka  

izdelave likovne tehnike, je spraševalo po tem, ali bi si tega želeli. Tiste učence, ki pa so 

potek izdelave likovne tehnike videli, je spraševalo po tem, ali jim je bilo to všeč in ali bi si 

želeli več podobnih učnih ur z vključitvijo izdelave likovne tehnike v učni program. 

Predvidevala sem,  večina odgovorila, da jim je tak način dela všeč in da si takšnih ur želijo 

več. Pri dobljenih rezultatih pa sem opazila, da sem svoja predvidevanja mogoče nekoliko 

precenjevala. Veliko, kar 40,91%, učencev je bilo neopredeljenih, 11,36% pa tak način dela 

ni bil všeč. Če posplošim, se je še vedno 47,73% vseh učencev strinjalo s tem, da jim je tak 

način dela všeč, kar je skoraj polovica vseh učencev.  

Graf 4: ANALIZA ODGOVOROV NA 4. VPRAŠANJE: Ali ste bili z današnjo likovno nalogo zadovoljni? Prosim za 

pojasnilo, zakaj ste odgovorili z da ali z ne. 
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Na to vprašanje sem pričakovala tako pozitivne kot negativne odgovore. Negativne odgovore 

sem pričakovala predvsem od tistih učencev, ki so za likovno nalogo imeli na voljo 

industrijsko izdelane voščenke, to pa predvsem zaradi neinovativnosti likovne tehnike, ki jo 

poznajo vse od malih nog. Nad danimi rezultati sem bila pozitivno presenečena, saj sem 

pričakovala, da odziv ne bo toliko pozitiven, kot se je na koncu izkazalo. Več tovrstnih učnih 

ur si želi 81,82% vseh učencev, kar je po mojem mnenje zelo visoka številka, visoko nad 

mojimi pričakovanji. 6,82 % učencev je zapisalo tako negativne kot pozitivne lastnosti 

izkustvenega učenja, 11,36 % pa s takšnim načinom izvajanje likovne naloge nibilo 

zadovoljnih. Tukaj moram pripomniti to, kar sem že na začetku omenila, da so bili anketirani 

tako učenci, ki so videli izdelavo likovne tehnike, kot tisti, ki je niso. Prav zato se mi ta 

odstotek ne zdi visok. 

Graf 5: Zadovoljstvo ob izkustvenem učenju 

 

Večini učencev(67%) se je takšen način dela zdel bolj zanimiv od običajnega.Tehnika 

voščenke je bila všeč 7% vseh učencev, 4% pa tehnika voščenk ni bila všeč. 11% vseh 

učencev je bila likovna naloga všeč, ker se jim je zdela lahka, 4% pa težka. 7 % vseh učencev 

pa se likovna tehnika voščenk ni zdela nič posebnega. 
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8. SKLEP 
Glede na namen moje raziskave, ki je bil ugotoviti, ali lahko v učencih vzbudimo večje 

zanimanje in motiviranost za delo z vključevanjem samostojne izdelave voščenk in ali so 

izdelki posledično boljši oziroma ali so učenci bolj zadovoljni s takšnim načinom dela, sem 

ugotovila, da je izvedba izdelave voščenk v šestih razredih osnovne šole na učence vplivala 

zelo pozitivno. Razlika med učenci, s katerimi sem izvedla izdelavo likovnega-risarskega 

materiala,in tistimi, s katerimi je nisem, je bila velika. Učenci, s katerimi sem izvedla 

izdelavo likovnega sredstva, so bili večinoma s takim načinom učenja zelo zadovoljni. Veliko 

jih je tudi med samo izvedbo učne ure pohvalilo način izkustvenega učenja, ki sem ga 

izvajala med učno uro. V razredu, s katerimi nisem izvedla demonstracije izdelovanja 

risarskih sredstev, učenci niso pokazali takega navdušenja, kar sem tudi pričakovala. Moje 

hipoteze lahko na tej točki potrdim. Tukaj bi dodala še nekaj, kar sem se naučila med svojim 

raziskovanjem in se mi zdi pri izkustvenem učenju zelo pomembno.Učitelj mora na prvem 

mestu poskrbeti za sproščen odnos z učenci in hkrati spodbujati samostojno delo in 

razmišljanje o likovnih problemih. Če bo učitelj z leti opazoval reakcije učencev pri učnih 

urah, bo opazil, da močna motivacija velikokrat lahko nadomesti primanjkljaj likovnih 

zmožnostih pri manj nadarjenih učencih, iz česar sklepam, da bi morali učitelji močno 

spodbujati svoje učence in jim likovne naloge pripravljati na način, da učencem likovno 

tehniko čim bolj približajo. Že s samo uporabo različnih materialov, orodij in tehnik dela 

oziroma s spreminjanjem le-teh lahko pri učencih dosežemo večjo radovednost in zanimanje 

za delo pri pouku likovne umetnosti v osnovnih šolah. Prav zato bi morali biti tudi učitelji 

zadovoljni s tistim, kar delajo, in v tem videti veselje, s pomočjo katerega bi posledično lažje 

delili svoje znanje in ga širili med učence.  
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11. PRILOGE 

11.1 UČNA PRIPRAVA 
Tabela 4: Učna priprava 1 

UVODNI DEL 

UČITELJ UČENCI METODE IN 

OBLIKE DELA 

DIDAKTIČNI 

PRIPOMOČKI 

Učence pozdravim in se jim predstavim. 

Vprašam jih, ali vedo, kaj so stenske poslikave 

in ali poznajo kakšne.  

Učenci 

poslušajo in 

sodelujejo. 

Odgovarjajo 

na moja 

vprašanja in 

mogoče 

“odpremo” 

kakšno 

debato.  

Frontalna oblika 

dela, pogovor. 

Projekcija. 

 

OSREDNJI DEL 

UČITELJ UČENCI METODE IN 

OBLIKE DELA 

DIDAKTIČNI 

PRIPOMOČKI 

Na podlagi fotografij učencem razložim razlike 

med freskami, tapetami in jamskimi 

poslikavami. Za nastanek prave freske je 

potreben svež omet. Najprej se na steno nanese 

grob omet iz peska in žganega apna in potem 

še fini omet, ki je sestavljen iz kremenčevega 

peska in apna. Na svež omet se slika s 

pigmenti in apneno vodo, torej z barvami, 

topljivimi v vodi. Neprava freska pa nastane na 

suh omet, prav tako z barvami, topljivimi v 

vodi. Primer freske je Mrtvaški ples v 

Hrastovljah. Kaj je tapeta? SSKJ pravi tako: 

 

 

 

 

Učenci 

sodelujejo in 

poslušajo. Ob 

morebitnih 

vprašanjih 

odgovarjajo 

 

 

 

 

Frontalna oblika 

dela, pogovor, 

opazovanje, 

opisovanje. 

 

 

 

 

Projekcija, 

voščenke.  
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tapéta -e ž (ȇ)̣ prevleka za stene, pohištvo: 

izdelovati, polagati tapete; pokriti, prelepiti 

stene s tapetami; rožaste, vzorčaste tapete; 

vrste tapet/soba s svetlimi tapetami, s svetlo 

tapeto/lepiti tapeto od zgoraj navzdol kos, pas 

tapet/pralne tapete; samolepilne tapete. Je 

vnaprej narejena prevleka za stene in pohištva, 

ki se na površino zalepi s posebnim lepilom ter 

pripomočki, s katerimi dosežemo, da med 

površino in tapeto ne pride do zračnih 

mehurčkov. Primer tapete v dnevni sobi ali v 

kakšnih termah ste zagotovo že opazili 

(primer). 

Jamske poslikave so slike na stenah in stropu 

jam, večinoma iz prazgodovine. Najzgodnejša 

umetnost v Evropi sega v aurignaciensko 

obdobje pred približno 40.000 leti in se nahaja 

v jami El Castillo v Kantabriji v Španiji. 

Jamskim poslikavam se pogosto reče tudi 

stenske poslikave, saj so ostanke slik našli tudi 

na previsnih stenah in skalah oziroma zunaj 

jam. Zaradi vremenskih vplivov pa se večina 

teh slik ni ohranila. Slike v jamah so se 

ohranile, ker so bile pogosto zasute in tako 

zaščitene pred večjimi spremembami vlage in 

temperatur. Ena najbolj znanih takšnih 

poslikav in tudi najstarejša je v Franciji v jami 

Lascaux.  

Danes pa bomo nekaj več rekli o rudnikih. 

Najstarejši rudnik na slovenskih tleh je v Litiji. 

Za javnost so ga odprli šele prejšnje leto, rovi 

pa bodo na ogled šele čez nekaj časa. Vemo pa 

eno zanimivo stvar, ki nas kot likovne 

ustvarjalce zelo zanima. To je pigment 

sitarjevec. V rudniku Litija so strokovnjaki 

na vprašanja 

in sprašujejo 

po neznanem 

oziroma 

skupaj z 

učiteljem 

razvijajo 

debate o dani 

temi. 
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ugotovili, da je iz »blata« z dna rudnika možno 

pridobivati pigment, ki se imenuje sitarjevec in 

iz katerega je možno izdelovati likovne 

tehnike. Pigment je rumeno-oker barve, če pa 

ga žgemo, postane rdeč. Na podoben način 

pridobivamo tudi ostale mineralne pigmente. 

Poznamo pa tudi naravne organske pigmente, 

kot je npr. rdeča pesa. Učence vprašam, ali 

vedo, s čim so v prazgodovini slikali v jamah 

in kakšna je bila pogosta tematika. V kolikor 

ne podajo pravilnega odgovora, jim razložim, 

da so slikali s krvjo in uprizarjali živali, 

predvsem lov na njih. 

 

Po razlagi razložim likovno nalogo. Likovna 

naloga bo sestavljena iz pojma svetlo-temni 

kontrast. Svetlo-temni kontrast je določen s 

svetlostno vrednostjo barve oziroma njenim 

odtenkom (na primer od svetlo modre do 

temno modre). V svetlo-temnem kontrastu 

dobi barva prostorsko vrednost – svetlejše 

barve se na videz približujejo, temnejše pa 

oddaljujejo. Temu postopku pravimo 

modulacija. Odtenke vzpostavimo z mešanjem 

določene pestre barve z belo/črno oziroma z 

dodajanjem druge svetle ali temne barve. Ta 

postopek pa imenujemo modelacija. Likovna 

naloga je naslikati delo rudarja v tehniki 

modulacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvajanje 

likovne 

naloge, 

pogovor, 

postavljanje 

vprašanj ob 

nejasnostih. 

 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

UČITELJ UČENCI METODE IN 

OBLIKE DELA 

DIDAKTIČNA 

PRIPRAVA 

Izdelke zberem in se učencem zahvalim za Prinesejo Frontalna oblika Anketni 
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sodelovanje, skupaj pospravimo. Če je čas, 

izdelke skupaj pogledamo in se o njih 

pogovarjamo. Razdelim jim list z vprašanji za 

evalvacijo učne ure. 

svoja dela in 

sodelujejo. 

dela. Pogovor. 

Individualno 

delo. 

vprašalnik. 

 

Tabela 5: Učna priprava 2 

UVODNI DEL 

UČITELJ UČENCI METODE IN 

OBLIKE DELA 

DIDAKTIČNI 

PRIPOMOČKI 

Učence pozdravim in se jim predstavim. 

Vprašam jih, ali vedo, kaj so stenske poslikave 

in ali poznajo kakšne.  

Učenci 

poslušajo in 

sodelujejo. 

Odgovarjajo 

na moja 

vprašanja in 

mogoče 

“odpremo” 

kakšno 

debato.  

Frontalna oblika 

dela, pogovor. 

Projekcija. 

OSREDNJI DEL 

UČITELJ UČENCI METODE IN 

OBLIKE DELA 

DIDAKTIČNI 

PRIPOMOČKI 

Na sredi učilnice imam vnaprej pripravljene 

pripomočke za izdelavo likovne tehnike – 

voščenk. Učence vprašam, ali imajo kakšno 

idejo, zakaj je to tukaj. Povem jim, da bomo 

tokrat izdelovali voščenke. Povabim jih, da 

stopijo okoli gorilnika in ostalih pripomočkov. 

Zaradi nevarnosti opeklin morajo stopiti korak 

stran od gorilnika, na katerem topim milo in 

vosek. Jaz vse sestavine vmešam ter sproti 

opisujem, kaj dodajam in količinsko koliko 

česa, ter na kratko obrazložim, zakaj se katera 

 

 

 

 

Učenci 

sodelujejo in 

poslušajo. Ob 

morebitnih 

vprašanjih 

 

 

 

 

Frontalna oblika 

dela, pogovor, 

opazovanje, 

opisovanje in 

demonstracija 

 

 

 

 

Projekcija, 

gorilnik, posode 

za mešanje 

sestavin… 
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sestavina, ki je sestavina voščenke, uporablja. 

Ko se vse sestavine stopijo in jih dobro 

vmešam, dobljeno zmes vlijem v silikonske 

kalupe(modelčke zamafine) ter naročim 

učencem, naj se usedejo nazaj na svoja mesta. 

Povem jim tudi, da bom sedaj povedala nekaj 

zanimivosti o pigmentih in poslikavah, da 

bodo bolje razumeli, zakaj smo to delali, ter 

jim na koncu razložila še likovno nalogo.  

Na podlagi fotografij učencem razložim 

razlike med freskami, tapetami in jamskimi 

poslikavami. Za nastanek prave freske je 

potreben svež omet. Najprej se na steno nanese 

grob omet iz peska in žganega apna ter potem 

še fini omet, ki je sestavljen iz kremenčevega 

peska in apna. Na sveži omet se slika s 

pigmenti in apneno vodo, torej z barvami, 

topljivimi v vodi. Neprava freska pa nastane 

na suh omet, prav tako z barvami, topljivimi v 

vodi. Primer freske je Mrtvaški ples v 

Hrastovljah. Kaj je tapeta? SSKJ pravi tako: 

tapéta -e ž (ȇ)̣ prevleka za stene, pohištvo: 

izdelovati, polagati tapete; pokriti, prelepiti 

stene s tapetami; rožaste, vzorčaste tapete; 

vrste tapet/soba s svetlimi tapetami, s svetlo 

tapeto/lepiti tapeto od zgoraj navzdol kos, pas 

tapet/pralne tapete; samolepilne tapete. Je 

vnaprej narejena prevleka za stene in pohištva, 

ki se na površino zalepi s posebnim lepilom ter 

pripomočki, s katerimi dosežemo, da med 

površino in tapeto ne pride do zračnih 

mehurčkov. Primer tapete v dnevni sobi ali v 

kakšnih termah ste zagotovo že opazili 

(primer). 

Jamske poslikave so slike na stenah in stropu 

odgovarjajo 

na vprašanja 

in sprašujejo 

po neznanem 

oziroma 

skupaj z 

učiteljem 

razvijajo 

debate o dani 

temi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tehnike. 
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jam, večinoma iz prazgodovine. Najzgodnejša 

umetnost v Evropi sega v aurignaciensko 

obdobje pred približno 40.000 leti in se nahaja 

v jami El Castillo v Kantabriji v Španiji. 

Jamskim poslikavam se pogosto reče tudi 

stenske poslikave, saj so ostanke slik našli tudi 

na previsnih stenah in skalah oziroma zunaj 

jam. Zaradi vremenskih vplivov pa se večina 

teh slik ni ohranila. Slike v jamah so se 

ohranile, ker so bile pogosto zasute in tako 

zaščitene pred večjimi spremembami vlage in 

temperatur. Ena najbolj znanih takšnih 

poslikav in tudi najstarejša je v Franciji v jami 

Lascaux.  

Danes pa bomo nekaj več rekli o rudnikih. 

Najstarejši rudnik na slovenskih tleh je v Litiji. 

Za javnost so ga odprli šele prejšnje leto, rovi 

pa bodo na ogled šele čez nekaj časa. Vemo pa 

eno zanimivo stvar, ki nas kot likovne 

ustvarjalce zelo zanima. To je pigment 

sitarjevec. V rudniku Litija so strokovnjaki 

ugotovili, da je iz »blata« z dna rudnika možno 

pridobivati pigment, ki se imenuje sitarejevec 

in iz katerega je možno izdelovati likovne 

tehnike. Pigment je rumeno-oker barve, če pa 

ga žgemo,postane rdeč. Na podoben način 

pridobivamo tudi ostale mineralne pigmente. 

Poznamo pa tudi naravne organske pigmente, 

kot je npr. rdeča pesa. Učence vprašam, ali 

vedo, s čim so v prazgodovini slikali v jamah 

in kakšna je bila pogosta tematika. V kolikor 

ne podajo pravilnega odgovora, jim razložim, 

da so slikali s krvjo in uprizarjali živali, 

predvsem lov na njih. 
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Po razlagi razložim likovno nalogo in učencem 

razdelim vnaprej izdelane voščenke iz 

pigmenta žgane siene. Povem jim, da sem jih 

pripravila na enak način, kot smo danes skupaj 

videli. V kolikor se bo voščenka med razlago 

ohladila, jo bom pokazala pred razredom. 

Tako bodo videli celoten postopek izdelave 

voščenk. Likovna naloga bo sestavljena iz 

pojma svetlo-temni kontrast. Svetlo-temni 

kontrast je določen s svetlostno vrednostjo 

barve oziroma njenim odtenkom (na primer od 

svetlo modre do temno modre). V svetlo-

temnem kontrastu dobi barva prostorsko 

vrednost – svetlejše barve se na videz 

približujejo, temnejše pa oddaljujejo. Temu 

postopku pravimo modulacija. Odtenke 

vzpostavimo z mešanjem določene pestre 

barve z belo/črno oziroma z dodajanjem druge 

svetle ali temne barve. Ta postopek pa 

imenujemo modelacija. Likovna naloga je 

naslikati delo rudarja v tehniki modelacije.  

 

 

 

 

 

 

Izvajanje 

likovne 

naloge, 

pogovor, 

postavljanje 

vprašanj ob 

nejasnostih. 

 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

UČITELJ UČENCI METODE IN 

OBLIKE DELA 

DIDAKTIČNA 

PRIPRAVA 

Izdelke zberem in se učencem zahvalim za 

sodelovanje, skupaj pospravimo. Če je 

čas,izdelke skupaj pogledamo in se o njih 

pogovarjamo. Razdelim jim list z vprašanji za 

evalvacijo učne ure. 

Prinesejo 

svoja dela in 

sodelujejo. 

Frontalna oblika 

dela. Pogovor. 

Individualno 

delo. 

Anketni 

vprašalnik. 
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11.2 PPT PREDSTAVITEV 
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11.3 VPRAŠALNIK 

VPRAŠALNIK 1 

1. Ali ste že kdaj sami izdelali voščenke? Če ste odgovorili z da, prosim, opišite 

postopek. 

Da 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

Ne 

2. Ali vas zanima, kako se izdela voščenke? 

Da  

Ne 

3. Ali bi si voščenke za današnjo likovno nalogo raje izdelali sami? 

Da  

Ne 

Ne vem 

4. Ali ste bili z današnjo likovno nalogo zadovoljni? Prosim za pojasnilo, zakaj ste 

odgovorili z da ali z ne. 

Da  

 

Ne  

 

 

VPRAŠALNIK 2 
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1. Ali ste že kdaj sami izdelali voščenke? Če ste odgovorili z da, prosim, opišite 

postopek. 

Da 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

Ne 

2. Ali se vam je zdela takšna oblika učne ure bolj zanimiva od običajne? 

Da  

Ne 

3. Ali bi vam bilo všeč, če bi bilo takšnih učnih ur več pri pouku? 

Da  

Ne 

Ne vem 

4. Ali ste bili z današnjo likovno nalogo zadovoljni? Prosim za pojasnilo, zakaj ste 

odgovorili z da ali z ne. 

Da  

 

Ne  

 
 

11.4 FOTOGRAFIJE LIKOVNIH IZDELKOV 
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Slika 9: Fotografije likovnih izdelkov brez vpeljave poteka likovne tehnike v pouk likovne umetnosti 
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Slika 10: Fotografije likovnih izdelkov z vpeljavo poteka likovne tehnike v pouk likovne umetnosti 

 


