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I 

 

POVZETEK 

 

Magistrsko delo obravnava področje kiparstva, natančneje oblikovanja gline in keramike v 

okviru predmeta likovne umetnosti v osnovnih šolah. V uvodnem delu so predstavljene splošne 

informacije o predmetu likovna umetnost (LUM), ki ga učni načrt (UN za likovno vzgojo, 2011) 

za OŠ razdeljuje na dve področji – oblikovanje na ploskvi (slikarstvo, risanje, grafika in 

grafično oblikovanje) in oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru (kiparstvo, arhitektura). 

Glina kot kiparski material se uporablja vse od 1.–9. razreda, saj omogoča različne načine 

oblikovanja in obdelave ter uporabe pri pouku LUM. Učni načrt za likovno umetnost v OŠ (UN 

za likovno vzgojo, 2011) predvideva obravnavo keramike tako v 5. razredu kot tudi v 7. razredu 

OŠ, vendar pa je dejanska izvedba vsebin, vezanih na keramiko, precej odvisna tako od učitelja 

kot izvedbenih pogojev na osnovnih šolah. Z vključevanjem oblikovanja gline in izdelovanja 

keramike učenci krepijo občutek za razporejanje oblik v tridimenzionalnem prostoru, razvijajo 

motorične spretnosti ter spoznavajo likovne tehnike in z njimi povezane pojme. Za tehnike 

oblikovanja, žganje in okraševanje so potrebna nekatera splošna znanja kot tudi določena 

specifična znanja, ki jih likovni pedagog pridobi skozi izobraževanje in/ali lastno raziskovanje. 

Za področje oblikovanja keramike so poleg poznavanja postopkov potrebni tudi materialni 

pogoji, kot so orodja, materiali in prostorske prilagoditve, ki lahko predstavljajo velik finančni 

zalogaj in se lahko od šole do šole močno razlikujejo.  

Empirični del magistrskega dela vsebuje analizo odgovorov, ki sem jih pridobila z izvedbo 

raziskave, ki se navezuje na izkušnje pedagogov z vključevanjem vsebin s področja keramike 

in oblikovanja gline pri predmetu LUM. Na anketni vprašalnik so odgovarjali učitelji 

slovenskih osnovnih šol, ki v 5. razredu ali na višji stopnji poučujejo likovno umetnost. Izkušnje 

pedagogov z izvajanjem vsebin vezanih na keramiko, njihove ocene lastne kompetentnosti za 

na področju oblikovanja gline, ter mnenja o pogojih za izvajanje teh vsebin na šoli sem 

predstavila in primerjala z izkušnjami učiteljev po svetu, ki so jih v svojih raziskavah predstavili 

različni avtorji.  

Raziskava omogoča pregled stanja na področju keramike v slovenskih osnovnih šolah.  

Ključne besede: kiparstvo pri likovni umetnosti, oblikovanje gline v osnovni šoli, keramika 

  



 

II 

 

ABSTRACT 

 

This master's thesis deals with the field of sculpture, more precisely with ceramics, as a part of 

the subject of fine arts in Slovenian primary schools. The curriculum (UN za likovno vzgojo, 

2011) for subject in primary education in which are included pupils from year 5 or 6 – 14 or 

15, divides the subject of fine arts into two areas – two-dimensional art forms (painting, 

drawing, graphics, graphic design) and three-dimensional design (sculpture, architecture). This 

master's thesis focuses on the field of sculpture.  

Clay is one of the most frequently used sculptural materials in the first years of primary school 

education, as the projects are most easily produced with soft sculpture materials. In the upper 

grades students also encounter other, more complex ways of shaping and processing clay, 

including making of ceramics. The curriculum for fine arts in Slovenian primary schools (UN 

za likovno vzgojo, 2011) envisages the making of ceramics in both 5th and 7th grade of primary 

school education, but the actual implementation of teaching contents related to ceramics 

depends on the teacher, as well as the conditions in primary schools. 

Design, firing and decorating techniques require both general and specific knowledge, which 

the art teacher acquires through education and/or his own research. In addition to knowledge of 

procedures in the field of ceramics design, material conditions such as tools, materials and 

spatial adjustments have to be met; these conditions represent a large financial burden and can 

vary greatly from school to school. 

The research, presented in the second part of thesis, was conducted among the fine arts teachers 

in Slovenian primary schools, with the intention of  finding out what is the practice of including 

ceramics and clay design into the class of  fine arts. Furthermore, I was interested in the general 

spatial conditions in Slovenian schools; which conditions hinder, limit, or encourage teachers 

to implement teaching content in the field of clay and ceramics design. 

 

Key words: sculpture in fine arts, clay design in primary school, ceramics   

 

 

 

 

 

 



 

III 

 

 

  



 

IV 

 

KAZALO 

 

POVZETEK ......................................................................................................................................................... I 

ABSTRACT ........................................................................................................................................................ II 

KAZALO ........................................................................................................................................................... IV 

SLIKOVNO KAZALO .......................................................................................................................................... VI 

UVOD ............................................................................................................................................................... 2 

1. LIKOVNA UMETNOST SKOZI VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE........................................................................ 3 

1.1. LIKOVNA UMETNOST V ŠOLSTVU NA SLOVENSKEM NEKOČ IN DANES ................................................. 3 

1.2. POMEN LIKOVNEGA USTVARJANJA ZA OTROKOV RAZVOJ ................................................................... 4 

1.3. OPREDELITEV PREDMETA LIKOVNE UMETNOSTI V OSNOVNIH ŠOLAH PO SLOVENIJI .......................... 5 

1.4. LIKOVNA UMETNOST V OSNOVNIH ŠOLAH PO EVROPI ........................................................................ 8 

2. VLOGA KIPARSTVA IN OBLIKOVANJE GLINE V VIZ ................................................................................. 10 

2.1. KIPARSTVO ......................................................................................................................................... 10 

2.2.           KIPARSTVO V VIZ ................................................................................................................................. 10 

2.3.           OBLIKOVANJE GLINE IN KERAMIKA ..................................................................................................... 14 

2.3.1. Orodja in prostorski pogoji za oblikovanje gline ................................................................................ 16 

2.3.2. Priprava gline ................................................................................................................................ 17 

2.3.3. Oblikovanje gline ........................................................................................................................... 18 

2.4. OKRAŠEVANJE GLINE .......................................................................................................................... 20 

2.4.1. Postopki okraševanja nežgane gline .................................................................................................. 20 

2.4.2. Postopki okraševanja žgane gline ................................................................................................. 23 

2.4.3. Žganje gline ................................................................................................................................... 27 

2.4.4. Varnost .......................................................................................................................................... 29 

2.4.5. Primeri likovnih nalog z uporabo gline in keramike ...................................................................... 31 

3. PEDAGOŠKO-RAZISKOVALNI DEL........................................................................................................... 36 

3.1.            OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA .................................................................................... 36 

3.2.            CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ................................................................................ 37 

3.2.1. Raziskovalna vprašanja ................................................................................................................. 37 

3.3. METODA IN RAZISKOVALNI PROSTOP ................................................................................................ 37 

3.4. VZOREC .............................................................................................................................................. 37 

3.5. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV .............................................................................................. 38 

3.6. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV ..................................................................................................... 38 

3.7. ANALIZA RAZISKOVALNEGA DELA ...................................................................................................... 38 



 

V 

 

4. IZKUŠNJE PEDAGOGOV Z OBLIKOVANJEM KERAMIKE PO SVETU .......................................................... 48 

5. SKLEP .................................................................................................................................................... 50 

6. LITERATURA .......................................................................................................................................... 51 

5.1.           SPLETNI VIRI ........................................................................................................................................ 52 

6.3. VIRI SLIK .............................................................................................................................................. 54 

7. PRILOGE ................................................................................................................................................ 55 

7.1.            KAZALO TABEL.................................................................................................................................... 55 

7.2. ANKETNI VPRAŠALNIK ........................................................................................................................ 56 

 

  



 

VI 

 

SLIKOVNO KAZALO 

 

Slika 1: Orodja za obdelavo surove gline ................................................................................. 17 

Slika 2: Oblikovanje na lončarskem vretenu ............................................................................ 19 

Slika 3: Debra LeAir: Vaza v tehniki sgraffitto ....................................................................... 21 

Slika 4: Tiskanje na svežo glino ............................................................................................... 22 

Slika 5: Lauren Mabry, Spilling Pipe 2015, glazirana keramika ............................................. 24 

Slika 6: Kombinacija glazure in zlate paste, Pionirski dom ..................................................... 26 

Slika 7: Biskvitno žgana figura, poslikana z akrili. Pionirski dom .......................................... 27 

Slika 8: Glazirani kipci Davida in skice ................................................................................... 32 

Slika 9: David v glini in skica, deklica, 8 let ............................................................................ 32 

Slika 10: David v glini in skica, deklica, 7 let .......................................................................... 32 

Slika 11: Odtis linorezne matrice v glino ................................................................................. 34 

Slika 12: Mavčni odlitek negativa iz gline. Deček, 7 let. Pionirski dom ................................. 35 

 

 

file:///C:/Users/Eva/Desktop/Eva_Jeraj_Magistrsko_delo_2020.docx%23_Toc50373885
file:///C:/Users/Eva/Desktop/Eva_Jeraj_Magistrsko_delo_2020.docx%23_Toc50373886
file:///C:/Users/Eva/Desktop/Eva_Jeraj_Magistrsko_delo_2020.docx%23_Toc50373887
file:///C:/Users/Eva/Desktop/Eva_Jeraj_Magistrsko_delo_2020.docx%23_Toc50373888


 

 

 

  



Izkušnje učiteljev z vključevanjem vsebin s področja keramike pri pouku likovna umetnost | 

Eva Jeraj, 2020 

 

2 

 

UVOD 

 

Pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli pedagogi podajajo znanje, izobražujejo in vzgajajo 

učence s pomočjo vizualne umetnosti. Predmet v programu osnovnih šol v Sloveniji je 

zastavljen kot skupek raznovrstnih področij likovne umetnosti, ki jih učenci spoznajo in 

ponotranjijo s praktičnimi dejavnostmi in teoretično podlago. Likovna umetnost v šoli omogoča 

učencem, da izražajo ideje, raziskujejo materiale ter spoznajo izrazne možnosti različnih 

likovnih tehnik. Kot pravi J. Pibernik (2006), je predmet zastavljen tako, da preko njega učenci 

pridobijo znanja in izkušnje, ki jim bodo v življenju koristili na mnogoterih področjih, saj je 

neredko kateri poklic ali dejavnost tako ali drugače povezana z likovno umetnostjo.  

Učni načrt za likovno vzgojo (2011) razdeljuje predmet na dve temeljni področji. Prvo 

obravnava oblikovanje na ploskvi, kamor spadajo likovna področja: risanje, slikanje, grafika in 

grafično oblikovanje. Drugo področje obravnava oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru, 

kamor uvrščamo likovni področji: kiparstvo in arhitektura. 

Izkušnja plastičnega oblikovanja ima velik pomen pri celostnem razvoju. Človek ima primarno 

željo po oblikovanju in preoblikovanju prostora okoli sebe. Prostor prilagaja svojim željam, 

potrebam ter idejam, hkrati pa s tem odrazi svoja občutja in reakcije na okolje. Glina kot medij 

omogoča širok izrazni spekter, je dostopna, hkrati pa ima pomemben vpliv na razvoj motoričnih 

spretnosti. (Clough, 1996) Zaradi svojih izraznih zmožnosti in kakovosti ter pozitivnega vpliva 

na otrokov razvoj se glina kot ustvarjalni material velikokrat pojavlja v programu učnega načrta 

za likovno umetnost. Z vključevanjem oblikovanja gline in izdelovanja keramike učenci krepijo 

občutek za razporejanje oblik v tridimenzionalnem prostoru, razvijajo ročne spretnosti ter 

spoznavajo likovne tehnike in z njimi povezane pojme. Različni načini oblikovanja in 

okraševanja gline omogočajo raznolike izkušnje, od gradnje skulpturalnih objektov, lončarjenja 

do oblikovanja malih plastik in reliefov, zato je uporaba omenjenega materiala predvidena v 

različnih razredih osnovne šole. (Učni načrt za LUM, 2011) Oblikovanje keramike zahteva 

svojevrstna znanja, pogoje ter orodja, ki jih določene šole ne premorejo, zato so potrebne 

določene prilagoditve za izvajanje programov na tem področju. Kakovost izvedenih programov 

pri predmetu likovne umetnosti je tako odvisna od učiteljevih znanj iz posameznega področja, 

njegovih interesov in kreativnosti ter prostorskih, fizičnih in finančnih pogojev, ki jih upravlja. 

Na kakovost in vsebinsko zasnovo izvedenih programov vpliva tudi število otrok v razredu, 

zato so izkušnje osnovnošolskih učiteljev z vključevanjem oblikovanja gline v program 

predmeta različne. (Pibernik, 2006) 
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1. LIKOVNA UMETNOST SKOZI VZGOJO IN 

IZOBRAŽEVANJE 

 

»Likovna umetnost, sodobna skupna oznaka za arhitekturo, urbanistično oblikovanje, 

kiparstvo, slikarstvo, grafiko, umetno obrt in oblikovanje (industrijsko oblikovanje, oblikovanje 

vidnih sporočil ipd.); pomensko presega tradicionalni izraz upodabljajoče umetnosti, ki zajema 

predvsem kiparstvo, slikarstvo in grafiko; pojem je začel utemeljevati Izidor Cankar.« (Rojec, 

1979, str. 153)  

Likovna umetnost kot predmet v osnovnih šolah vzgaja in izobražuje na podlagi vizualne 

umetnosti. Likovna pedagogika učencem preko aktivnega dela predstavlja likovne vsebine, 

tehnike in znanja ter jih povezuje v smiselno celoto. 

Vloga likovne umetnosti v šolstvu se je čez čas spreminjala. Na slovenskih tleh smo prešli od 

v začetku prevladujočega urjenja prostorsko predstavnih in motoričnih spretnosti do 

ustvarjalnega pouka, ki pokriva različna področja likovne umetnosti ter stremi k razvoju 

likovno občutljive osebnosti, s sposobnostjo razvijanja lastnega likovnega izraza. (Krajnc, 

1982) 

 

1.1. LIKOVNA UMETNOST V ŠOLSTVU NA SLOVENSKEM 

NEKOČ IN DANES 

 

Likovna umetnost na Slovenskem je prestopila šolske prage leta 1869, po uveljavitvi tretjega 

avstrijskega šolskega zakona, ko je država prevzela odgovornost za izobraževanje celotnega 

ljudstva ter tako ločila cerkev od države. Predmet je zavzemal predvsem risanje in poučevanje 

o geometrijskih oblikah, uril prostorsko predstavo in mirno roko. Otroci so predvsem 

prerisovali s table, risali ornamente, zemljevide, učili pa so se tudi risanja po opazovanju. 

Deklice so bile deležne manj ur likovnega pouka kot dečki. Na srednješolski stopnji je bilo 

glavno področje obravnave predvsem prostorska risba, za boljšo predstavo pa so učenci 

oblikovali tudi v glini. (Krajnc, 1982) 

Leto 1929 pod Kraljevino SHS je prineslo novo šolsko reformo ter s tem tudi delno posodobitev 

predmeta likovnega pouka. Predmet so želeli nekoliko približati učencem, razširil se je spekter 

motivike, kljub vsemu pa je bilo v ospredju realistično risanje po opazovanju. Ob predmetu 

risanja so v šolah poučevali tudi ročna dela, katerih vsebina in ure so se glede na spol 

razlikovale. Kiparstva predmet likovni pouk ni zajemal. (Krajnc, 1982) 

Neprivlačnost in neprilagojenost nalog, nekakovostni izdelki ter zaviranje kreativnosti pri 

otrocih so le nekatere kritike takratnega pouka likovne umetnosti, ki so gnale skupino likovnih 
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pedagogov, da bi spodbudili reformo na tem področju (1952–1968). Z reformo so želeli 

predmet preoblikovati tako, da bi poleg podajanja znanja omogočal tudi celostno oblikovanje 

učenčeve osebnosti, podpiral kulturni razvoj ter krepil otrokovo kreativnost in domišljijo. V 

ospredje so postavili likovno dojemanje, predmet so zastavili kontinuitetno in prilagojeno 

starostnim stopnjam otrok. Predmet je zavzemal področje slikarstva, grafike in plastičnega 

oblikovanja. Kljub kritikam in uporom ter očitanju anarhije v razredu, nelepih izdelkov itd. je 

nov sistem počasi menjal starega. Pri tem so imeli pomembno vlogo posamezni likovni 

pedagogi, Društvo likovnih pedagogov Slovenije, Zveza prijateljev mladine in Pionirska 

knjižnica, ki je leta 1955 ustanovila samostojen zavod z neobveznimi likovnimi tečaji za otroke 

na področju slikarstva, kiparstva in grafike. (Gerlovič, 1982)  

Podobo predmeta, kot ga poznamo danes, je dala šele reforma leta 1969. Po zgledu gibanja, ki 

se je širil po Evropi, smo tudi v Sloveniji posodobili predmet ter ga preimenovali v likovno 

vzgojo in tako uzakonili ter posodobili prakso, ki se je na šolah že nekaj let preizkušala. Osnovni 

cilj predmeta je tako poleg podajanja znanja postal tudi vzgajanje otrok skozi umetnost, grajenje 

njihovih osebnosti in razmišljanja ter spodbujanje individualnega izražanja. (Berce-Golob, 

1982) Področja slikarstva, risanja, grafike, plastičnega oblikovanja, oblikovanja prostora in 

likovnega vrednotenja so postala enakovredna, predmet pa je vseboval tudi druge oblike dela, 

kot so: ekskurzije, likovne kolonije itd. Pouk, zastavljen praktično, izrazito problemsko stremi 

k negovanju in spodbujanju učenčevega kreativnega mišljenja. (Berce-Golob, 1993) 

Uvodni stavek Učnega načrta za likovno umetnost (2011) oriše pomen in vlogo predmeta v 

današnjem času. »Predmet likovna umetnost temelji na odkrivanju in spodbujanju učenčeve 

ustvarjalnosti, inovativnosti, likovne občutljivosti, sposobnosti opazovanja in presojanja. Goji 

nadaljevanje in usmerjanje spontanega otroškega likovnega raziskovanja sveta, odkriva 

posebnosti likovnega izražanja ter njegovo spopolnjevanje in poglabljanje posluha tako za 

likovna dela umetnikov kakor tudi uporabnih predmetov in likovne problematike v okolju.« 

(UN; 2011, str. 4.) Predmet likovne umetnosti danes tako kontinuitetno obravnava različna 

področja likovne umetnosti. Preko praktičnega dela in ob teoretičnih razlagah otroci spoznavajo 

likovne vsebine in tehnike, hkrati pa gojijo svoj lastni likovni izraz. 

 

1.2. POMEN LIKOVNEGA USTVARJANJA ZA OTROKOV 

RAZVOJ 

T. Tacol (1999) pravi, da je otrok v osnovi ustvarjalna osebnost, ki pa za svoj razvoj – zaznavni, 

razumski, čustveni potrebuje spodbudno okolje. Posameznik je enkratna osebnost z lastnimi 

interesi, zato je pomembna njegova aktivna dejavnost, ki ga na svojevrsten način popelje do 

novih spoznanj. Okolje, v katerem se človek razvija od otroštva do odrasle dobe, močno vpliva 

na njegov osebnostni razvoj. Likovno ustvarjanje ne vpliva le na motorični razvoj otroka, 

temveč ga spodbuja na spoznavnem, zaznavnem ter čustvenem področju. Z ustvarjanjem otrok 

razvija domišljijo, strpnost, vizualno mišljenje in predstavo ter krepi ustvarjalnost. (Tacol, 

1999) 
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Otrokov likovni izraz je izraz doživljanja in razumevanja prostora v povezavi s psihofizičnim 

razvojem otroka, ki je slojevito sestavljen. Čutno motorični sloj, ki je povezan z zaznavo 

prostora in gibom, se z zrelostjo otroka povečuje, prav tako kot se povečuje razumski sloj. 

Čustveni sloj, ki je v zgodnjem obdobju otroštva izjemno izražen, se z zrelostjo zmanjšuje. 

(Butina, 1997) 

Otrokov likovni razvoj se začne z opazovanjem sledi pisala na podlagi. Navdušenje nad tem 

spoznanjem ga spodbudi, da z veseljem čečka. Razvoj se nadaljuje s sklenjenjem oblik in 

ločevanjem lika od ozadja. Krožna oblika mu predstavlja kateri koli predmet, žival, osebo. »Te 

znake rišejo predšolski otroci po vsem svetu, ne glede na njihovo rasno, versko, politično in 

socialno okolje, kar je dokaz, da je likovno izražanje v predšolskem obdobju neposredno 

povezano s kognitivnim razvojem, da predstavlja razvojno orodje za spoznavanje sveta in 

raziskovanje prostora, v katerem otroci živijo.« (Duh, Vrlič, 2003, str. 17) 

Prvo triletje osnovne šole (od 6–9 let) je za učence izjemno razgibano glede likovnega izražanja. 

Njihov način dojemanja in upodabljanja okolice se konstantno spreminja. Med otroki so 

navadno opazne razlike v načinu likovnega izražanja, njihovi prostorski predstavi, domišljiji, 

pozornosti za podrobnosti itd. (Duh, Vrlič, 2003) J. Pibernik (2006) je v svojem delu 

Drugačnosti zapisala, da so v tem starostnem obdobju med učenci vidne predvsem razlike v 

motoričnih spretnostih. Otroci se v prvih razredih osnovne šole zanašajo na svoje vedenje, kar 

pomeni, da likovno ustvarjajo glede na svoje izkušnje in njim zanimive informacije. 

Opazovanje objekta jih ne sili v neposredno preslikavo videnega, temveč objekt in njegove 

značilnosti prezentirajo glede na lastno zanimanje, ki jim ga je objekt vzbudil. Likovni izraz je 

temu primerno izrazito subjektiven. Prav tako navadno pomembnejše predmete osebe ali 

podrobnosti po svoji presoji predstavijo večje kot njim manj pomembne. Pozornost in 

usmerjeno opazovanje ter motorične spretnosti otrok se z leti krepijo, medtem ko motivacija in 

domišljija v višjih razredih padata. (Duh, Vrlič, 2003) 

 

1.3. OPREDELITEV PREDMETA LIKOVNE UMETNOSTI V 

OSNOVNIH ŠOLAH PO SLOVENIJI 

 

»Pouk likovne vzgoje je vzgojno-izobraževalni proces, v katerem učenci oblikujejo pomembne 

osebnostne dejavnike: emocionalne, intelektualne in motorične.« (Tacol, 1999, str. 57) Pri 

predmetu likovne umetnosti je pomembno predvsem spodbuditi učenčevo ustvarjalnost, 

njegovo likovno aktivnost, občutljivost ter sposobnost vizualnega mišljenja. Predmet spodbuja 

otrokovo spontano spoznavanje likovnega sveta ter njegovo unikatnost izražanja, hkrati pa mu 

podaja nove informacije in izkušnje, ki krepijo njegov likovni razvoj. (Učni načrt za LUM, 

2011) 
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Osnovne naloge predmeta likovne umetnosti so spodbuditi otroka k vizualnemu razumevanju 

prostora, razviti njegove likovne kompetence ter spodbuditi aktivno izražanje preko 

oblikovanja likovnega prostora. Osebnost učenca je unikatna, a nanjo močno vpliva okolje. 

Učitelj mora pri svojem delu to spoštovati in pri načrtovanju pedagoške likovne dejavnosti 

upoštevati. Z ustrezno zasnovanimi likovnimi vsebinami in argumentirano evalvacijo nastalih 

rezultatov učenca spodbuja, da (p)ostane likovno dejaven. Likovna umetnost ima pri tem 

pomemben splošno kulturni, vzgojni in izobraževalni pomen, saj spodbuja opazovanje, 

pomnjenje, ustvarjalno in vizualno mišljenje, kritično presojanje, motivacijo, vztrajnost, 

samostojnost, iniciativnost, strpnost, domišljijo, čustva, tehnično spretnost, motorično 

občutljivost. (Tacol, 1999)  

V dobi globalizacije le redko vidimo proces dela, ki je potreben za nastanek nekega izdelka. Z 

vključevanjem likovne umetnosti v šolah imajo učenci možnost razumeti, kaj vse je potrebno, 

da izdelamo nekaj od začetka do konca. Pri ustvarjanju uporabljajo orodja, ki krepijo njihove 

motorične spretnosti in predvsem razvijajo disciplino, ki je potrebna, da dosežemo svoj cilj. 

(Creativity and arts in Primary school, 2009) Likovna umetnost v šoli omogoča učencem, da 

izražajo ideje, raziskujejo materiale ter spoznajo izrazne zmožnosti različnih tehnik. Skozi 

umetniška dela spoznavajo kulturno dediščino in zgodovino. 

V slovenskih osnovnih šolah je likovna umetnost obravnavana kot samostojen predmet, prav 

tako kot glasbena umetnost. Ostala področja umetnosti (ples, igra itd.) so obravnavana v okviru 

drugih predmetov.  

Od 1.–5. razreda sta likovni umetnosti namenjeni dve uri tedensko, kar nanese 70 ur letno, od 

6.–9. razreda le ena ura tedensko (35 ur letno / 32 ur letno 9. razred). Likovni umetnosti je tako 

v osnovnošolskem izobraževanju skupno posvečenih 487 ur. Zadnja posodobitev oziroma 

reforma šolstva (2011) je poimenovanje predmeta iz likovne vzgoje spremenila v likovno 

umetnost (LUM), ocenjevanje predmetov pa poteka opisno v začetku, kasneje pa številčno.  

Pouk likovne umetnosti temelji na praktičnem likovnem izražanju in ustvarjanju z uporabo 

različnih metod in tehnik. Ustvarjanje je vezano na problemsko zasnovane likovne naloge, ki 

jih podaja učitelj. Vsebina nalog je vezana na pojme ter splošne in operativne cilje. Slednji so 

v učnem načrtu določeni za posamezen razred in so vezani na posamezno likovno področje. 

(Učni načrt za LUM, 2011) Vsebine učitelj predstavlja tako v kontekstu likovne umetnosti kot 

tudi v povezavi z drugimi področji ter vsakdanjim življenjem.  

Likovno ustvarjanje pomeni predelavo, preoblikovanje situacije, materiala, informacije ter je 

odvisno od učenčevega razvoja. Na ustvarjalnost vpliva okolje. Predvsem učitelj ima pri tem 

pomembno vlogo, saj z zagotavljanjem spodbudnega okolja, spoznavanjem materialov in 

predmetov prek različnih čutil in s kakovostno razlago spodbudi otrokovo ustvarjalno mišljenje. 

(Tacol, 1999) Učni proces zaznamuje aktivna interakcija med učiteljem in učenci. Učitelj 

podaja informacije na podlagi svojih izkušenj, interesov, znanja, družbenega in kulturnega 

konteksta. Učenci sprejemajo informacije, jih predelajo glede na svoje izkušnje in razumevanje, 

nanje gledajo iz svoje perspektive. Splošna znanja, določena v Učnem načrtu, so obvezna in 
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potrebna za obravnavo na osnovnošolski stopnji. Dodatna, izbirna znanja lahko učitelj 

obravnava po lastni presoji, in sicer glede na zmožnosti učencev. Glavni in temeljni cilji likovne 

umetnosti kot predmeta so razvoj učenčevih likovnih kompetenc, razumevanje in lastno 

preoblikovanje vizualnega prostora na likovni ploskvi ter kritično vrednotenje vizualne kulture. 

(Učni načrt za LUM, 2011) 

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu 

osnovne šole (2011) navaja, da je učitelj likovne umetnosti v prvem obdobju in četrtem ter 

petem razredu lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka ali 

magistrski študijski program druge stopnje poučevanja na razredni stopnji. Likovno umetnost 

od 4. do 9. razreda lahko poučuje učitelj, ki je končal univerzitetni študijski program likovne 

pedagogike, kiparstva ali slikarstva oziroma magistrski program druge stopnje poučevanja 

likovne pedagogike ali slikarstva. Vsi strokovni delavci morajo ob tem izpolnjevati tudi vse 

pogoje v zvezi z opravljenimi pedagoško-andragoškimi izpiti.1 

Učiteljeva naloga je ustvariti spodbudno okolje, ki omogoča celostni razvoj učenca na različnih 

področjih. Z inovativnimi, raznolikimi in ustrezno kompleksnimi nalogami, ki zavzemajo 

raznovrstna likovna področja, spodbuja otroke, da pridobijo znanja in samozavest pri svojem 

ustvarjanju. Učence spodbuja, da napredujejo tako tehnično kot tudi zaznavno, čustveno ter 

miselno. Naloge zastavlja problemsko in tako, da ne rezultirajo zgolj na estetski ravni, temveč 

predstavljajo domiselne likovno-izrazne rešitve. Z izbiro materialov, orodij ter zasnovo 

likovnih nalog iz različnih področij uravnava razvoj otrokovih motoričnih spretnosti. Učitelj se 

trudi razvijati učenčeva temeljna področja osebnosti – čutno, psihomotorično in spoznavno 

področje. (Tacol, 1999) Kreativni proces, ki ga podpirajo učitelj, kurikulum in likovne 

dejavnosti, spodbujajo otroka k povezovanju informacij, k razumevanju in grajenju izkušnje. 

(Clough, 1996) Učne ure naj bi bile zastavljene tako, da učencem zagotovijo dovolj relevantnih 

podatkov, povezanih z obravnavano vsebino, v okviru ustvarjalnega dela učne enote pa naj bi 

bili učenci čim bolj samostojni. Likovni problem, ki je zastavljen tako, da omogoča več rešitev, 

spodbudi učenčevo ustvarjalnost. Za doseganje čim bolj vsebinsko dokončane in močne 

izkušnje je pomembno več-senzorno učenje. Preplet teorije s praktičnim delom je nujen, saj le 

s tem lahko zagotovimo učenčevo raziskovanje, učenje in dojemanje ter skladen razvoj na 

spoznavnem, čustvenem in psihomotoričnem področju. (Tacol, 2003)  

»Do otrokovega 12. leta starosti se vse, tudi kar je v zvezi z volumni, perspektivo in problemi 

prostora, podreja ploskovitemu načinu likovnega izražanja.« (Pibernik, 2006, str. 105) 

Otrokova risba se začne z opazovanjem spontane sledi pisala, preko polnjenja ploskve z 

različnimi linijami in sklenjenimi oblikami, ki jim pripisuje določene pomene, do gradnje in 

sestavljanja posameznega objekta ter zapolnjevanja površin s pomočjo ustvarjenih tekstur. 

(Pibernik, 2006) 

Otroci pri predmetu likovna umetnost skozi kontinuitetno zastavljen program spoznajo različne 

risarske, slikarske in grafične tehnike ter njihove izrazne zmožnosti. Preko praktičnega dela se 

 
1 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole, 2011 
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seznanijo z mešanjem barv, različnimi likovnimi prvinami in spremenljivkami. Postopno 

spoznajo zakonitosti risanja prostora in tridimenzionalnih objektov na ploskvi, ob tem pa 

razvijajo občutek za opazovanje in prostorsko predstavo. Ob izkušnji z oblikovanjem v 

tridimenzionalnem prostoru spoznajo nove vidike in značilnosti form, soočijo se z novimi izzivi 

in s tem krepijo svoje znanje. Pri delu spoznajo različne materiale, tehnike in principe dela, s 

ščipanjem, lepljenjem, modeliranje, krivljenjem itd. razvijajo motoriko in prostorsko predstavo. 

Soočajo se z izzivom stabilnosti forme ter različnimi likovnimi prvinami in spremenljivkami. 

S kombinacijo ustvarjanja v dvo - in tridimenzionalnem prostoru pridobivajo celostno izkušnjo 

in znanje, ki je nujno potrebno za osebni in likovni napredek. (Učni načrt za LUM, 2011)  

 

1.4. LIKOVNA UMETNOST V OSNOVNIH ŠOLAH PO EVROPI 

 

Raziskavo pod naslovom Arts and Cultural Education  at Schools in Europe je leta 2009 izdala 

EACEA v Bruslju. Leta 2010 je slovensko Ministrstvo za šolstvo in šport izdalo slovenski 

prevod publikacije Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi2. Raziskava vsebuje 

primerjalne podatke na področju umetnosti v izobraževanju 30 evropskih držav, večina se jih 

nanaša na šolsko leto 2007/2008. Prikazani so cilji izobraževanja, vpetost umetnosti v 

kurikulume, ocenjevanje znanja na področju umetnosti in izobraževanje učiteljev na 

umetnostnem področju. Raziskava o umetnostnem izobraževanju in kulturni vzgoji se nanaša 

na obvezno splošno izobraževanje, ki se po mednarodni klasifikaciji razdeljuje na primarno 

raven, ISCED 1 (5/6 do 11/12 let) ter nižjo sekundarno raven, ISCED 2 (12/13 let do 14/15 let). 

Vsebine na področju umetnosti in njihova vpetost v kurikulume evropskih šol se med državami 

razlikujejo. Približno polovica evropskih držav obravnava umetnost v kurikulumu kot skupek 

več področij – npr. glasba, likovna umetnost, ples itd., medtem ko druga polovica evropskih 

držav obravnava različna umetniška področja kot posamezne predmete. Ugotovitve raziskave 

so pokazale, da se v kurikulumu pojavlja hierarhija, ki daje prednost branju, pisanju in 

računanju pred ostalimi predmeti. Prav tako pa se pojavljajo razlike med položajem različnih 

umetnostnih predmetov. Večina držav namreč navaja likovno in glasbeno vzgojo kot obvezni 

predmet ali del obveznega predmetnega področja. Ostala področja umetnosti, na primer ples in 

igra, so pogosto obravnavana le kot del drugih obveznih predmetov. V večini obravnavanih 

šolskih sistemov so vsebine na področju umetnosti del obveznih vsebin v primarnem 

izobraževanju in prvih dveh ali treh letnikih srednješolskega izobraževanja. Število obveznih 

ur, namenjenih področju umetnosti, se na primarni ravni giblje med 50 in 100 ur letno, odvisno 

od države do države. Na nižji, sekundarni ravni je v treh četrtinah držav umetnostim posvečeno 

od 25 do 75 ur letno. (Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010) 

 
2Kulturno-umetnostna vzgoja po šolah v Evropi, ,http://www.eurydice.si/publikacije/Kulturno-

umetnni%C5%A1ka-vzgoja-v-%C5%A1olah-po-Evropi-SI.pdf?_t=1569772926  

http://www.eurydice.si/publikacije/Kulturno-umetnni%C5%A1ka-vzgoja-v-%C5%A1olah-po-Evropi-SI.pdf?_t=1569772926
http://www.eurydice.si/publikacije/Kulturno-umetnni%C5%A1ka-vzgoja-v-%C5%A1olah-po-Evropi-SI.pdf?_t=1569772926
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Cilji umetnostne vzgoje, ki so jih posamezne države poudarile, so si zelo podobni. V večini 

navajajo umetniško znanje, kritično vrednotenje, grajenje kulturne in narodne identitete ter 

osebnostne rasti in ustvarjalnosti. (Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010) 

Področje raziskave se nanaša tudi na izobraževanje in usposabljanje učiteljev umetnosti. Glede 

na zbrane podatke umetnostno vzgojo na primarni ravni v večini poučujejo razredni učitelji, ki 

poučujejo več umetnostnih predmetov, v večini glasbeno in likovno vzgojo. Na sekundarni 

stopnji v večini evropskih držav umetnostne predmete poučujejo predmetno usmerjeni učitelji, 

v redkih primerih pa tudi poklicni umetniki, navadno pod pogojem, da se strokovno-pedagoško 

usposobijo. (Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010) 

  



Izkušnje učiteljev z vključevanjem vsebin s področja keramike pri pouku likovna umetnost | 

Eva Jeraj, 2020 

 

10 

 

2. VLOGA KIPARSTVA IN OBLIKOVANJE GLINE V 

VIZ 

 

2.1. KIPARSTVO 

 

kipárstvo3 -a s (ȃ) umetnost, ki se ukvarja z delanjem, izdelovanjem kipov: tehnika 

kiparstva; kiparstvo in slikarstvo / ukvarja se s kiparstvom z delanjem, izdelovanjem kipov 

// dekorativno kiparstvo (Kiparstvo, b.d.) 

Kiparstvo predstavlja področje likovne umetnosti, ki se ukvarja z volumni v prostoru. Gre za 

tridimenzionalno umetnost, ki s svojo pojavnostjo posega v prostor. Forme, ki jih ustvarja kipar, 

so lahko ustvarjene z odvzemanjem ali dodajanjem, modeliranjem mase, ulite v kalupe ali pa 

oblikovane na ploskvi in le deloma vstopajo v prostor. Plastike, skulpture in reliefi, ki jih 

umetnik ustvari, so lahko izdelani iz različnih materialov. Kadar se odločimo za izdelavo 

skulpture z odvzemanjem materiala, lahko rezbarimo les, klešemo kamen ali pa uporabimo 

alternativne materiale, kot so siporeks, milo, stiropor itd. Za modeliranje plastik uporabljamo 

predvsem glino in umetne mase ter vosek. Tovrstne forme lahko nato uporabimo tudi kot 

osnovo za izdelavo kalupa, v katerega kasneje vlijemo druge mase – mavec, baker, kositer, 

svinec, ali tekočo glino. (Pibernik, 2006) 

Kiparske forme obravnavajo predvsem prostorsko problematiko, velikost, uravnoteženost in 

oblike mase, na sebi nosijo pa tudi slikarske, risarske in grafične vrednote – črto, senco, barvo. 

Pri kipu opazujemo njegovo formo, nagib, dimenzije, geometrijske like in telesa v njem, 

otipamo njegovo površino, teksturo ter si ga je mogoče ogledati iz vseh strani. Relief je kiparski 

izdelek, ki vsebuje vse značilnosti kipov, razen ene – ustvarjen je le za frontalni pogled 

opazovalca, saj se nanaša na ploskev. (Pibernik, 2006) 

 

2.2. KIPARSTVO V VIZ 

 

Kiparstvo je v osnovnošolskem izobraževanju obravnavano kot eno od pomembnih področij 

predmeta likovne umetnosti. V UN je prisoten skozi celotno osnovnošolsko obdobje  od 1. do 

9. razreda osnovne šole. Učenci v tem času spoznajo različne kiparske materiale, tehnike, pojme 

in izzive, preko katerih obravnavajo zastavljene likovne pojme. S pomočjo različnih naravnih 

in umetnih materialov se učenci učijo oblikovanja v prostoru, razvijajo prostorsko 

 
3 Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si. 

 

https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3552686/kiparstvo?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=kiparstvo
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predstavljivost, se ukvarjajo s trdnostjo in stabilnostjo različnih kiparskih form ipd. Za delo 

lahko uporabljajo glino, kamen, papir, mavec, steklo, les ali pa druge, umetne materiale. Z 

izvajanjem vsebin s področja prostorskega oblikovanja učenci spoznavajo osnovne pojme, ki 

so povezani z gradnjo kiparske forme. (Berce-Golob 1993)  

Na podlagi UN za LUM (2011) učenci v prvem triletju spoznajo predvsem osnovne pojme, 

povezane s kiparstvom – modeliranje, gnetenje, valjanje oblikovanje. Spoznajo postopke 

izdelave kipa ter se soočijo z osnovnimi problemi pri izdelavi forme v prostoru – statičnostjo, 

stabilnostjo ter razgibanostjo kipa. Spoznajo polne in prazne prostore in volumne, ob 

praktičnem delu pa zlagajo, lepijo, sestavljajo, upogibajo in režejo različne kiparske materiale. 

Ob delu razvijajo svoje motorične spretnosti, gradijo občutek za prostor in obliko v prostoru ter 

razvijajo svoje izrazne zmožnosti. (UN za LUM, 2011)  

Tabela 1 Učni načrt LUM (2011) – 1. triada 
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Tabela 2 Učni načrt za LUM (2011) - 2. triada 

 

Drugo triletje predvideva obravnavo oble plastike in reliefa. Učenci se soočajo z zahtevnejšimi 

likovnimi problemi v kiparstvu, izdelajo montažni kip, kalup in spoznajo postopek vlivanja. 

Kiparsko formo oblikujejo z zavestno obravnavo površine kipa, ki ji dodajo barvo, teksturo, 

strukturo. Spoznajo postopek izdelave keramike. (Učni načrt za LUM, 2011) 

Tabela 3 Učni načrt LUM (2011) – 3. triada 
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Tretje izobraževalno obdobje predvideva bolj poglobljeno obravnavo keramike, izdelavo male 

plastike ter izdelavo odlitka. Učenci zadnjih razredov spoznajo različne prostorske stvaritve, 

kot so mobili, umetniške instalacije ter se seznanijo z abstrakcijo v kiparstvu. (Učni načrt za 

LUM, 2011) 

Čeprav je pri kiparstvu mogoče uporabljati zelo različne materiale, se pri izvedbi učnih ur 

najpogosteje uporablja glina. Z glino se otroci srečujejo že od prvega razreda. Navadno na 

razredni stopnji oblikujejo skledice, kipce, izdelujejo preproste reliefe. V višjih razredih se 

povečuje kompleksnost likovnih nalog in vsebine. Modeliranje z glino pomembno vpliva na 

otrokov likovni razvoj. Izključevanje procesa oblikovanja gline lahko povzroči pomanjkljivosti 

na področju likovnega razvoja otroka. (Berce-Golob, 1993) 
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2.3. OBLIKOVANJE GLINE IN KERAMIKA 

 

kerámika4 -e ž (á) izdelki iz žgane gline: izdeluje keramiko; fina, groba keramika; keramika, 

okrašena z rastlinskimi motivi; grafike in keramike / dekorativna keramika (Keramika, b.d.) 

Glina je zmes sedimentnih kamenin, mineralov, oksidov in aluminijevih silikatov in je rezultat 

razpada zemeljske skorje zaradi različnih vremenskih vplivov in zemeljskih premikov. Kraj 

najdišča gline je odvisen od geoloških pogojev in vremenskih okoliščin. Tako imenovane 

primarne gline najdemo na mestu njihovega nastanka. Te gline so navadno čiste, z majhno 

vrednostjo primesi in organskih snovi. Gline, ki so jih hudourniki in tokovi nalagali na rečne 

struge in so po poti pobrale primesi in različne organske snovi, so mehke, prožne in zato 

primerne za oblikovanje. Te gline imenujemo sekundarne ali sedimentne gline. (Johnson 1988) 

Stopnjo plastičnosti gline uravnavamo z dodajanjem in odvzemanjem vode. Gline se med seboj 

razlikujejo po sestavi in vsebnosti primesi, ki vplivajo na njihovo barvo, plastičnost, 

temperaturo žganja in teksturo. Gline, obarvane v rdeče in rjave odtenke, vsebujejo večjo 

vrednost železovega oksida, medtem ko na primer mangan glini daje sivo, kovinsko barvo. Bele 

gline imajo večjo vrednost minerala kaolinita in manjšo vrednost ostalih primesi. (Jos, 2019)  

Glina je v uporabi že več kot 20.000 let. Predniki so se že v neolitiku zavedali prednosti in 

lastnosti gline. Prvi izdelki so bili glinene posode, ki so služile za vsakodnevno uporabo, in 

kipci, najbrž kultne narave. Kaj kmalu po začetku uporabe gline so jo začeli tudi dekorirati s 

praskanjem, vtiskovanjem in vrezovanjem. (Johnson 1988) Z oblikovanjem gline tešimo svojo 

primarno željo po preoblikovanju, kontroliranju in spreminjanju svoje okolice, zato je to 

pomemben člen pri razvoju tako otroka kot odraslega. Glina je medij, skozi katerega lahko 

izražamo ideje, občutja in reakcije na okolje. Poleg izraznih možnosti ima pomemben vpliv pri 

motoričnem napredku. (Clough, 1996) Zaradi relativno preproste obdelave, prožnosti in ostalih 

kakovosti je glina kot naravni material eden ključnih likovnih materialov, njegovo uporabo pa 

predvideva tudi učni načrt za likovno umetnost. (Učni načrt za LUM, 2011) 

Pri delu z glino je izjemno pomembna izkušnja s celotnim procesom oblikovanja, od kepe gline 

do žganega izdelka. Ob oblikovanju učenec spozna, kako so objekti narejeni, kakšen je proces 

dela ter kakšna je razlika med industrijskim in ročnim izdelkom. (Clough, 1998) Neposredna 

izkušnja zagotovi, da učenci spoznavajo material in možnosti njegovega oblikovanja. Preko 

tega spoznajo, da lahko oblikujejo zgolj svežo, mehko glino, ki omogoča različne vrste 

oblikovanja. Med oblikovanjem se srečujejo z izzivi, kot so na primer uravnavanje vlažnosti 

gline ter ob tem stabilnosti izdelka, povezovanje kosov gline med seboj, uravnavanje debelosti 

sten. Otroci ob tem krepijo motorične spretnosti in pridobivajo občutek za gradnjo 

tridimenzionalne forme. Med procesom oblikovanja ugotavljajo tudi ostale značilnosti 

materiala, ki med sušenjem trdi, izdelek pa se nekoliko skrči in postane krhek. Po prvem žganju 

izdelek še dodatno spremeni videz in lastnosti. Otroci občutijo njegovo težo, jo primerjajo s 

 
4 Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si. 
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predhodno, krhko formo, opazujejo barvo, fakturo, površino. S takšno izkušnjo jim omogočamo 

razumevanje in povezovanje informacij v celoto. (Clough, 1996) 

Otroci se z glino srečujejo od 1. razreda naprej, v 5. razredu pa se prvič srečajo tudi s pojmom 

keramika. Pod keramiko lahko štejemo glinene izdelke, žgane na primerni temperaturi. Lahko 

gre za glazirane ali pa preprosto biskvitno žgane kose. (Tacol, Frelih, Muhovič, Zupančič, 2012) 

Izdelek, oblikovan iz mehke, prožne gline, po žganju v peči na visoki temperaturi postane 

izjemno trden, spremeni barvo, težo in številne druge lastnosti. Učenci pridobijo s tem novo 

izkušnjo, razumsko povežejo celoten proces nastanka keramike, od gline do žganega izdelka. 

(Berce-Golob, 1993) Znanje o keramiki razširijo še v 7. razredu, kjer je cilj usposobiti učence 

za bolj zavestno opazovanje. Ob oblikovanju gline so pozorni na razmerja in stabilnost figur ter 

kompozicijo. V tem obdobju spoznajo, kaj je industrijska in kaj umetniška keramika ter kje se 

uporabljata. Učenci spoznajo tudi lončarsko obrt in načine oblikovanja keramike. Poleg 

biskvitno žganega izdelka se seznanijo tudi z glazurnim žganjem, izvedo, kaj so prednosti 

glazur in zakaj se uporabljajo. Svoje izdelke dekorirajo in krasijo na različne načine. Spoznajo 

razlike med porcelanom in terakoto ter načine žganja keramike. Pojmi, ki jih povezujemo s 

keramiko, se pojavljajo tudi v višjih razredih. (Berce-Golob 1993) 

Z vključevanjem oblikovanja gline in izdelovanja keramike učenci krepijo občutek za 

razporejanje oblik v tridimenzionalnem prostoru, razvijajo motorične spretnosti ter spoznavajo 

likovne tehnike in z njimi povezane pojme. (UN, 2011) 

Operativni cilji, povezani s keramiko in oblikovanjem gline (UN, 2011): 

- Učenci spoznajo pojme: kip, relief, pojem plastičnosti, skulptura, modelirka, figura, 

portret, veliko in malo plastiko, pojem keramika, umetniška in industrijska keramika. 

- Modelirajo človeško in živalsko figuro, znajo ravnati s kiparskimi materiali: modelirati, 

gnesti, dodajati, odvzemati. 

- Ugotovijo, da ima kip tretjo dimenzijo in hkrati razvijajo ročne spretnosti in oblikovalne 

sposobnosti. 

- Osvojijo pojem volumen, prostor, oblika, površina (faktura), struktura, tekstura. 

- Spoznajo in izdelajo keramiko ter ločijo med umetniško in uporabno keramiko. 

- Posušene predmete iz gline žgejo v peči s keramiko. 

- V okviru kulturnega dne si ogledajo keramično ali lončarsko delavnico. 
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2.3.1. Orodja in prostorski pogoji za oblikovanje gline 

 

2.3.1.1. Orodja 

Glino lahko oblikujemo z rokami, kljub vsemu pa so pri delu slej ko prej potrebna določena 

orodja. Lesena, vpojna podlaga omogoča, da se nam glina ne lepi na delovno površino. V 

določenih primerih lahko uporabimo tudi druge vpojne površine – tkanino ali mavčne plošče. 

Glino modeliramo z modelirkami – lesenimi ali plastičnimi orodji, ki omogočajo ustvarjanje 

teksture in fakture na površini ter oblikovanje natančnih detajlov. Poleg modelirk uporabljamo 

tudi igle in gladilke. Z gladilkami, kot že ime pove, gladimo površino. Izdelane so iz pločevine, 

lesa ali gume. Za gladilko lahko uporabimo tudi stare, neuporabne plastične kartice (na primer 

bančne, zdravstvene itd.) Za rezanje gline uporabljamo žico ali najlonsko vrvico – »laks«. Glino 

valjamo s posebnimi stroji za valjanje ali pa preprosto z lesenimi valjarji. Prav tako obstajajo 

stroji za obdelavo in ponovno predelavo ostankov gline, navadno pa to naredimo ročno, z 

utekočinjanjem in nato sušenjem in gnetenjem gline na mavčnih ali drugih vpojnih površinah. 

Pri delu je zelo uporabna vrtljiva podlaga, ki nam omogoča spremljanje forme iz vseh kotov. 

Pri dolbenju forme in obdelavi površine uporabljamo »zanke«, orodja s kovinsko zanko, s 

katerimi preprosto obdelujemo vlažno in polsuho glino. Za delo uporabljamo tudi nožke, razne 

palčke, zobotrebce, gobice, čopiče, ravnila in sita. Ob delu uporabljamo predpasnike, ki jih 

lahko po končanem delu operemo. Za delo na lončarskem vretenu je potrebno vreteno na 

mehanski pogon ali električno energijo, za žganje gline pa potrebujemo temu primerno peč. 

(Jos, 2019) 
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Slika 1: Orodja za obdelavo surove gline 

2.3.1.2. Prostorski pogoji 

Za delo potrebujemo ustrezno delovno površino, najbolje stabilno, obhodno mizo, na katero 

lahko namestimo leseno desko ali mavčno ploščo. Prostor mora biti svetel in dovolj zračen, tla 

pa iz materiala, ki je preprost za čiščenje. V prostoru potrebujemo tudi tekočo vodo in 

umivalnik. (Bizjak, 2013) Odlagalne površine so nujno potrebne tako v delovnem okolju kot 

tudi v prostoru, kjer imamo nameščeno peč. Potreben je prostor za shranjevanje gline, 

recikliranje gline, prostor za orodja, podloge za delo, prostor za sušenje izdelkov ter 

shranjevanje glazur in barv. Glazure hranimo izven dosega otrok, na višjih policah ali 

zaklenjenih omarah. Za glaziranje izdelkov bomo potrebovali vrsto posod za shranjevanje, sita, 

orodja za mešanje, lijake itd. Če glaziramo s pršenjem, potrebujemo komoro za glaziranje, 

kompresor in visokotlačno pršilko. (Jos, 2019) 

Prostor, kjer je peč, mora imeti organiziran odvod plinov in prezračevanje. Okoli peči ne sme 

biti gorljivih elementov. Peč in morebitno lončarsko vreteno potrebujeta primerno električno 

napeljavo v prostoru. (Bizjak, 2013)   

2.3.2. Priprava gline 

Glina je zaradi svoje plastičnosti izjemno primerna za oblikovanje. Je namreč izjemno 

občutljiva na vsak dotik, hkrati pa zelo prilagodljiva, v vlažnem stanju preprosta za popravljanje 

napak. Stopnjo plastičnosti popravimo s količino vode. Glino lahko izkopljemo sami ali pa jo 

preprosto kupimo v velikih blokih, že primernih za uporabo. V primeru, da glino izkopljemo 
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sami, jo najprej očistimo primesi. Večje kose kamenja, listje in druge objekte odstranimo z 

roko. Glino nadrobimo na čim manjše koščke ter jo nato zalijemo z vodo. Tekočo glino zlijemo 

skozi sita, da dobimo čim bolj čisto, homogeno osnovo. Glino nato osušimo na vpojnih 

podlagah, zgnetemo in pripravimo za uporabo. Najdene, nepreizkušene gline moramo vedno 

najprej preizkusiti, da ugotovimo, kakšna je primerna temperatura žganja za dotično glino ter 

kakšen je njen barvni odtenek, skrček po žganju. To preverimo s poskusnimi ploščicami. (Jos, 

2019) 

Kupljena glina je čista, plastična in primerna za oblikovanje. Na embalaži so napisani podatki 

o skrčku gline, optimalna temperatura žganja ter barvni odtenek žgane gline. Kupimo lahko 

gline rdečih, belih, sivih in oker odtenkov, z dodatki šamota ali brez, ki so primerne za različne 

temperature žganja. S pomočjo gnetenja skušamo iz gline odstraniti vse zračne mehurčke ter 

ustvariti kompaktno strukturo. S tem pripomoremo k lažjemu nadaljnjemu oblikovanju gline in 

se izognemo pokanju izdelkov ob žganju. Z gnetenjem uravnamo tudi vlažnost gline. Glino 

hranimo v dobro zaprtih plastičnih vrečah, iz katerih iztisnemo zrak.  (Johnson 1988) 

2.3.3. Oblikovanje gline 

Glede na potrebe se načini oblikovanja gline razlikujejo. Glino lahko modeliramo, ji 

odvzemamo ali pa dodajamo maso, vlivamo ali stiskamo v kalupe. Industrija keramika, ki 

temelji na velikih količinah produktov s čim manjšimi odstopanji med izdelki, uporablja 

predvsem postopek vlivanja in stiskanja gline v kalupe, kljub temu pa postopek vlivanja 

uporabljamo tudi pri umetniški keramiki. Kalupe izdelamo iz mavca, vanje pa vlivamo tekočo 

zmes gline in vode, z dodatkom elektrolitov, ki poskrbijo, da se glina v mešanici z vodo ne 

poseda. Pri vlivanju lahko eksperimentiramo tudi z različnimi barvnimi odtenki utekočinjenih 

glin. (Jos, 2019) 

Za oblikovanje gline na lončarskem vretenu potrebujemo vreteno na mehanski ali električni 

pogon. Iz kepe gline oblikujemo izdelke cilindrastih, okroglih oblik in posodje. Oblikovanje na 

vretenu zahteva disciplino in osredotočenost. Izdelki so si ob izurjenosti oblikovalca lahko med 

seboj izjemno podobni. Veliko količino lončarskih izdelkov predstavlja gospodinjska keramika. 

(Jos, 2019) Izkušnja oblikovanja na vretenu je za otroke kot tudi odrasle nekaj posebnega. 

Vrtenje vretena, preoblikovanje glinene kepe z dotikom rok, voda in zvok vretena predstavljajo 

izjemno celostno senzorično izkušnjo. (Clough, 1996)  
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 Slika 2: Oblikovanje na lončarskem vretenu 

 

S prostoročnimi tehnikami oblikovanja ustvarjamo unikatne, neponovljive izdelke. 

Oblikovanje s ploščami, modeliranje, »pinčing« ter drugi načini ročnega oblikovanja gline 

omogočajo neskončne izrazne možnosti. S pomočjo rok in orodij lahko ustvarjamo oblike in 

teksture po lastnih željah. Proces je dolgotrajnejši, izdelki pa so neponovljivi. Te načine 

oblikovanja uporabljamo za umetniško keramiko, kiparsko oblikovanje, pri prostočasnem 

ustvarjanju, primerni pa so tudi za uporabo pri pouku likovne umetnosti. (Clough, 1996) 

Pri oblikovanju iz polnega volumna uporabimo kos gline, iz katerega s pomočjo modelirk, 

prstov in kovinskih zank izrezujemo, dolbemo ter ščipamo odvečno maso. Modeliranje iz 

polnega volumna predstavlja velik izziv, tako kognitivni kot tudi motorični. Ta oblika dela je 

izjemno primerna za mlajše otroke, saj z neposrednim stikom z glino dobijo celostno izkušnjo 

ter razvijajo fine motorične spretnosti. (Clough, 1996) 

Pri tako imenovanem »pinčingu« ali po slovensko ščipanju izhajamo iz glinene krogle. Za delo 

uporabljamo le svoje roke. S palci oblikujemo luknjo v maso. Med dlanmi in prsti stiskamo 

glino v obliki skodelice, da pridemo do želene debeline stene in velikosti izdelka. »Pinčing« je 

zelo stara tehnika oblikovanja gline, hkrati pa je popularna še danes. Izdelki so unikatni, nikoli 

povsem popolnih oblik, kar jim daje svoj čar. S ščipanjem gline lahko ustvarimo kroglaste ali 

valjaste volumne. S to tehniko ne ustvarjamo le skledic in lončkov, temveč lahko z 

združevanjem posameznih segmentov ustvarimo tudi druge objekte. (Đukes, 1996)  

Zvaljane plošče gline ali podolgovato oblikovane svaljke gline lahko med seboj spajamo. S 

polaganjem svaljkov enega na drugega gradimo želen objekt. Poskrbimo, da so stiki med 

posameznimi svaljki dobro zamodelirani, saj nam v nasprotnem primeru lahko izdelek razpade. 

Če želimo obdržati teksturo linij, lahko objekt zamodeliramo in zgladimo le z notranje strani 
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ali obratno. Za način gradnje s ploščami lahko uporabimo vlažno glino, ki je prožna in se lepo 

upogiba, ali pa že deloma osušene glinene plošče, ki se ob gradnji manj deformirajo. Vlažnost 

gline popravimo glede na potrebo. Plošče lahko režemo z nožem ob ravnilu, med seboj pa 

lepimo z zmesjo gline in vode, ki jo namažemo na stik obeh površin. Pri spajanju poskrbimo, 

da iztisnemo zrak in stik plošč zamodeliramo. (Jos, 2019) 

S tovrstnima načinoma oblikovanja gline lahko izdelamo majhne, dekorativne kose, uporabno 

keramiko ali pa večje, umetniške objekte. Primerna sta tako za izkušene ustvarjalce kot tudi 

otroško raziskovanje. (Clough, 1996) 

Glina je primeren material tudi za izdelavo reliefa. Osnovni glineni ploskvi lahko odvzemamo 

material ali pa ga dodajamo in s tem ustvarimo različne globine in višine reliefa. Glinen relief 

lahko predstavlja končni izdelek ali pa služi kot osnova za mavčni odlitek. (Clough, 1996) 

 

2.4. OKRAŠEVANJE GLINE 

Glino lahko okrašujemo na več načinov, postopki pa se delijo glede na to, ali okrašujemo 

nežgano ali žgano glino. (Bizjak, 2013) 

 

2.4.1. Postopki okraševanja nežgane gline 

Glino lahko dekoriramo na različnih stopnjah suhosti. V vlažno glino odtiskujemo štampiljke 

ali predmete, katerih teksturo želimo prenesti na glino. Deloma suho glino lahko dekoriramo z 

graviranjem, izrezovanjem ali dodajanjem glinenih elementov, lahko pa na izdelek tudi tiskamo 

ali ga poslikamo. (Bizjak, 2013) 

Za spreminjanje teksture izdelka uporabljamo različna orodja – modelirke, zanke, nožke, igle, 

štampiljke, reliefne valjčke. V vlažno glino lahko odtiskujemo čipke, blago, rastlinske dele in 

druge predmete z zanimivo teksturo. Površino lahko krasimo tudi z dodajanjem oblikovanih 

elementov iz gline ali reliefnih glinenih odlitkov. (Jos, 2019) 

Z mešanjem različnih odtenkov glin lahko dosežemo zanimive učinke. Med gnetenjem gline ne 

premešamo popolno, ampak pustimo, da se v masi opazijo različno obarvane lise. Zmes glin 

lahko uporabimo za oblikovanje na lončarskem vretenu ali katero koli drugo tehniko 

prostoročnega oblikovanja. Različne obarvanosti gline bodo lepo vidne predvsem po žganju 

izdelka. (Jos, 2019) 

Za poslikavo nežgane gline uporabljamo z oksidi obarvane gline, imenovane engobe, ali pa 

preprosto razredčene gline v drugih barvnih odtenkih, kot je izdelek. Nežgano glino lahko 

poslikamo s čopiči, brizgalkami, obarvane gline polivamo, namakamo ali škropimo. Za 

dekoracijo lahko uporabljamo šablone ali vosek, preko katerih nanesemo obarvane gline. To 
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nam omogoča, da nekateri deli ostanejo ne obarvani. Z različnimi barvnimi engobami lahko 

izdelke oblivamo, ob uporabi vsakdanjih orodij, kod so lesene palčke, gobica, glavnik, pa lahko 

ustvarimo zanimive vizualne učinke na površini. Obarvano glino lahko nanesemo tudi čez večjo 

površino izdelka, barve pa lahko eno na drugo tudi nalagamo na površino. Z ostrim predmetom 

(igla, nož) praskamo po površini barve ter odkrivamo obarvane sloje. Tehnika, imenovana 

sgraffito5, omogoča edinstvene rezultate, saj nam gravirana risba po žganju razkriva barvne 

plasti ali barvo podlage. (Bizjak, 2013)  

 

Slika 3: Debra LeAir: Vaza v tehniki sgraffitto 

 

 
5 sgraffito -a [zgrafíto] m (ȋ)  

um. slikarska tehnika, pri kateri nastane podoba z izpraskanjem ene ali več plasti 

raznobarvnih ometov: izkazal se je v sgraffitu // slika v tej tehniki: stene so pokrite s sgraffiti  
Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si. 

https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/3697898/sgraffito?All=sgraffito&IsAdvanced=True
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Ena izmed tehnik okraševanja nežgane gline je tudi reliefno risanje in krašenje s tekočo glino. 

Mešanico vode in gline apliciramo na deloma osušen izdelek s pomočjo aplikatorjev in s tem 

ustvarjamo reliefno risbo. Uporabimo lahko tekočo glino v barvi izdelka ali v drugih barvnih 

odtenkih. (Jos, 2019) 

 

Slika 4: Tiskanje na svežo glino 
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2.4.2. Postopki okraševanja žgane gline 

 

2.4.2.1. Glazurne barve 

Glazure uporabljamo za namene okraševanja površine, dodajanje teksture in barve. Nanašamo 

jih na biskvitni žgan izdelek. Z glazuro lahko ustvarimo gladko, steklasto površino, ki izdelek 

ščiti pred umazanijo, hkrati pa keramiki zmanjša vpojnost in propustnost. (Forrest, 2013) 

Glazure so fino mlete, prašne mešanice oksidov in mineralov ter kemijskih spojin, ki z 

izpostavljenostjo na visokih temperaturah tvorijo steklenasto prevleko na keramiki ter glede na 

svojo sestavo in zunanje pogoje tvorijo določeno barvo in učinek. (Midgley, 1982) Osnovne 

sestavine predstavljajo kremen, glinenci, topitelji ter oksidi, ki dajejo glazuram barvo. (Jos, 

2019) Med žganjem se glazura stali ter poveže s črepinjo. V tem stanju zavzame površino 

izdelka. Ko se glazura ohladi, ustvari učinek steklene prevleke. Z glaziranjem dosežemo gladko 

svetlečo površino izdelka, izdelek je manj propusten, povečamo pa mu tudi trdnost. Glazure 

lahko mešamo sami, jih kupimo namešane v prahu ali pa že utekočinjene in pripravljene za 

nanos. Z glazurnimi mešanicami lahko ustvarimo različne učinke in barvne odtenke. Glazure 

so lahko transparentne, mat, močnih barv ali pa z različnimi efekti oz. učinki. Delimo jih tudi 

glede na temperaturo žganja, na nizkotemperaturne in visokotemperaturne. (Bizjak, 2013)  

Glazure nanašamo z oblivanjem, pršenjem, potapljanjem ali pa preprosto s čopičem, odvisno 

od tega, kakšen učinek želimo doseči in kolikšna je površina, ki jo glaziramo. (Jos, 2019) 

Pri mešanju in uporabi glazur je potrebna uporaba rokavic in zaščitne maske. Pri nakupu je 

potrebna pozornost za sestavo in uporabo glazur, saj so nekatere sestavine v določenih 

okoliščinah lahko zdravju nevarne. (Bizjak, 2013) 

Pri delu z otroki (mladostniki) uporabljamo že pripravljene glazure, ki ne vsebujejo toksičnih 

snovi, kljub vsemu pa je pri tem potreben stalen nadzor, uporaba zaščitnih sredstev ter precejšna 

previdnost. (Bizjak, 2013) 
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Slika 5: Lauren Mabry, Spilling Pipe 2015, glazirana keramika 

 

2.4.2.2. Podglazurne barve 

Podglazurne barve nanašamo na biskvitno žgan izdelek. Barve, ki jih kupimo že pripravljene, 

nanesemo s pomočjo čopičev, gobic, z odtiskovanjem, s škropljenjem, uporabljamo pa tudi 

take, ki so v obliki kred in barvic. V primeru, da kupimo le barvne pigmente v prahu, jih 

zmešano z vodo in po potrebi z glicerinom ali stopljenim sladkorjem, kar nam omogoča 

viskozen nanos. Nekateri mešanici dodajo transparentno glazuro, ki pripomore k boljšemu 

oprijemu podglazurne barve na površino črepinje. Poslikan izdelek glaziramo s transparentno 

glazuro in žgemo na temperaturi, primerni za uporabljen tip glazure in gline. Izdelek glaziramo 

previdno, najbolje s pomakanjem ali pršenjem, da ne razmažemo podglazurnih barv. Med 

žganjem glazura pronica skozi podglazurne barve ter jih poveže s črepinjo. Glazura zaščiti 

barve in izdelek pred mehanskimi in kemičnimi vplivi.  (Bizjak 2013)  

 

2.4.2.3. Nadglazurne barve in barve za tretje žganje 

Nadglazurne barve ali barve za tretje žganje nanašamo na dvakrat žgan, glaziran izdelek. 

Nadglazurne barve so sestavljene iz različnih barvnih oksidov, karbonatov ali flusov ter 

sredstev za viskoznost (gumi arabica). Nadglazurne barve so namenjene žganju na nižjih 

temperaturah (650–850 °C), pri katerih se osnovna glazura na izdelku še ne stali. Nadglazurne 



Izkušnje učiteljev z vključevanjem vsebin s področja keramike pri pouku likovna umetnost | 

Eva Jeraj, 2020 

 

25 

 

barve so živih, močnih odtenkov in se med seboj preprosto mešajo. Barve nanašamo s čopiči in 

so preproste za uporabo. (Horvat, 1999; Jos, 2019)  

Pod barve za tretje žganje lahko štejemo tudi žlahtne kovine, predvsem srebro in zlato ter lustre, 

ki jih v tekoči obliki nanesemo na glaziran izdelek. Po žganju na temperaturah med 650–750 °C 

po potrebi sledi poliranje. Te kovinske mešanice ustvarijo svetleče učinke na površini in 

predstavljajo zadnji stadij okrasitve izdelka. (Bizjak, 2013) 

 

2.4.2.4. Alternativne tehnike okraševanja glinenih izdelkov 

Obstajajo različne alternativne tehnike okraševanja gline in keramike, ki so primerne za 

prostočasno in otroško ustvarjanje, v primerih, ko so zaradi različnih razmer ali pogojev 

potrebne prilagoditve. Tovrstne tehnike ne štejemo pod keramične tehnike, temveč so le 

preproste alternative, primerne za določene okoliščine, tudi pri pouku LUM. 

Biskvitno žgane glinene kipce lahko barvamo z akrilnimi barvami, ki so primerne tudi za delo 

z otroki. Barve so preproste za uporabo ter v pogojih, ko gre za dekorativni izdelek, povsem 

obstojne. Z akrilnimi barvami lahko poslikamo večje površine ali pa barvo uporabimo za 

ustvarjanje »patine«. Preko posušene akrilne barve lahko nanesemo tudi paste kovinskih 

efektov in tako dobimo zanimive učinke. Za krašenje lahko uporabimo tudi tehniko lepljenja 

zlatih lističev, z mavčnimi povoji ustvarimo zanimivo teksturo ali pa na površini keramike 

ustvarimo mozaik.  

Glinene lončke lahko krasimo s servietno tehniko, s katero prenesemo motiv serviete na 

površino keramike. Za zaključek lahko izdelek premažemo s svetlečim lakom.  
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Slika 6: Kombinacija glazure in zlate paste, Pionirski dom 
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Slika 7: Biskvitno žgana figura, poslikana z akrili. Pionirski dom 

 

2.4.3. Žganje gline 

Glino navadno žgemo večkrat, odvisno od učinka, ki ga želimo doseči. Prvo žganje imenujemo 

tudi biskvitno, drugo pa glazurno žganje. 

2.4.3.1. BISKVITNO ŽGANJE 

 

2.4.3.1.1. Priprava izdelkov za biskvitno žganje 

Preden damo glinene izdelke v peč, jih moramo za to pripraviti. Sam proces se začne že pri 

oblikovanju izdelka. Med delom skrbimo, da v glini ni zračnih mehurčkov, ostankov mavca, 

morebitnih kosov žice, ki bi med sušenjem ali žganjem kiparsko formo deformirali ali celo 

uničili. Glinen izdelek mora biti dokončno obdelan, obrisan z vlažno krpo, s katero odstranimo 

prah in prstne odtise, ter seveda primerno osušen, preden ga položimo v peč. (Jos, 2019) 

2.4.3.1.2. Proces biskvitnega žganja 

Horvat (1999) navaja, da so fizikalne in kemične spremembe gline, ki nastanejo med žganjem, 

odvisne od treh glavnih dejavnikov: časa, atmosfere in temperature v peči. Žganje poteka v 

fazah. Iz glinene mase se pri temperaturi  do 125 °C izloča prosta vlaga in do 330 °C-350 °C 
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vezana vlaga. Ob naraščanju temperature počasi izgorevajo organske snovi v glini, ki se 

izločajo v obliki saj in CO2. (Horvat, 1999) Najpomembnejša faza pri biskvitnem žganju 

izdelkov je faza sintranja. To je proces povezovanja in zgoščevanja materialov, ki jih povzroči 

segrevanje pod temperaturo tališča, med 640 °C–850 °C. Prašni delci se med seboj povežejo, 

med njimi pa postanejo trdne vezi. (Kolar, 1993) »Temperatura mora preseči mejo, pri kateri 

se prične proces sintranja, oziroma mora biti zagotovljenega dovolj časa, da se proces sintranja 

pri določeni temperaturi konča.« (Horvat, 1999, str. 51) V primeru, da glina ne preide meje 

sintranja, se lahko ponovno veže z vodo. Z višanjem temperature sledi proces vitrifikacije, za 

kar je potrebna temperatura nad 900 °C–950 °C, odvisno od gline. Silikatni minerali v glini se 

stalijo in povežejo s kisikom. Črepinja postane manj porozna in trša. (Horvat, 1999) 

Končno temperaturo žganja prilagodimo vrsti gline, biskvitno žganje pa navadno izvedemo pri 

okoli 900 °C. Previsoka temperatura zmanjša pore biskvita, kar pomeni, da izdelek ne bo srkal 

vode iz glazure. Prenizko žgan izdelek pa je po drugi strani lahko pretirano vpojen.  

2.4.3.2. GLAZURNO ŽGANJE 

 

2.4.3.2.1. Priprava izdelkov za glazurno žganje 

Preden biskvitno žgan, glaziran izdelek položimo v peč, z mokro gobo obrišemo del, ki se bo 

dotikal plošče. Če imamo na voljo primerne kovinske podstavke, ki preprečujejo stik izdelka s 

ploščo, lahko glazirane izdelke položimo nanje. Šamotne plošče predhodno namažemo z 

mešanico kaolina in aluminijevega oksida, kar omogoča lažje odstranjevanje morebitnih 

prilepljenih kosov. Kakršni koli ostanki glazur od prejšnjega žganja nam lahko povzročajo 

preglavice, saj se pri visoki temperaturi glazura na plošči spet stali ter zalepi na izdelke v peči. 

(Rutar, 2016) 

Glazirane izdelke nalagamo v peč tako, da se ne dotikajo in so med seboj oddaljeni vsaj 1 cm. 

V primeru dotika se bodo med žganjem prilepili eden na drugega. (Bizjak 2013) Peč ohlajamo 

postopno in ne odpiramo nad temperaturo 50 °C. 

 

2.4.3.2.2. Proces glazurnega žganja 

Počasno naraščanje temperature v začetku procesa glazurnega žganja omogoča, da voda, ki jo 

je izdelek vsrkal iz glazure, izhlapi. Končna temperatura glazurnega žganja je odvisna od tališča 

in tipa glazure. Nizkotemperaturne gline in temu primerne glazure žgemo na temperaturah med 

900 °C in 1100 °C, medtem ko visokotemperaturne med 1200 °C in 1280 °C. Temperatura 

žganja porcelana je med 1250 °C in 1350 °C. (Rutar, 2016) 

Peč ohlajamo počasi in odpiramo pri nizkih temperaturah (okoli 50 °C), ali ko lahko s prostimi 

rokami primemo izdelke. Prehitro odpiranje peči lahko povzroči napake na izdelku. (Rutar, 

2016) 
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2.4.3.3. PEČI 

Poznamo različne vrste peči za keramiko, ki se med seboj razlikujejo predvsem glede na vrsto 

goriva. Najstarejše so peči na les, poznamo pa tudi plinske in električne peči, peči na žagovino, 

kurilno olje. Način žganja in atmosfera, ki jo ob tem ustvarimo, vplivata na barvo in učinek, ki 

ga glina in glazura razvijeta pod določenimi pogoji. Žganje lahko ločimo na redukcijsko in 

oksidacijsko, katere razliko predstavlja prisotnost kisika med žganjem v peči. Ko pri 

redukcijskem žganju onemogočimo dotok kisika v peč, ogljik in ogljikov monoksid nase 

vlečeta kisik, prisoten v glazuri in glini. Posledica tega so različni barvni učinki na površini 

keramike. (Trimplett, 1997) 

Zaradi preproste uporabe in nadzora so največkrat v uporabi električne periodične peči. Te 

uporabljamo tudi v šolah. Peči se lahko med seboj razlikujejo glede načina odpiranja in 

nalaganja, v osnovi pa so si vse precej podobne. Upravljamo jih preko elektronskega procesorja, 

na katerem nastavimo potek in temperaturo žganja in hlajenja.  

 

2.4.4. Varnost 

Za samo izdelavo keramike je potreben določen proces. Med delom ravnamo z raznimi orodji 

in snovmi, ki so lahko zdravju nevarne. Pri delovnem procesu je tako nujno potrebno zavedanje 

in poznavanje potencialno nevarnih razmer, zaščitnih varnostnih ukrepov in uporaba zaščitnih 

sredstev. V razmerah, ko pri procesu sodelujejo tudi otroci, je previdnost še toliko bolj potrebna. 

(Rutar, 2016)  

Pri modeliranju gline je ob uporabi nožev, igel in drugih ostrih predmetov seveda potrebna 

previdnost, zato pri ustvarjanju z otroki navadno ostre predmete zamenjamo s topimi 

alternativami (žlice, sladoledne palčke, slamice itd.). 

Ob brušenju gline ali med sušenjem na tkanini nastaja glineni prah. Čeprav je glina sama po 

sebi nenevarna, do določene mere celo zdravilna, pa je glineni prah, ki lebdi po prostoru, lahko 

nevaren. Glineni prah vsebuje veliko količino silicijevega dioksida, bolj znanega kot 

kremenica. Ob dolgotrajni izpostavljenosti in vdihavanju tega lahko pride do poškodb pljuč. 

Temu so predvsem izpostavljeni vsakodnevni uporabniki, kljub temu pa previdnost tudi v šoli 

ni odveč. Da bi se izognili prahu, namesto brusnega papirja vselej uporabljamo strgala, suhe 

izdelke pa obrišemo z vlažno krpo. Pomembno je ohranjanje čistoče v prostoru, brisanje miz in 

tal z vlažno krpo in ne suho pometanje ter uporaba in redno pranje predpasnikov in uporabljenih 

oblačil. (Clough, 1996, Rutar, 2016)  

Pri mešanju glazur in ob uporabi glazur v prahu je nujno potrebna zaščitna maska, očala ter 

predpasnik in rokavice. Po končanem delu delovni prostor dobro očistimo z vlažno krpo, 

delavna oblačila pa operemo. Prostor, v katerem ustvarjamo, mora biti zračen, tla pa preprosta 

za čiščenje. Pri nanašanju glazur s pršenjem je prav tako potrebna vsa zaščitna oprema, pri 

nanašanju s čopičem pa vsaj predpasnik in rokavice. (Bizjak, 2013) 
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Pri delu z otroki (mladostniki) uporabljamo netoksične, utekočinjene glazure, ki jih nanašajo s 

pomočjo čopiča. Ob tem je potreben stalen nadzor in uporaba rokavic ter predpasnikov. 

Delovna površina mora biti čista, morebitne kapljice glazure pa hitro obrišemo z vlažno krpo. 

Glazure, engobe in ostale materiale za poslikavo keramike hranimo v neprepustnih embalažah, 

na višini, ki ni dostopna otrokom. V delavnici moramo redno skrbeti za čistočo, vsakršno 

uživanje hrane in pijače v tem prostoru ni dovoljeno. (Bizjak, 2013) 

Med žganjem se iz gline izloča vodna para, ob izgorevanju organskih snovi pa nastajajo hlapi. 

Peč mora biti zato postavljena v zračnem prostoru, nad njo pa mora biti nameščen prezračevalni 

sistem, ki hlape izsesava iz prostora. Sama peč je med žganjem, pa tudi med ohlajanjem zelo 

vroča tudi na zunanji površini, zato bi ob dotiku s kožo prišlo do opeklin, morebitni gorljivi 

materiali v bližini pa bi se lahko vneli. Peč zato namestimo na negorljivo podlago, iz njene 

okolice pa odstranimo vse gorljive objekte. (Bizjak, 2013) 
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2.4.5. Primeri likovnih nalog z uporabo gline in keramike  

 

Pionirski dom, Center za kulturo mladih izvaja različne dejavnosti, povezane z neformalnim 

izobraževanjem otrok in odraslih na področju jezikov, gledališča, vizualne umetnosti, glasbe in 

plesa. V okviru programov za osnovne šole ponujajo izvedbe delavnic v okviru kulturnih in 

tehničnih dni, med poletnimi počitnicami pa se izvajajo programi tedenskih počitniških šol.  

V Pionirskem domu smo v času poletnih počitnic (2019) izvedli program likovne šole, kjer sva 

pedagoginji Rosalia Maria Arnšek in Eva Jeraj izvajali raznovrstne dejavnosti s področja 

likovnega ustvarjanja. V okviru programa počitniške šole smo izvedli tudi delavnico 

oblikovanja gline.  

 

Likovna naloga: Skiciranje oblikovanja samostoječega kipca po slikovni predlogi  

Motiv: Michelangelo Buonarroti, David (1501–1504), slikovna predloga 

Mentorici: Rosalia Maria Arnšek, Eva Jeraj  

Izvedba: Počitniške šole, Pionirski dom (2019) 

Starost otrok: 6–9 let 

Likovna naloga je najprej zavzemala predstavitev Michelangelovega kiparskega dela z 

naslovom David (1501–1504). Otroci so spoznali zgodbo, ki stoji za upodobljenim junakom, 

ter si kiparsko delo ogledali na slikovnih predlogah. S svinčnikom so na list papirja po svoje 

interpretirali kiparsko delo. Ob risanju so opazovali Davidove značilnosti ter jih v svoji skici 

skušali poustvariti. Sledilo je oblikovanje kipcev v beli glini. Figurice so bile visoke od 15 do 

20 cm, zato so med oblikovanjem ležale, saj je stabilnost figure brez notranje konstrukcije sicer 

težko doseči. Za delo so uporabljali modelirke, lesene palčke, svinčnik, vrvice itd. Oblikovane 

figure so pred sušenjem pritrdili na glineno kocko ter za oporo položili na leseno podlogo. 

Izdelki so dvakrat žgani, na koncu glazirani s transparentno glazuro.  
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Slika 10: David v glini in skica, deklica, 7 let Slika 9: David v glini in skica, deklica, 8 let 

Slika 8: Glazirani kipci Davida in skice 
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Likovna naloga: Grafični relief 

Motiv: Tihožitje 

Likovna tehnika: Odtiskovanje linorezne matrice na glinene plošče 

Idejna zasnova: Boris Beja, akad. kip. 

Izvedba: Kulturni dan v Pionirskem domu (2019) 

Starost otrok: 7. razred 

Ena izmed delavnic, ki smo jih v Pionirskem domu izvedli v okviru programa kulturnih dni in 

je namenjena osnovnošolskim otrokom, je delavnica z naslovom Grafični relief, ki predstavlja 

kombinacijo grafične in kiparske tehnike.  

Motiv tihožitja so s pomočjo linij otroci najprej interpretirali s svinčnikom na papir, skico pa 

prenesli na linorezno ploskev. Sledilo je izrezovanje linorezne matrice. Namesto klasičnega 

tiska z grafičnimi barvami na papir matrico odtisnemo na vnaprej pripravljene sveže glinene 

plošče, debeline približno 2 cm. Tiskamo s pomočjo ročne preše. Za pravilen pritisk je potrebno 

nekaj poskusnih odtisov. V sveže odtisnjene plošče ustvarimo luknjice na zgornjih vogalih, da 

bomo končane izdelke lahko obesili. 

Končni izdelek so glinene plošče z odtisom linoreznega motiva in zanimivim teksturalnim 

reliefom. Izdelke žgemo, po želji pa lahko tudi naknadno poslikamo z glazurami ali pa preprosto 

z akrilnimi barvami.  

Likovno nalogo lahko smiselno uporabimo tudi pri likovnem pouku, kjer lahko linorezne 

matrice odtisnemo najprej v glino, nato pa še s klasičnim tiskom na papir. S tem v kratkem 

časovnem okvirju otroci spoznajo več različnih zanimivih likovnih tehnik v dveh različnih 

likovnih področjih. 
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Slika 11: Odtis linorezne matrice v glino 
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Likovna naloga: izdelava mavčnega odlitka iz glinenega reliefa 

Motiv: Zimska idila 

Likovna tehnika: Izdelava reliefa iz gline in mavčni odlitek 

Idejna zasnova: Eva Jeraj 

Izvedba: Počitniška šola v Pionirskem domu (2020) 

Starost otrok: 6-8 let 

V času zimskih počitnic (2020) sem izvedla likovno šolo za učence prve triade. Ena izmed 

likovnih nalog je bila izdelovanje glinenega reliefa. Otroci so oblikovali ploščice iz gline, nanje 

lepili glino in jo odvzemali. Predvsem zanimivo jim je bilo odtiskovanje predmetov v površino. 

Ob risanju in morebitnem pisanju smo razmišljali o tem, da bo končni izdelek zrcalno obrnjen.  

Izdelane ploščice smo obdali z glineno ograjico, ki smo jo dobro pritrdili na podlago. Z vodo 

smo poškropili glinene izdelke, nato pa vlivi mavec nanje. Ograjice so držale obliko končnega 

izdelka. Ko se je mavec strdil smo odstranili glino, ter očistili mavčne odlitke. Otroci so z 

zanimanjem opazovali, kako so se poglobljeni deli spremenili v izbočene, ter kako se je ves 

motiv zrcalno obrnil. Končni izdelek predstavlja mavčni odlitek, osnovno izrazno sredstvo pa 

je glina. S tovrstnim primerom lahko vidimo širok spekter uporabnosti gline pri pouku LUM. 

 

Slika 12: Mavčni odlitek negativa iz gline. Deček, 7 let. Pionirski dom 
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3. PEDAGOŠKO-RAZISKOVALNI DEL 

 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Slovenski šolski sistem obravnava likovno umetnost kot samostojni in obvezni predmet v 

osnovnošolskem izobraževanju. Likovni umetnosti je do 5. razreda posvečeno 70 ur letno, od 

6.–8. razreda 35 ur letno in v 9. razredu 32 ur letno. Učni načrt (UN za likovno vzgojo, 2011) 

za OŠ razdeljuje predmet LUM na dve področji. Prvo obravnava oblikovanje na ploskvi, kamor 

spadajo likovna področja: risanje, slikanje, grafika in grafično oblikovanje. Drugo področje 

obravnava oblikovanje v tridimenzionalnem področju. Sem spadata likovni področji kiparstvo 

in arhitektura. S pomočjo različnih naravnih in umetnih materialov se učenci učijo oblikovanja 

v prostoru. Za delo lahko uporabljajo glino, kamen, papir, mavec, steklo, les ali pa druge, 

umetne materiale. Glina je eden izmed najpogosteje uporabljenih kiparskih materialov v prvem 

triletju, saj obravnavane vsebine najlažje izvedemo z mehkimi kiparskimi materiali. V višjih 

razredih se učenci srečujejo tudi z drugimi, zahtevnejšimi postopki oblikovanja in obdelave 

gline, med drugimi tudi z izdelovanjem keramike. Z vključevanjem oblikovanja gline in 

izdelovanja keramike učenci krepijo občutek za razporejanje oblik v tridimenzionalnem 

prostoru, razvijajo motorične spretnosti ter spoznavajo likovne tehnike in z njimi povezane 

pojme. (UN za likovno vzgojo, 2011) 

Veljavni učni načrt za likovno umetnost v OŠ (2011) predvideva obravnavo keramike tako v 5. 

razredu kot v 7. razredu OŠ, vendar pa je vključevanje vsebin odvisno tudi od učitelja in 

izvedbenih pogojev na osnovnih šolah.   

Z raziskavo, ki sem jo izvedla med pedagogi, ki poučujejo LUM v slovenskih osnovnih šolah, 

sem želela izvedeti predvsem, kakšna je dejanska praksa pri vključevanju vsebin, vezanih na 

keramiko v redni pouk LUM v 5. razredu in v zadnjem triletju. V raziskavi so sodelovali učitelji, 

ki poučujejo LUM v 5. razredu ali so predmetni učitelji (likovni pedagogi). S pomočjo spletnega 

anketnega vprašalnika 1ka sem zbrala informacije o tem, kako kompetentne na področju 

keramike se učitelji čutijo, katere vsebine iz področja keramike izvajajo in katere jim morebiti 

povzročajo težave ter ali imajo na voljo ustrezne pogoje za izvedbo vsebin s področja keramike.  

Pridobljene podatke sem v zaključku povzela ter primerjala tudi z ugotovitvami sorodnih 

raziskav, ki so bile izvedene po svetu. 
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3.2. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Cilji raziskave so vezani na ugotovitev, ali in kako učitelji, ki LUM poučujejo v razredih, kjer 

UN za likovno vzgojo predvideva izvedbo vsebin iz keramike, te izvajajo. Želela sem ugotoviti, 

ali pedagogi v praksi izvajajo učne ure na področju keramike pri rednem pouku LUM v 5. 

razredu in v zadnjem triletju OŠ, kot predvideva UN za likovno vzgojo. 

Poleg tega sem želela ugotoviti tudi, kakšna je izkušnja pedagogov z vključevanjem keramike 

v redni pouk LUM v 5. razredu in v zadnjem triletju OŠ. 

Preko izsledkov raziskave sem želela podati ugotovitve in predlagati možnosti izboljšav na 

področju izvajanja keramike v OŠ.   

 

3.2.1. Raziskovalna vprašanja 

• Kakšne so izkušnje učiteljev, ki izvajajo LUM v 5. in 7. razredu z izvajanjem vsebin, 

vezanih na keramiko? 

• Kako učitelji presojajo lastne kompetence za izvajanje vsebin, povezanih s keramiko? 

• Kakšne pogoje za izvedbo vsebin s področja keramike nudi šola, kjer so zaposleni? 

 

3.3. METODA IN RAZISKOVALNI PROSTOP 

 

Za raziskavo sem izbrala kvantitativni raziskovalni pristop. Merski inštrument za zbiranje 

podatkov je spletni anketni vprašalnik z vprašanji zaprtega ter polodprtega tipa.  

 

3.4. VZOREC 

 

Raziskava je bila opravljena z učitelji, ki poučujejo predmet likovna umetnost v 5. in/ali 7.–9. 

razredu. Učitelji, ki so sodelovali pri raziskavi, so bili naključno izbrani. Povezava na spletno 

anketo 1ka je bila poslana na 52 elektronskih naslovov, od tega je bilo 34 neposredno 

naslovljenih učiteljev. Za zagotovitev večjega števila respondentov smo povezavo na anketo 

poslali tudi na 18 šol, s prošnjo, da se vprašalnik posreduje pedagogom, ki poučujejo LUM v 

5. in/ali 7.–9. razredu. Spletne ankete so bile poslane 22. 5. 2018. Anketiranje je potekalo od 
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22. 5. 2018 do 5. 6. 2018. Vprašalnik je popolno rešilo 19 učiteljev. Vse sodelujoče so bile 

ženskega spola. 

 

3.5. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV  

 

Podatke za namen raziskave smo pridobili s pomočjo avtorskega spletnega anketnega 

vprašalnika. Anketni vprašalnik je sestavljen iz uvodnega dela, ki vsebuje predstavitev namena 

raziskave in vsebino vprašalnika. Sledi demografski del, kjer so anketiranci podali svoje osebne 

podatke, kot so spol, leta delovne dobe na področju VIZ ter smer strokovne izobrazbe. V 

poizvedovalnem delu je postavljenih 13 vprašanj polodprtega in zaprtega tipa. Vprašanja 

vključujejo lestvice stališč, ocenjevalne lestvice ter vprašanja z enim in več možnimi odgovori. 

Postopek zbiranja podatkov je potekal od 22. 5. 2018 do 5. 6. 2018.  

Vsem anketirancem je bila preko elektronske pošte poslana povezava do spletnega anketnega 

vprašalnika, izpolnjevanje pa je potekalo anonimno. V vseh fazah raziskovanja so bila 

upoštevana načela etike v raziskovanju.  

 

3.6. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Za statistično analizo podatkov sem uporabila deskriptivno statistiko, rezultate pa sem prikazala 

tudi z grafi in tabelami. Ugotovitve sem analizirala in opisala, njihove ključne značilnosti pa 

povzela v sklepnem delu. V nadaljevanju sem dobljene podatke primerjala z rezultati raziskav, 

ki so jih na tem področju izvedli raziskovalci po svetu. 

 

3.7. ANALIZA RAZISKOVALNEGA DELA 

 

Vzorec sestavljajo le osebe ženskega spola (19). Glede na Graf 2, ki prikazuje delovne izkušnje 

na področju VIZ, lahko ugotovimo, da je večina anketirank (47 %) na področju VIZ zaposlena 

med 21 in 30 let, sledijo jim tiste z več kot 30 let (21 %) delovnih izkušenj na področju VIZ 

ter anketiranke, ki poučujejo med 11–20 let (16 %).  
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Graf 1 Koliko let ste zaposleni na področju VIZ? 

 

(Graf 3) Dve osebi (10,5 %) poučujeta predmet Likovno umetnost od 1 do 5 let prav tako dve 

osebi (10,5 %) od 6–10 let in štiri osebe (21 %) od 11–20 let. Večina anketirancev, kar sedem 

oseb (37 %), poučuje LUM od 21–30 let, štiri (21 %) pa nad 30 let. 

Graf 2 Koliko let poučujete predmet LUM? 

 

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu 

osnovne šole (2011) navaja, da je učitelj likovne umetnosti v prvem obdobju in četrtem ter 

1-5 let
11%

6-10 let
5%

11-20 let
16%

21-30 let
47%

nad 30 let
21%

KO L I KO  L E T  S T E  Z A P O S L E N I  N A  P O D R O Č J U  V I Z ?  ( N = 1 9 )

1-5 let 6-10 let 11-20 let 21-30 let nad 30 let

1-5 let
10%

6-10 let
11%

11-20 let
21%

21-30 let
37%

nad 30 let
21%

KO L I KO  L E T  P O U Č UJ E T E  P R E D M E T  L I KOV N O  
V Z G O J O / LU M ?  ( N = 1 9 )

1-5 let 6-10 let 11-20 let 21-30 let nad 30 let



Izkušnje učiteljev z vključevanjem vsebin s področja keramike pri pouku likovna umetnost | 

Eva Jeraj, 2020 

 

40 

 

petem razredu lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka ali 

magistrski študijski program druge stopnje poučevanja na razredni stopnji. Likovno 

umetnost od 4. do 9. razreda lahko poučuje učitelj, ki je končal univerzitetni študijski 

program likovne pedagogike, kiparstva ali slikarstva oziroma magistrski program druge 

stopnje poučevanja likovne pedagogike ali slikarstva. Glede na rezultate ankete je večina 

anketiranih torej študij opravljalo pred več kot 22 leti, ko so bili programi študija nekoliko 

drugačni. 

Glede na odgovore likovno umetnost v večini (74 %) poučujejo učiteljice ali profesorice 

likovne vzgoje po strokovni izobrazbi. Ena od vprašanih je učiteljica razrednega pouka, štiri 

(21 %) pa imajo drugo strokovno izobrazbo. (Tabela 4) 

Tabela 4 Kakšna je vaša strokovna izobrazba? 

 Kakšna je vaša strokovna izobrazba? 

  Odgovori f f % 

  1 (prof./učitelj-ica likovne vzgoje) 14 74 % 

  2 (prof./učitelj-ica razrednega pouka) 1 5 % 

  3 (Drugo:) 4 21 % 

Veljavni Skupaj 19 100 % 

 

Vse anketiranke poučujejo 6.–9. (100 %) razred OŠ, pet (26 %) izmed njih pa poleg tega še 5. 

razred. Štiri (21 %) anketiranke so dodale, da poleg navedenih poučujejo tudi druge razrede. 

Dve poučujeta 4. razred, ena pa poleg drugih še 1. letnik gimnazije. (Tabela 5, 6) 

Tabela 5 Katere razrede poučujete LUM? 

 Katere razrede poučujete LUM? 

  Odgovori f f %  

  5. razred 5 26 %  

  6. razred 19 100 %  

  7.–9. razred 19 100 %  

 Drugo 4 21 %  

Veljavni Skupaj 19   
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          Tabela 6 Drugo 

 

 

 

 

Podatki na Statističnem uradu RS za šolsko leto 2019/2020:  »Osnovnošolske programe je 

izvajalo 773 osnovnih šol in njihovih podružnic ter 48 šol, enot pri osnovnih šolah in zavodov 

za otroke s posebnimi potrebami. Največjo šolo (po številu učencev) v Sloveniji je obiskovalo 

1.140 učencev, največjo podružnico je obiskovalo 342 otrok, najmanjšo podružnico pa so 

obiskovali trije otroci.« (»Udeleženci predterciarnega izobraževanja«, 2020)6  

Večina, kar 18 (95 %) vprašanih, poučuje na centralni šoli. Le ena (5 %) poučuje na 

podružnični šoli. (Graf 4) 

Graf 3 Tip šole  

 

Štiri anketiranke (21 %) ocenjujejo, da je povprečno število učencev, prisotnih na učnih urah 

LUM, od 18–20. Šest anketirank (32 %) število učencev na učni uri ocenjuje na 21–23, največ, 

kar devet (47 %), pa jih pravi, da je na njihovih učnih urah prisotnih med 24 in 26 učencev. 

 
6 Udeleženci predterciarnega izobraževanja in tisti, ki so izobraževanje na teh ravneh končali, Slovenija, šolsko 

leto 2018/2019 in 2019/2020 (2017). SURS. Pridobljeno s: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8854  

Centralna
95%

Podružnična
5%

T I P  Š O L E ,  N A  K AT E R I  P O U Č UJ E T E .  ( N = 1 9 )

Centralna Podružnična

  Odgovori: Frekvenca 

  1. letnik gimnazije 1 

  4. razred 1 

  Interesno dejavnost likovno izražanje 1 

  Izbirni predmeti likovno snovanje 1., 2., 3. in 4. razred 1 

Veljavni Skupaj 4 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8854
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(Tabela 3) Statistični podatki za šolsko leto 2019/20 sicer kažejo, da je povprečno število na 

oddelek 19,2 učenca. Pri tem se pojavljajo velike razlike na primer med podružničnimi šolami, 

kjer je v povprečju le 11 učencev v razredu ter med centralnimi s povprečjem 20,8 učenca. 

Razlike se pojavljajo tudi glede na regijo. Najmanjše število otrok na posamezen razred je 

zabeleženo v koroški in pomurski (16,2), največje pa v osrednjeslovenski regiji (21,5). 

(»Udeleženci predterciarnega izobraževanja«, 2020)7  

 

Tabela 7 Povprečno število otrok v razredu pri učni uri LUM 

 Kakšno je približno povprečno število učencev na učni uri LUM? 

  Odgovori f f %  

  18–20 4 21 %  

  21–23 6 32 %  

  24–26 9 47 %  

Veljavni Skupaj 19 100 %  

 

Učni načrt za likovno umetnost v OŠ (UN za likovno vzgojo, 2011) predvideva obravnavo 

keramike tako v 5. razredu kot tudi v 7. razredu OŠ, vendar pa je vključevanje vsebin odvisno 

tudi od učitelja in izvedbenih pogojev na osnovnih šolah. V nadaljevanju so predstavljeni 

odgovori, ki so jih anketiranci podali na vprašanja v zvezi z izvajanjem pouka keramike.  

Glede na odgovore (Tabela 8) večina, tj. 18 (95 %), anketirank izvaja učne ure na področju 

keramike, le 1 ne izvaja učnih ur na tem področju. Slednja kot razlog navaja prenatrpan učni 

načrt in pomanjkanje ur.  

 

 

 

 

 

 
7 Udeleženci predterciarnega izobraževanja in tisti, ki so izobraževanje na teh ravneh končali, Slovenija, šolsko 

leto 2018/2019 in 2019/2020 (2020). SURS. Pridobljeno s: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8854  

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8854
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Tabela 8 Ali izvajate učne ure na področju keramike? 

 UN za 5., 6. in 7. razred na področju kiparstva zajema tudi keramiko. Ali izvajate učne ure na področju 

keramike?    

  Odgovori f f % 

  1 (Da) 18 95 % 

  2 (Ne) 1 5 % 

  Skupaj 19 100 % 

 

Tehnike poslikave in oblikovanja gline so raznovrstne. Glino lahko okrašujemo nežgano ali pa 

po žganju. Pedagoginje za okraševanje nežgane gline v večini, tj. 16 (89 %), izvajajo tehnike 

graviranja, vtiskovanja, vrisovanja in vrezovanja v glino. Poslikavo z obarvanimi glinami, 

engobami uporablja 72 % (13) vprašanih, tehniko sgraffito pa le 17 % (3). Sgraffito je tehnika, 

pri kateri poslikamo izdelek z obarvano glino, nato pa barvo praskamo s površine in tako 

ustvarimo željen motiv. 2 vprašani sta dodali še poslikavo z vodenkami, mekolom in akrilnimi 

barvami. Alternativne tehnike, ki sta jih predlagali, so primerne za poslikavo nežgane gline le 

v primeru, da nimamo namena žgati gline, zatorej ne gre za keramične tehnike. Tovrstne 

alternative pa so lahko zanimive v primerih, ko na voljo nimamo peči, vendar z zavedanjem, da 

je posušena, nežgana glina krhka in neobstojna.  

Tabela 9 Okraševanje NEŽGANE gline. 

    Katere načine za poslikavo in okraševanje na NEŽGANI glini uporabljate?   

   f f % 

  Graviranje, odtiskovanje, vtiskovanje, vrezovanje 16 89 % 

  Sgraffito 3 17 % 

  Poslikava z obarvanimi glinami, engobami 13 72 % 

  Drugo: 2 11 % 

 

Biskvitno žgano glino lahko okrašujemo s podglazurnimi barvami, transparentnimi ali pa 

barvnimi glazurami. Glede na to, da je biskvitno žgana glina trdna in ne spreminja več svoje 

oblike, lahko za okraševanje uporabimo tudi alternativne načine. Biskvit lahko poslikamo z 

akrili, temperami ali barvnimi razpršilci. V primeru, da želimo keramiko okraševati po 

glazurnem žganju, lahko uporabimo barve za tretje žganje – nadglazurne barve. Anketiranke v 

največji meri, 72 % (13), uporabljajo barvne in 61 % (11) transparentne glazure. 44 % (8) jih 

uporablja tehniko podglazurnega slikanja, 17 % (3) pa v razredu uporablja tudi nadglazurne 

tehnike. Alternativne tehnike uporablja 33 % (6) anketiranih, 11 % (2) jih ne uporablja 

nobenih načinov okraševanja žgane gline. Kot druge načine sta dve anketiranki navedli še 

okraševanje z zemeljskimi glazurami in pozlato.  
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Tabela 10 Tehnike okraševanja ŽGANE gline. 

  Katere tehnike poslikave in okraševanja na ŽGANI glini uporabljate? 

Podvprašanja Enote 

   f f %  

  Podglazurne barve 8 44 % 

  Transparentna glazura 11 61 % 

  Barvne glazure 13 72 % 

  Nadglazurne barve 3 17 % 

  Poslikava z akrili / mešanico 

tempere in lepila za les  
6 33 % 

  Ne uporabljam 2 11 % 

  Drugo: 2 11 % 

 

Na splošno vprašane pedagoginje zelo rade izvajajo učne ure keramike, vseh 18 (100 %) 

učiteljic, ki izvajajo vsebine s tega področja, se s trditvijo namreč strinja ali popolnoma strinja. 

(Tabela 11) 

94 % (17) pedagoginj se čuti dovolj usposobljene na področju keramike.  

Glede časovnega okvira anketiranke niso enotne. Učni načrt navaja šest področij (slikarstvo, 

risanje, grafično oblikovanje, grafika, kiparstvo in arhitektura) za obravnavo v tem časovnem 

okvirju. Kiparstvu torej v teoriji pripada v 5. razredu 11,7 ure letno, v 6.–8. razredu 5,8 ure 

letno ter v 9. razredu 5,3 ure letno, ki pa niso nujno posvečene le keramiki in oblikovanju 

gline, temveč tudi drugim tehnikam plastičnega oblikovanja. Glede na podatke iz anketnega 

vprašalnika 6 (33 %) anketirank meni, da imajo za izvedbo vsebin na področju keramike dovolj 

časa, 3 (17 %) anketiranke s tem, koliko časa je keramiki na voljo, ne soglašajo v celoti, 9 

(50 %) pa se jih ne strinja ali sploh ne strinja o tem, da bi bilo za keramiko na voljo dovolj 

časa. Mnenja pedagoginj so razdeljena tudi glede trditve, da imajo za izvedbo vsebin iz 

keramike na voljo dovolj strokovne literature. Polovica (50 %) se jih s tem strinja, 6 (33 %) 

dokaj strinja in 3 (17 %) se s trditvijo ne strinjajo. 

Za oblikovanje gline in žganje so potrebni specifični pogoji, materiali ter orodja, ki lahko 

zahtevajo večje investicije (keramična peč, lončarsko vreteno itd.). Pogoji na šolah za izvajanje 

vsebin na področju keramike so po mnenju anketiranih v večini ustrezni (67 %), 5 (28 %) jih 

ocenjuje kot delno ustrezne, 1 (6 %) pa kot neustrezne. (Tabela 11) 
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Tabela 11 Vprašanja. 

  Odgovorite na vprašanja. 

Podvprašanja Odgovori 

     
Se popolnoma 

strinjam 
Se strinjam 

Se dokaj 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se sploh ne 

strinjam 
Skupaj 

Učne ure keramike izvajam 

zelo rad-a.  
15 (83 %) 3 (17 %) 0  0  0  18 (100 %) 

Za izvajanje učnih ur na 

področju keramike se počutim 

dovolj USPOSOBLJENEGA.  

8 (44 %) 9 (50 %) 1 (6 %) 0  0  18 (100 %) 

Za izvedbo učnih vsebin iz 

keramike imam na voljo 

DOVOLJ časa. 

2 (11 %) 4 (22 %) 3 (17 %) 6 (33 %) 3 (17%) 18 (100 %) 

Za izvedbo učnih vsebin iz 

keramike je na voljo DOVOLJ 

strokovne literature.  

4 (22 %) 5 (28 %) 6 (33 %) 3 (17 %) 0  18 (100 %) 

Za izvedbo učnih vsebin iz 

keramike imam na šoli 

zagotovljene USTREZNE 

pogoje in sredstva. 

7 (39 %) 5 (28 %) 5 (28 %) 1 (6 %) 0  18 (100 %) 

 

Študij likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani ponuja predmet Keramika, in sicer 

kot izbirni predmet. Če se študenti ne odločijo zanj, lahko nekaj znanja o tem področju pridobijo 

skozi obvezni predmet Kiparstvo. Glede na to, da učitelji, ki poučujejo likovno umetnost, 

prihajajo z različnih fakultet in študijskih smeri, hkrati pa so se študijski programi skozi leta 

tudi spreminjali, me je zanimalo, katere vire informacij, ki so prispevali k njihovemu 

izobraževanju na področju keramike, ocenjujejo kot najpomembnejše. Glede na povprečje 

odgovorov so anketiranke kot najpomembnejši vir navedle samostojno raziskovanje (ẋ = 2,5), 

tesno pa mu sledi študij (ẋ = 2,8). Dodatna strokovna izobraževanja (ẋ = 3,0) so anketiranke 

postavile na tretje mesto, sledi sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci (ẋ = 3,2), kot 

najmanj pomemben vir pa so ocenile strokovno literaturo (ẋ = 3,6). (Tabela 12) 
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Tabela 12 Viri informacij na področju keramike. 

Kako si sledijo viri informacij, ki so prispevali k vašemu znanju za poučevanje na področju 

keramike? Vpišite številke od 1–5 (1 označuje najpomembnejši vir, 5 pa najmanj pomemben vir). 

Podvprašanja Odgovori Povprečje Std. Odklon 

     1 2 3 4 5 Skupaj       

  Študij 6 (33 %) 1 (6 %) 5 (28 %) 3 (17 %) 3 (17 %) 18 (100 %) 2,8 1,5 

  Strokovna 

literatura 
0  2 (11 %) 7 (39 %) 6 (33 %) 3 (17 %) 18 (100 %) 3,6 0,9 

  Samostojno 

raziskovanje 
1 (6 %) 11 (61 %) 3 (17 %) 2 (11 %) 1 (6 %) 18 (100 %) 2,5 1,0 

 Sodelovanje z 

drugimi strokovnimi 

delavci 

3 (17 %) 4 (22 %) 3 (17 %) 3 (17 %) 5 (28 %) 18 (100 %) 3,2 1,5 

 Dodatna strokovna 

usposabljanja 
8 (44 %) 0  0  4 (22 %) 6 (33 %) 18 (100 %) 3,0 1,9 

Zanimivo je, da kar 9 (47 %) anketiranih izvaja tudi dejavnosti na področju keramike izven 

rednega pouka v okviru interesnih dejavnosti, likovnih krožkov in delavnic za sodelavce na 

šoli. (Graf 5) 

Graf 4 Dejavnosti na področju keramike izven rednega pouka. 

 

 

Oblikovanje, poslikava in žganje keramike zahtevajo precej specifičnega znanja. Vprašane 

likovne pedagoginje bi se v veliki večini (79 %) z veseljem dodatno izobraževale na področju 

47%

53%

A L I  I Z VA JAT E  D E JAV N O S T I  N A  P O D R O Č J U  K E R A M I K E  
I Z V E N  R E D N E G A  P O U K A?  

Da Ne
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keramike. Predvsem jih zanimajo področje okraševanja žgane gline (80 %), priprava peči 

in postopki žganja (47 %), nekatere pa tudi oblikovanje sveže gline (40 %) in poslikava 

nežgane gline (33 %). (Graf 6) 

Graf 5 Ali bi si želeli dodatno izobraževati na področju keramike? 

 

 

Tabela 13 Vsebine dodatnega izobraževanja 

  Na katerem področju bi si želeli dodatno izobraževanje? 

Podvprašanja Enote 

   f f % 

 Oblikovanje sveže gline, 

formiranje 
6 40 % 

 Dekoriranje in poslikava sveže 

gline 
5 33 % 

 Priprava peči, postopki žganja 

gline  
7 47 % 

Okraševanje in poslikava ŽGANE 

gline 
12 80 % 

  SKUPAJ 15  

  

79%

21%

A L I  B I  S I  Ž E L E L I  D O DAT N O  I Z O B R A Ž E VA N J E  N A  
P O D R O Č J U  K E R A M I K E ?  ( N = 1 9 )

Da Ne
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4. IZKUŠNJE PEDAGOGOV Z OBLIKOVANJEM 

KERAMIKE PO SVETU 

 

Šolski sistemi, učni načrti in zasnova pouka se po svetu razlikujejo. Države in šole po svetu 

pripisujejo likovni umetnosti različen pomen, posledično pa so različno obravnavane tudi 

vsebine s področja keramike. V večini osnovnih šol se glina pri pouku likovne umetnosti 

uporablja, zanimivo pa je, da glede na podane raziskave veliko učiteljev poudarja pomanjkanje 

znanja in izkušenj na področju keramike. V nadaljevanju so povzete nekatere raziskave in 

članki, ki zavzemajo področje keramike pri pouku likovne umetnosti. Podatki kažejo izkušnje 

likovnih pedagogov po svetu in dajejo v vpogled informacije o uporabi keramike pri pouku. 

Irsko šolstvo razdeljuje obvezno šolanje na tako imenovano »primary school«, ki jo sestavlja 

šest stopenj in zavzema otroke od (4,5) 6–12 (13) let in »secondary school«. Irski učni načrt za 

»primary school« razdeljuje likovno umetnost na šest poglavij, ki se izvajajo od 1. do 6. razreda, 

in zajema risanje, barvo in slikanje, glino, grafiko, tekstil in konstrukcijsko oblikovanje. 

Vsebine na področju tekstila, grafike in konstrukcijskega oblikovanja lahko nadomestijo 

fotografija, umetniški film ali računalniška grafika. Učni načrt zahteva enakomerno 

porazdelitev vsebin v dvodimenzionalnem in tridimenzionalnem prostoru. Časoven okvir za 

izvedbo predmeta ni striktno določen in se razlikuje od šole do šole. Glina se uporablja v vseh 

razredih, učenci pa v razredu uporabljajo tudi lončarska vretena. (Primary School Curriculum, 

1999) Priročnik za učitelje, ki ga ministrstvo izda poleg učnega načrta, pomaga učiteljem pri 

konkretnih problemih, s katerimi se srečujejo pri delu. Na področju gline so opisane konkretne 

učne naloge, primeri dobrih praks in navodila za delo. Opisan je postopek žganja, namembnost 

določenih pripomočkov in alternativne rešitve v primeru, da določenih orodij ni na voljo. 

(Visual Arts Education, Teachers Guidelines, 1999) Irski pedagoški komite INTO je leta 2009 

izvedel raziskavo na področju likovne umetnosti v »primary school«. V raziskavo je bilo 

vključenih 1000 učiteljev, ki poučujejo umetnost (glasbeno, vizualno, dramsko in plesno). 

Raziskava je pokazala, da likovni umetnosti različne šole namenijo različno količino časa, 

največ pa jih nameni med 1 uro in 1,5 ure na teden. Vsebinam s področja gline namenijo 

približno četrtino vsega časa, medtem ko največ časa namenijo slikanju in risanju. (Creativity 

and the Arts in Primary school, 2009) 

Upad interesa za oblikovanje keramike v Veliki Britaniji je opisal Partington (2010), ki v svoji 

raziskavi ugotavlja, da je leta 1980 v Angliji in na Škotskem skupno potekalo 17 različnih 

diplomskih študijev keramike, leta 2010 pa le še 4. V raziskavi Partington povzema tudi 

ugotovitve Reesa (2006), ki je ugotavljal možne razloge za upad zanimanja za študij keramike. 

Eden izmed njih naj bi bil v nepoznavanju materiala in njegovih zmožnosti, saj se kot otroci z 

glino srečujejo le redko. Glede na raziskavo so učitelji osnovnih šol v Veliki Britaniji leta 2006 

le redko vpeljevali vsebine keramike pri pouku likovne umetnosti. Kot razlog so podali 

neusposobljenost na področju keramike in skrb za zdravje otrok. Rees navaja tudi, da v večini 

študiji ne podpirajo področja keramike v tolikšni meri, da bi se prihodnji pedagogi lahko 
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primerno izobrazili za poučevanje teh vsebin. Posledica neusposobljenih pedagogov na 

področju keramike so seveda nezainteresirani mladostniki, zato študij keramike ni aktualen. 

Partington k temu dodaja, da je drugi razlog preprosto ta, da keramika v tem obdobju ni 

zanimiva. Ljudje keramiko vidijo le kot tehniko, ne pa kot medij za izraz idej. (Partington, 

2010) Danes v Veliki Britaniji število študijskih smeri v povezavi z oblikovanjem keramike 

narašča zaradi povečanega interesa študentov. 

Raziskava, izvedena na Floridi (ZDA), nam daje vpogled v praktično delo iz izvajanja vsebin 

na področju oblikovanja gline po svetu. Hansen (2012) je v okviru svojega projekta »A Ceramic 

Art Resource fot the Art Education Clasroom« raziskala, s kakšnimi težavami se srečujejo 

likovni pedagogi pri izvajanju učnih vsebin s področja keramike. Ugotovitve kažejo, da se prav 

tako kot v Angliji učitelji na Floridi ne čutijo dovolj usposobljene na področju keramike, kar je 

tudi glavni razlog, da ne izvajajo teh vsebin pri pouku. Kot kaže raziskava, učitelje najbolj 

zanimajo informacije o keramičnih tehnikah, uporabljanju orodij, postopku žganja gline in 

napakah pri žganju. Projekt, ki ga je po raziskavi izvedla avtorica, je vseboval postavitev spletne 

strani, ki ponuja informacije in uporabna znanja na področju keramike. (Hansen, 2012)  
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5. SKLEP  

 

Z analizo odgovorov na anketni vprašalnik, ki so ga izpolnili pedagogi, ki poučujejo likovno 

umetnost v 5. razredu in v zadnjem triletju osnovne šole, sem ugotovila, da večina pedagogov 

izvaja učne ure na področju keramike. Anketiranka, ki učnih vsebin s področja keramike ne 

podaja, je kot razlog navedla prenatrpan program LUM in nezadostno število ur za izvajanje 

vseh vsebin. Tehnike okraševanja nežgane in žgane gline, ki jih uporabljajo anketiranke, so 

raznolike, največkrat pa so v uporabi tehnike vrezovanja in krašenja sveže gline ter poslikave z 

barvnimi in transparentnimi glazurami. Anketirane učiteljice na splošno zelo rade izvajajo učne 

vsebine s tega področja.  

Glede na odgovore anketirank se na splošno počutijo dovolj usposobljene na področju 

keramike. Največ znanja s področja keramike so pridobile s samostojnim raziskovanjem in v 

času študija. Skoraj polovica pedagoginj se s keramiko srečuje tudi izven rednega pouka LUM, 

v okviru delavnic za otroke in odrasle, tečajev in ob lastnem ustvarjanju. Večina anketiranih bi 

se kljub vsemu z veseljem udeležila dodatnih strokovnih izobraževanj s področja keramike. 

Interes so izkazale predvsem za tematiko okraševanja žgane gline in področje ter tehnike žganja 

keramike. Rezultati o lastni oceni kompetentnosti pedagogov na področju keramike si z 

ugotovitvami, ki jih je v svojem članku predstavil Partington, nasprotujejo. Podobno kot 

Britanci se tudi učitelji, vključeni v raziskavo na Floridi, ne čutijo samozavestne na področju 

keramike. Posledica tega je, da pri pouku ne izvajajo vsebin, povezanih s keramiko. Kot kaže 

raziskava, učitelje najbolj zanimajo informacije o keramičnih tehnikah, uporabljanju orodij, 

postopku žganja gline in napakah pri žganju. (Hansen, 2012)  

Polovica pedagoginj v naši raziskavi meni, da je uporabne strokovne literature s področja 

keramike premalo. Ministrstvo za šolstvo na Irskem se je težave lotilo tako, da poleg učnega 

načrta izdajo tudi priročnik za učitelje, kar pomaga učiteljem pri konkretnih problemih, s 

katerimi se srečujejo pri neposrednem izvajanju vsebin iz področja keramike. Na področju gline 

so opisane konkretne učne naloge, primeri dobrih praks in navodila za delo. Opisan je postopek 

žganja, namembnost določenih pripomočkov in alternativne rešitve v primeru, da določenih 

orodij ni na voljo. (Visual Arts Education, Teachers Guidelines, 1999) 

Dve tretjini pedagoginj ocenjuje, da so pogoji na šolah za izvajanje učnih ur na področju 

oblikovanja gline ustrezni. Na voljo imajo ustrezna orodja in pripomočke. Tretjina se s tem le 

delno strinja ali ne strinja. Učiteljice so razdeljene tudi glede mnenj o zadostnem časovnem 

okviru, saj se jih polovica s tem strinja, druga polovica pa pravi, da bi za kakovostno izvajanje 

pouka potrebovali več časa.  

Zaradi majhnega vzorca ugotovitev raziskave ne moremo posplošiti na celotno populacijo 

učiteljev likovne umetnosti na osnovnih šolah, lahko pa kot informativni podatki služijo pri 

morebitnih nadaljnjih raziskavah na tem področju. Glede na interes v anketi sodelujočih 

učiteljev je raziskovanje tega področja vsekakor potrebno in smiselno.   
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https://www.curriculumonline.ie/getmedia/c4a88a62-7818-4bb2-bb18-4c4ad37bc255/PSEC_Introduction-to-Primary-Curriculum_Eng.pdf
https://www.curriculumonline.ie/getmedia/c4a88a62-7818-4bb2-bb18-4c4ad37bc255/PSEC_Introduction-to-Primary-Curriculum_Eng.pdf
https://issuu.com/kristinarutar/docs/kristina_rutar_-_the_posibilities_o
http://www.fran.si/
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_likovna_vzgoja.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_likovna_vzgoja.pdf
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8854
https://www.curriculumonline.ie/getmedia/b47c06be-46d9-4e98-828b-ff69537d7670/PSEC04A_Visual_Arts_Guidelines.pdf
https://www.curriculumonline.ie/getmedia/b47c06be-46d9-4e98-828b-ff69537d7670/PSEC04A_Visual_Arts_Guidelines.pdf
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6.3. VIRI SLIK 

 

Tabela 1, tabela 2, tabela 3: pridobljeno 18. 7. 2018 na: 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-

nacrti/obvezni/UN_likovna_vzgoja.pdf 

Tabele 4–13: Povzete po vprašalniku ustvarjenem na spletni strani WWW.1ka.si  

Slike 1–3 in 7–12: Lastni arhiv, Eva Jeraj 

Slika 4: Pridobljeno 16. 8. 2020 na https://www.veniceclayartists.com/wp-

content/uploads/2012/12/Deb-LeAir.jpg  

Slika 5: Pridobljeno 16. 8. 2020 na: https://carrieellenartstudio.blogspot.com/2014/10/screen-

printing-on-ceramics.html  

 

  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_likovna_vzgoja.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_likovna_vzgoja.pdf
http://www.1ka.si/
https://www.veniceclayartists.com/wp-content/uploads/2012/12/Deb-LeAir.jpg
https://www.veniceclayartists.com/wp-content/uploads/2012/12/Deb-LeAir.jpg
https://carrieellenartstudio.blogspot.com/2014/10/screen-printing-on-ceramics.html
https://carrieellenartstudio.blogspot.com/2014/10/screen-printing-on-ceramics.html
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7.2. ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani, 

sem Eva Jeraj, študentka magistrskega programa smeri likovne pedagogike v Ljubljani. Magistrsko delo 

sem posvetila keramiki na področju LUM v OŠ. Za raziskovalne namene potrebujem odgovore 

učiteljev/učiteljic, profesorjev/profesoric, ki poučujejo LUM v 5. in/ali 6. in/ali 7.–9. razredu. Sodelovanje 

je popolnoma ANONIMNO, podatke pa bom uporabila izključno v raziskovalne namene. Čas reševanja je 

približno 2 min. Iskreno hvala za vaš čas, 

 

Eva Jeraj, prof. lik. ped.  
Spol:  

 

 Ženski  

 Moški  

 

Q1 – Koliko let ste zaposleni na področju VIZ?  

 

Q2 – Koliko let poučujete LUM?  

 

Q3 – Kakšna je vaša strokovna izobrazba?  

 

 prof./učitelj-ica likovne vzgoje/umetnosti 

 prof./učitelj-ica razrednega pouka  

 Drugo:  

 

 

Q4 – Katere razrede poučujete LUM  
Možnih je več odgovorov  

 

 5. razred  

 6. razred  

 7.–9. razred  

 Drugo:  

 

 

Q5 – Tip šole, na kateri poučujete?  

 

 Centralna šola  

 Podružnična šola  

 

 

Q6 – Kakšno je približno povprečno število učencev na učni uri LUM?  
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Q7 – UN za 5., 6. in 7. razred na področju kiparstva zajema tudi keramiko. Ali izvajate učne ure na 

področju keramike?    

 

 Da  

 Ne  

 

 

IF Q7 = [2] (Ne)    
Q8 – Kaj je razlog, da učne ure na področju keramike ne izvajate?  
Možnih je več odgovorov  

 

 Ker izvedba take ure zahteva več časa, kot ga je na voljo.  

 Zaradi neustreznih pogojev na šoli (npr. ni peči)  

 Ker se ne počutim kompetentnega na tem področju.  

 Drugo:  

 

 

Q9 – Katere načine za poslikavo in okraševanje na NEŽGANI glini uporabljate?   
Možnih je več odgovorov  

 

 Graviranje, odtiskovanje, vtiskovanje, vrezovanje  

 Sgraffito  

 Poslikava z obarvanimi glinami, engobami  

 Drugo:  

 

 

 

Q10 – Katere tehnike poslikave in okraševanja na ŽGANI glini uporabljate?  
Možnih je več odgovorov  

 

 Podglazurne barve  

 Transparentna glazura  

 Barvne glazure  

 Nadglazurne barve  

 Poslikava z akrili / mešanico tempere in lepila za les   

 Ne uporabljam  

 Drugo:  

 

 

Q11 – Odgovorite na vprašanja.  

 

 Se 

popolnom

a strinjam 

Se 

strinjam 

Se dokaj 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se sploh 

ne 

strinjam 

Učne ure keramike izvajam zelo rad-a.       
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 Se 

popolnom

a strinjam 

Se 

strinjam 

Se dokaj 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se sploh 

ne 

strinjam 

Za izvajanje učnih ur na področju keramike 

se počutim dovolj USPOSOBLJENEGA.       

Za izvedbo učnih vsebin iz keramike imam 

na voljo DOVOLJ časa.      

Za izvedbo učnih vsebin iz keramike je na 

voljo DOVOLJ strokovne literature.       

Za izvedbo učnih vsebin iz keramike imam 

na šoli zagotovljene USTREZNE pogoje in 

sredstva. 
     

 

 

 

Q12 – Kako si sledijo viri informacij, ki so prispevali k vašemu znanju za poučevanje na področju 

keramike? Vpišite številke od 1–5 (1 označuje najpomembnejši vir, 5 pa najmanj pomemben vir)  

 

 

Študij      

Strokovna 

literatura    

  

Samostojno 

raziskovanje    

  

Sodelovanje z 

drugimi 

strokovnimi 

delavci    

  

Dodatna 

strokovna 

usposabljanja    

  

 

 

Q13 – Ali izvajate dejavnosti na področju keramike, izven rednega pouka? (tečaji, interesne 

dejavnosti ...)  

 

 Da:  

 Ne  
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Q14 – Ali bi si želeli dodatno izobraževanje na področju keramike?  

 

 Da  

 Ne  
Q15 – Na katerem področju bi si želeli dodatno izobraževanje?  
Možnih je več odgovorov  

 

 Oblikovanje sveže gline, formiranje  

 Dekoriranje in poslikava sveže gline  

 Priprava peči, postopki žganja gline   

 Okraševanje in poslikava ŽGANE gline 


