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I 

GRAFIKA IN LIKOVNO RAZISKOVANJE 

 

IZVLEČEK 

 

V diplomski nalogi sem raziskala, kako poteka pouk likovnega področja grafike s strani 

učitelja in učencev. Kakšne težave se pojavijo pri grafični tehniki kolažni tisk in kakšne pri 

monotipiji, kako so učencem všeč ti grafični tehniki ter nekatere zmožnosti učencev. 

Raziskavo sem izvedla dveh četrtih razredih (22 učencev). Želene podatke sem pridobila s 

pomočjo opazovanja in anketnih vprašalnikov. Ugotovila sem, da ima učitelj boljše pogoje za 

izvedbo grafične tehnike monotipije. Za to ne potrebuje toliko pripomočkov, manjša je 

organizacija postopkov dela in prostora. Učencem sta zelo všeč obe tehniki. Pri izvajanju 

likovne naloge kolažnega tiska so učenci imeli težave predvsem zaradi slabše motorične 

spretnosti, pri monotipiji pa zaradi slabše predstave postopka dela. Raziskane zmožnosti 

učencev so se izkazale za še ne popolnoma razvite. Učenci imajo težave s predstavo izgleda 

končnega izdelka, to je slabše pri kolažnem tisku, ter večina učencev lastnega izdelka ni 

vrednotila objektivno.  

 

KLJUČNE BESEDE: 

- Grafika, 

- kolažni tisk, 

- monotipija, 

- težave, 

- samovrednotenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

RESEARCH OF GRAPHIC AND VISUAL ARTS 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation deals with the learning process of the artistic field of printmaking, both from 

the point of view of the teacher and the pupil. It discusses common problems that occur with 

the collage printmaking and monotyping techniques, respectively. Later, it evaluates the 

pupils’ opinions on both techniques, and specifies the skills the pupils are required to posses. 

Two fourth year classes (22 pupils) are covered in the experiment. The results, collected using 

observation and survey, show that monotyping is the easier technique to perform in the 

classroom, as it requires less tools and less demanding organization of the classroom and 

work procedures. The pupils liked both techniques equally. The problems with the collage 

printmaking were caused due to lack of the pupils’ fine motor skills, which proved not to be 

sufficiently developed yet, and with the monotyping due to their unclear picture of the work 

procedure. Especially in monotyping, the pupils had difficulties imagining the end product. 

Finally, most of the pupils failed to evaluate their product objectively. 

 

KEYWORDS: 

- Printmaking,  

- collage,  

- monotyping,  

- difficulties,  

- self-evaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

KAZALO VSEBINE 

 

1.0 UVOD ................................................................................................................................... 1 

2.0 TEORETIČNI DEL .............................................................................................................. 2 

2.1 Grafika .............................................................................................................................. 2 

2.1.1 Vrste tiska .................................................................................................................. 2 

2.1.2 Grafične tehnike ........................................................................................................ 4 

2.2 Likovna vzgoja in grafika ................................................................................................. 6 

2.3 Grafika v učnem načrtu .................................................................................................... 8 

2.4 Tiskanje matric na razredni stopnji ................................................................................ 10 

2.4.1 Tiskanje z grafično prešo ......................................................................................... 10 

2.4.2 Ročno odtiskovanje ................................................................................................. 11 

2.5 Tiskarska barva ............................................................................................................... 11 

2.6 Grafične tehnike na razredni stopnji ............................................................................... 12 

2.6.1 Tisk s pečatniki ........................................................................................................ 12 

2.6.2 Tisk s šablonami ...................................................................................................... 13 

2.6.3 Kolagrafija ............................................................................................................... 15 

2.6.4 Frotaž, drgnjenka ali utiranka .................................................................................. 16 

2.6.5 Kolažni tisk .............................................................................................................. 17 

2.6.6 Monotipija ............................................................................................................... 18 

2.7 Eksperimentalnost in raziskovanje pri grafiki ................................................................ 22 

3.0 EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................... 24 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema ............................................................................ 24 

3.2 Raziskovalna vprašanja .................................................................................................. 24 

3.3 Hipoteze .......................................................................................................................... 24 

3.4 Metodologija ................................................................................................................... 25 

3.4.1 Vzorec ...................................................................................................................... 25 

3.4.2 Pripomočki .............................................................................................................. 25 

3.4.3 Postopek zbiranja podatkov ..................................................................................... 26 

3.4.4 Postopek obdelave podatkov ................................................................................... 26 

3.5 Obdelava podatkov in interpretacija ............................................................................... 26 

3.5.1 Grafična tehnika kolažni tisk ................................................................................... 26 

3.5.2 Grafična tehnika monotipija .................................................................................... 64 

3.5.2.2 Analiza opazovalnega lista ................................................................................... 70 

3.5.4. Primerjava izdelkov kolažnega tiska in monotipij med razredoma ...................... 105 

4.0 ZAKLJUČEK ................................................................................................................... 107 

5.0 VIRI IN LITERATURA ................................................................................................... 109 

6.0 PRILOGE ......................................................................................................................... 111 

6.1 Anketni vprašalnik 1 ..................................................................................................... 111 

6.2 Anketni vprašalnik 2 ..................................................................................................... 112 

6.3 Opazovalni list .............................................................................................................. 113 

 

 

 

 



IV 

KAZALO TABEL 

 

Tabela 2.1: Število ur glede na likovno področje od 1 do 5 razreda .......................................... 8 

Tabela 2.2: Zapis likovnega področja grafike za četrti razred v učnem načrtu ......................... 9 

Tabela 3.1: Število učencev glede na razred in spol pri izvedbi ure kolažnega tiska. ............. 25 

Tabela 3.2: Število učencev glede na razred in spol pri izvedbi ure monotipije ..................... 25 

Tabela 3.3: Ali je bilo učencem všeč ustvarjanje kolažnega tiska? ......................................... 35 

Tabela 3.4: Učencem najbolj všeč pri ustvarjanju kolažnega tiska ......................................... 36 

Tabela 3.5: Učencem najmanj všeč pri ustvarjanju kolažnega tiska ........................................ 36 

Tabela 3.6: Podobnost likovnega motiva med učenci.............................................................. 37 

Tabela 3.7: Uporabljeni materiali pri izdelavi matrice ............................................................ 37 

Tabela 3.8: Kvaliteta lepljenja materialov na matrico ............................................................. 38 

Tabela 3.9: Predstava izgleda končnega izdelka in izgled končnega izdelek .......................... 39 

Tabela 3.10: Objektivnost samovrednotenja učencev .............................................................. 63 

Tabela 3.11: Število neobjektivno odgovorjenih vprašanj....................................................... 63 

Tabela 3.12: Ali je bilo učencem všeč ustvarjanje monotipije? .............................................. 73 

Tabela 2.13: Učencem najbolj všeč pri ustvarjanju monotipije ............................................... 73 

Tabela 3.14: Učencem najmanj všeč pri ustvarjanju monotipije. ............................................ 74 

Tabela 3.15: Kvaliteta odtisnjenih podob ................................................................................ 75 

Tabela 3.16: Zanimivost izdelanih monotipij .......................................................................... 75 

Tabela 3.17: Odtisi rok na končnem izdelku ........................................................................... 76 

Tabela 3.18: Všečnost končnega izdelka ................................................................................. 76 

Tabela 3.19: Primerjava všečnosti kolažnega tiska in monotipije ........................................... 77 

Tabela 3.20: Objektivnost samovrednotenja učencev ............................................................ 105 

Tabela 3.21: Število neobjektivno odgovorjenih vprašanj..................................................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

KAZALO SLIK 

 

Slika 2.1: Visoki tisk ( Jesih, 2000, 22) ...................................................................................... 3 

Slika 2.2: Globoki tisk (Jesih, 2000, 22) .................................................................................... 3 

Slika 2.3: Ploski tisk (Jesih, 2000, 22) ....................................................................................... 4 

Slika 2.4: Sitotisk (Jesih, 2000, 23) ............................................................................................ 4 

Slika 2.5: Postopek odtiskovanja z grafično prešo ................................................................... 10 

(Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 68-69) ...................................................................................... 10 

Slika 2.6: Postopek  ročnega odtiskovanja (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 72) ........................ 11 

Slika 2.7: Tisk s pečatniki (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 73) ................................................. 13 

Slika 2.8: Tisk s pritrjeno šablono (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 76)..................................... 13 

Slika 2.9: Tisk s premično šablono (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010,  98) .................................. 14 

Slika 2.10: Tisk s premično šablono (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 99) ................................. 14 

Slika 2.11: Tisk s premično šablono (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 100) ............................... 15 

Slika 2.12: Visoka kolagrafija (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 81) ........................................... 16 

Slika 2.13: Globoka kolagrafija (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 80) ........................................ 16 

Likovno delo 2.1: Teja Rožman, frotaž, drgnjenka ali utiranka ............................................... 17 

Likovno delo 2.2: Učenka 4. razreda, kolažni tisk ................................................................... 18 

Slika 2.14: Monotipija (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 93) ....................................................... 18 

Likovno delo 2.3: Teja Rožman, monotipija ............................................................................ 19 

Slika 2.15: Monotipija (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 94) ....................................................... 19 

Slika 2.16: Monotipija (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 95) ....................................................... 20 

Slika 2.17: Monotipija (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 96) ....................................................... 21 

Slika 2.18: Monotipija (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 97) ....................................................... 21 

Slika 2.19: Eksperimentalna grafika (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 106) ............................... 23 

Likovno delo 2.19: Učenka 4. razreda, eksperimentalna grafika ............................................. 23 

Likovno delo 3.1: Učenka 4. a razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk ....................................... 41 

Likovno delo 3.2: Učenka 4. a razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk ....................................... 42 

Likovno delo 3.3: Učenka 4. a razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk ....................................... 43 

Likovno delo 3.4: Učenec 4. a razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk........................................ 44 

Likovno delo 3.5: Učenec 4. a razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk........................................ 45 

Likovno delo 3.6: Učenec 4. a razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk........................................ 46 

Likovno delo 3.7: Učenec 4. a razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk........................................ 47 

Likovno delo 3.8: Učenka 4. a razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk ....................................... 48 

Likovno delo 3.9: Učenec 4. a razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk........................................ 49 

Likovno delo 3.10: Učenka 4. a razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk ..................................... 50 

Likovno delo 3.11: Učenka 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk ..................................... 51 

Likovno delo 3.12: Učenec 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk ..................................... 52 

Likovno delo 3.13: Učenka 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk ..................................... 53 

Likovno delo 3.14: Učenec 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk ..................................... 54 

Likovno delo 3.15: Učenec 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk ..................................... 55 

Likovno delo 3.16: Učenka 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk ..................................... 56 

Likovno delo 3.17: Učenec 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk ..................................... 57 

Likovno delo 3.18: Učenec 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk ..................................... 58 

Likovno delo 3.19: Učenka 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk ..................................... 59 

Likovno delo 3.20: Učenka 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk ..................................... 60 

Likovno delo 3.21: Učenka 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk ..................................... 61 

Likovno delo 3.22: Učenec 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk ..................................... 62 

Likovno delo 3.23: Učenka 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 1........................................ 79 



VI 

Likovno delo 3.24: Učenka 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 2 ....................................... 80 

Likovno delo 3.25: Učenka 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 1 ....................................... 81 

Likovno delo 3.26: Učenec 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 1 ....................................... 82 

Likovno delo 3.27: Učenec 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 2 ....................................... 83 

Likovno delo 3.28: Učenec 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 1 ....................................... 84 

Likovno delo 3.29: Učenec 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 2 ....................................... 85 

Likovno delo 3.30: Učenec 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 1 ....................................... 86 

Likovno delo 3.31: Učenec 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 2 ....................................... 87 

Likovno delo 3.32: Učenka 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 1 ....................................... 88 

Likovno delo 3.33: Učenka 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 2 ....................................... 89 

Likovno delo 3.34: Učenec 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 1 ....................................... 90 

Likovno delo 3.35: Učenec 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 2 ....................................... 91 

Likovno delo 3.36: Učenka 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 1 ....................................... 92 

Likovno delo 3.37: Učenka 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 2 ....................................... 93 

Likovno delo 3.38: Učenka 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija .......................................... 94 

Likovno delo 3.39: Učenec 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija .......................................... 95 

Likovno delo 3.40: Učenka 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija .......................................... 96 

Likovno delo 3.41: Učenec 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija .......................................... 97 

Likovno delo 3.42: Učenec 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija .......................................... 98 

Likovno delo 3.43: Učenka 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija .......................................... 99 

Likovno delo 3.44: Učenec 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija ........................................ 100 

Likovno delo 3.45: Učenec 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija ........................................ 101 

Likovno delo 3.46: Učenka 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija ........................................ 102 

Likovno delo 3.47: Učenka 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija ........................................ 103 

Likovno delo 3.48: Učenec 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija ........................................ 104 

 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«                                                          Rožman Teja; diplomsko delo 

 

 - 1 -  

1.0 UVOD 
 

Kot učenka razredne stopnje se ne spominjam, da bi se pri likovnem pouku velikokrat srečala 

z likovnim področjem grafika. Pri tem smo večino časa risali ali slikali. Po pregledovanju 

svojih likovnih map razredne stopnje sem opazila, da smo grafiko spoznali kot odtiskovanje 

pečatnikov. Prav tako tej ni bilo namenjeno veliko več pozornosti na predmetni stopnji. Tako 

sem grafične tehnike spoznala šele pri univerzitetnem študiju.  

Menim, da je grafika zelo zanimivo likovno področje, ampak na razredni stopnji velikokrat 

zapostavljeno pred likovnim področjem risanja, slikanja, kiparstva ali prostorskega 

oblikovanja. 

V teoretičnem delu sem najprej zapisala splošne značilnosti grafike, nato pa podala nekaj 

argumentov, zakaj je grafika pomembno področje likovne vzgoje. Poskušala sem zajeti vse 

bistvene lastnosti grafike, ki so pomembne za poučevanje na razredni stopnji. Te so: 

opredelitev v učnem načrtu, predstavitev grafičnih tehnik in vrst tiskanja (več pozornosti sem 

namenila kolažnem tisku in monotipiji) ter eksperimentalnost pri grafiki. 

V empiričnem delu sem se osredotočila na izvedbo likovne naloge z izdelavo kolažnega tiska 

in monotipije ter interpretacijo podatkov pridobljenih s pomočjo učnih priprav, anketnih 

vprašalnikov in opazovalnega lista. Tako sem ugotovila, kakšni so pogoji za izpeljavo učne 

ure, kateri problemi se pojavljajo pri izvajanju posamezne likovne naloge, ali so učenci 

zmožni predstave izgleda končnega izdelka ter sposobnosti samovrednotenja. 

Želela sem ugotoviti, kje se skrivajo razlogi za zapostavljenost likovnega področja, kako 

učenci sprejemajo to področje in nekatere zmožnosti učencev. 
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2.0 TEORETIČNI DEL 

2.1 Grafika 

Z grafiko se srečujemo v vsakdanjem življenju pri branju knjig, časopisa, revij, plakatov, 

opazovanju sledi gibanja živali v blatu ali snegu, odtisov mokrih, umazanih podplatov na 

suhih površinah, prstnih odtisov na ekranih mobilnih telefonov, oken, ogledal ipd. (Tomšič-

Čerkez, & Tacar, 2010) 

Pojem grafika izhaja iz grškega izraza graphein, ki pomeni pisati, vrezovati.  

Najprej je imela grafika lastnost risbe. Narejena je bila s črtami vrezanimi v lesno ali bakreno 

ploščo, iz katere je bila odtisnjena. Z iznajdbo litografije in barvnega tiska se je ta razvila v 

posebno grafično zvrst, ki ima poleg grafičnih še slikarske in plastične vrednosti.  

Odtiskovanje je najpomembnejša lastnost grafike. Pri grafiki na osnovi risbe izdelamo 

tiskovno ploščo ali matrico. To obdelamo ročno, z mehaničnimi ali kemičnimi sredstvi, lahko 

pa jo oblikujemo s sestavljanjem, dodajanjem različnih materialov. Ko je matrica izdelana, na 

njo nanesemo tiskarsko ali grafično barvo in čez položimo papir. Sledi odtiskovanje, pri 

katerem se pod pritiskom barva iz matrice odtisne na papir. Dobimo grafični list oziroma 

grafiko. Večino matric lahko večkrat odtisnemo. Tako nastane več grafičnih listov. Da ima 

odtis originalne umetniške grafike vrednost originalnega umetniškega dela, ga avtor podpiše. 

(Jesih, 2000; Pibernik, 2006) 

Pri grafiki lahko naredimo več enakih odtisov, jih razmnožujemo. Razmnoževanje s pomočjo 

matric imenujemo grafika.  

Poznamo dve vrsti grafike in sicer reproduktivno ali industrijsko ter umetniško ali originalno. 

Razlikujeta se v tisku. Industrijska grafika se tiska in razmnožuje z avtomatičnimi tiskarskimi 

stroji v neomejenih količinah. Umetniška ali originalna grafika se odtiskuje ročno ali s 

pomočjo ročnih naprav (npr. grafične preše). Tiska se v omejenih količinah in je pod odtisom 

podpisana. (Pibernik, 2006) 

2.1.1 Vrste tiska 

V grafiki poznamo več grafičnih tehnik in jih ločimo po vrstah tiska. Od tega je odvisen način 

nanosa tiskarske barve in kako odtisnemo matrico. Poznamo štiri osnovne skupine tiska: 

visoki tisk, globoki tiski, ploski tisk in sitotisk. 
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Visoki tisk 

Matrica visokega tiska ima raven dvignjen in nižji poglobljeni del. Nanjo nanesemo tiskarsko 

barvo s pomočjo valjčka. Ta se oprime le ravnega, dvignjenega dela, nižjih, poglobljenih 

delov matrice se ne oprime. Matrico odtisnemo ročno ali s pomočjo grafične preše. Pri 

odtiskovanju se odtisnejo le ravni, dvignjeni deli matrice.  

 

Slika 2.1: Visoki tisk ( Jesih, 2000, 22) 

 

 

Globoki tisk  

Pri globokem tisku z vtiranjem v vdolbine matrice nanašamo tiskarsko barvo. Površino 

matrice očistimo in jo odtisnemo na navlaženi papir. Odtisne se barva z vdolbin matrice. 

Odtiskujemo s pomočjo elastičnega filca. 

 

Slika 2.2: Globoki tisk (Jesih, 2000, 22) 
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Ploski tisk 

Pri ploskemu tisku tiskamo iz ravne matrice, brez dolbenja, jedkanja ali lepljenja. 

Slika 2.3: Ploski tisk (Jesih, 2000, 22) 

 

 

Sitotisk 

Pri sitotisku izkoriščamo prepustne in neprepustne dele sita. Na grafični list barvo vtiramo 

skozi mrežico, ki je napeta na okvir. Na delih, kjer je mrežica zaprta, barva ne prodira in 

delih, kjer je odprta barva prodira. (Jesih, 2000) 

 

Slika 2.4: Sitotisk (Jesih, 2000, 23) 

 

2.1.2 Grafične tehnike 

Jesih (2000) znotraj vrst tiska deli grafične tehnike. Te se med seboj razlikujejo v uporabi 

materiala, pripravi in obdelavi tiskovne plošče. 

 

1. Tehnike visokega tiska: 

Lesorez:  

- obrezni lesorez (črtni, linearni), 

- tolčena (punktirana) tehnika, 

- beli rez (lesorez belih linij) – inverzija belega reza, 

- gravura v les, 
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- tonski lesorez, 

- lesorez (splošni, univerzalni), 

- barvni lesorez: - ročno obarvani lesorez, 

 - montažni barvni linorez, 

Linorez
1
: 

- obrezni linorez (črtni, linearni), 

- beli rez (linorez belih linij) - inverzija belega reza, 

- gravura v linolej (linogravura), 

- tonski linorez, 

- linorez (splošni, univerzalni), 

- barvni linorez: - linorez v prekrivanju barv, 

 - montažni linorez. 

Rezanje v mavec 

Tisk s pečatniki  

Tisk s šablonami: 

- tisk s premično šablono, 

- tisk s pritrjeno šablono, 

Kolažni tisk 

Kolagrafija 

Visoka jedkanica 

Visoki bakrorez 

Gravura v plošče PVC 

Tisk iz naravnih materialov 

 

2. Tehnike globokega tiska: 

Mehanične tehnike: 

- bakrorez, 

- suha igla, 

- mezzo tinto, 

- punktirana tehnika, 

- gravura v plastično maso. 

Kemične tehnike: 

                                            
1
 Ležeče označene grafične tehnike se izvajajo v osnovni šoli. 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«                                                          Rožman Teja; diplomsko delo 

 

 - 6 -  

- jedkanica, 

- akvatinta, 

- tehnika mehke prevleke (vernis mou), 

- izkrušenka (reservage). 

 

3. Tehnike ploskega tiska: 

Litografija: 

- tehnika litografske krede, 

- tehnika litografskega tuša, 

- litobrušenka, 

- tehnika laviranega tuša, 

- tehnika pretiska, 

- litogravura, 

- litografska inverzija, 

- fotolitografija. 

 

4. Tehnike sitotiska: 

Sitotisk: 

- tehnika zapiranja mreže s šablonami, 

- tehnika zapiranja z emulzijo, 

- tehnika fotopostopka, 

 

2.2 Likovna vzgoja in grafika 

Grafika je ena izmed petih likovnih področij. V program likovne vzgoje naj bi bila vključena 

zaradi možnosti reprodukcije. V procesu nastajanja ponuja enkratno didaktično možnost 

spoznavanja likovne snovi. (Jesih, 1999) 

Jesih (1999) pravi: » Načini ustvarjalčevega izražanja so različni: od realističnega in 

mimetičnega opisovanja do čistejše in reducirane ali abstraktne oblike. Lahko pa je pot k 

razumevanju moderne umetnosti, » … ki je izoblikovala izkušnjo večplastne redukcije na 

osnovne oblike in znake, na preproste barvne odnose, na organska razmerja in preproste 

ritme, na vlogo materiala in likovnega procesa, na pretvorbo snovnega v likovni pojav. « 

(Jesih 1999; povzeto po: Pfennig, 1974) 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«                                                          Rožman Teja; diplomsko delo 

 

 - 7 -  

»Kaj je torej v grafiki takega, da je njeno mesto v vzgojno-izobraževalnem procesu 

nenadomestljivo? 

Kompleksnost zajema celovit proces od zamisli, predvidevanja, načrtovanja, obdelave, 

odtiskovanja, avtoriziranja, vrednotenja, izbora in razstave. 

Interdiscipliniranost vključuje spoznavanja materialov, orodij, strojev, postopkov in 

učinkovito vključuje znanje, ki so ga učenci osvojili na različnih predmetnih področjih. 

Načrtnost (postopna zaporednost) nudi pozitivno izkušnjo načrtnega, samostojnega ali 

skupinskega dela, ki poleg likovne pozornosti razvija tudi bolj vsakdanje (a nič manj 

pomembne) navade, kot so priprava prostora, red in čistoča pri delu, ustrezen odnos do orodij 

in materialov, ustrezno shranjevanje likovnih del, urejanje delavnice v prvotno stanje, ki 

omogoča nadaljnje delo drugim skupinam učencev. 

Motivacija pri grafiki nastopi z demonstracijo odtiskovanja. Novi postopki in orodja učence 

animirajo in popestrijo predmet likovna vzgoja. 

Motorične spretnosti, fina motorika se ob rokovanju z dleti, iglami in drugim orodjem 

izpopolnjuje, njena razvitost je neposredno zabeležena v materialu, večje uporabnost 

materiala zahteva jasnejše likovne odločitve. 

Doslednost in vztrajnost sta lastnosti, ki omogočata uspešno izvedbo začrtanega dela. Pri 

grafiki sta bogato poplačani s čistim, kvalitetnim odtisom. 

Estetsko doživljanje, doživljanje lepote ob izdelkih, v katere je učenec vložil veliko časa in 

truda, je pri grafiki lahko poglobljeno, v kolikor so doseženi likovni cilji naloge. Vsekakor pa 

različne grafične tehnike vsebujejo tiste specifične lastnosti, ki jih na drugih oblikovalnih 

področjih ne najdemo. Kultura grafičnega vključuje tudi občutljivost za kvaliteto papirja in 

barvnih nanosov ter pozornost rokovanja z grafičnimi listi. 

Afirmativnost grafike je velika, saj lahko učenci uspešne odtise razmnožijo v več izvodih, jih 

pošiljajo na likovne razstave in natečaje, jih hranijo v šolski zbirki in doma v grafični mapi.« 

(Jesih, 2000, 9) 

 

Učenci pri učenju grafične tehnike med procesom nastajanja teh oblikujejo miselni razvoj. 

Izdelava matrice je abstrakten miselni proces, saj med izdelavo ne vidimo nastajanja 

končnega izdelka kot na primer pri risanju, slikanju ipd. Tega si moramo med izdelavo 

predstavljati. Končni rezultat - grafika nastane šele z odtisom. Zato v procesu nastajanja 

grafične tehnike izzivajo likovnokreativno, tehnično in abstraktno mišljenje. (Jesih, 2000) 
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Grafika dopušča različne možnosti, te temeljijo na predvidevanju in eksperimentiranju. (Cenc, 

2004) 

 

Jakubin (1990) opozarja, naj učenci pri pouku grafike ne spoznajo le umetniško grafiko, 

ampak naj spoznajo tudi uporabnost grafike in grafičnega oblikovanja v vsakdanjem življenju. 

To grafično znanje z učenci uporabljamo pri oblikovanju in tisku šolskih plakatov, povabil, 

čestitk idr. 

 

2.3 Grafika v učnem načrtu 

V vzgojno izobraževalnem procesu je vsem razredom razredne stopnje namenjeno enako 

število ur likovne vzgoje in sicer vsakemu po 70 ur. Znotraj teh ur učitelj obravnava likovna 

področja: risanja, slikanja, kiparstva, prostorskega oblikovanja in grafike. 

 

Tabela 2.1: Število ur glede na likovno področje od 1 do 5 razreda 

Likovno področje Risanje Slikanje Kiparstvo Prostorsko oblikovanje Grafika 

Razred f
i
 F f F f 

1. 16,5 16,5 16,5 16,5 4 

2. 15,5-16 15,5-16 15,5-16 15,5-16 6-8 

3. 15,5-16 15,5-16 15,5-16 15,5-16 15,5-16 

4. 14 14 14 14 14 

5. 14 14 14 14 14 

 

V prvem triletju je grafiki namenjeno manjše število ur, ostalim likovnim področjem (risanju, 

slikanju, kiparstvu in prostorskem oblikovanju) je namenjeno enako število ur. Najmanj ur je 

namenjeno grafiki v prvem razredu samo 4 ure. Ostalim področjem je namenjeno po 16,5 ur. 

To je 82,5% več ur kot grafiki. V drugem in tretjem razredu je grafiki namenjeno enako 

število ur, in sicer 6-8, ostalim 15,5-16 ur. Grafika šele v četrtem razredu postane 

enakovredna ostalim likovnim področjem s 14 urami letno. Prav tako je vsem petim likovnim 

področjem namenjeno enako (14) število ur v petem razredu. 
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Tabela 2.2: Zapis likovnega področja grafike za četrti razred v učnem načrtu 

Likovni 

problem 

Cilji reševanja likovnih problemov Standardi 

znanja 

 Usvajanje likovnih 

pojmov 

Likovno 

izražanje 

Privzgajanje 

doživljajskih 

naravnanosti 

Likovne pojme 

likovno opišejo 

in likovno 

izrazijo 

Tiskarstvo 

(grafika), 

matrica, 

odtis in 

umetniška 

grafika 

 

Učenci: 

- razločijo že znani 

pojem tiskarstvo 

(grafika) 

- utrdijo pojem 

matrica 

- se seznanijo s 

pojmom 

grafik umetnik 

in umetniška 

grafika 

- naštejejo naravne 

in umetne materiale 

za izdelavo 

matrice 

- spoznajo 

uporabnost 

različnih 

materialov oziroma 

njihovih 

površin za izdelavo 

matrice 

- opišejo postopke 

že znanih preprostih 

grafičnih 

tehnik 

Učenci: 

- z 

odtiskovanjem 

pečatnika 

sestavljajo 

ornamentalno 

kompozicijo 

- z materiali 

različnih površin 

sestavijo 

kompozicijo in 

jo odtisnejo 

- izvedejo 

enobarvni 

ploski tisk 

 

Učenci: 

- razvijajo tipne 

opazovalne 

zmožnosti 

- razvijajo 

izvirnost 

v izbiri površin 

materialov 

- razvijajo 

smisel 

za nizanje 

ritmičnih 

zaporedij 

- se navajajo 

doslednost 

izvedbi 

grafične 

tehnike 

 

Učenci 

prepoznajo 

pojme: 

- tiskarstvo 

(grafika) 

- umetnik, 

grafik 

- umetniška 

grafika 

- matrica 

- grafični 

pripomočki 

- površina 

materiala 

- enobarvni 

tisk 

- barvni tisk 
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- spoznajo različne 

pripomočke za 

grafično 

oblikovanje 

- spoznajo 

pomembne 

slovenske 

grafike in njihova 

dela 

 

Medpredmetne povezave: slovenščina, matematika, glasba in spoznavanje okolja. (Učni načrt, 

2004) 

 

2.4 Tiskanje matric na razredni stopnji 

2.4.1 Tiskanje z grafično prešo                                           

                                                                                       Slika 2.5: Postopek odtiskovanja z 

grafično prešo  

(Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 68-69)     

Pri tikanju učenci sodelujejo z učiteljem. Navadno pri        

tiskanju matrice sodeluje le eden učenec, težko pa pridejo 

na vrsto prav vsi učenci. Učenci mizo zaščitijo s 

kartonom ali časopisnim papirjem. Učitelj na ploščo za 

pripravo barve z lopatico nanese grafično barvo in jo 

enakomerno porazdeli. Z gumijastim valjčkom jo razvalja 

v vse smeri in jo nanese na matrico. To položi na 

osnovno ploščo grafične preše in nanjo položi papir za 

tiskanje. Tega prekrije s filcem. Valj pod pritiskom 

zapelje od roba do roba. Dobimo grafiko – grafični list. 

(Jesih, 2000; Tomšič-Čerkez, & Tacar, 2010) 
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2.4.2 Ročno odtiskovanje                                                                             

Ročno tiskamo iz matric za visoki tisk. Globokega tiska z ročnim odtiskovanjem ne moremo 

izvesti. Navadno se ga poslužujemo, ko nimamo možnosti uporabiti grafične preše. Ročno 

tiskanje poteka s celim razredom naenkrat. Učitelj in učenci mize zaščitijo s kartonom ali 

časopisnim papirjem. Učitelj nanese grafično barvo na ploščo za pripravo barve. Navadno 

uporabimo grafično barvo na vodni osnovi. Učitelj jo z lopatico nanese na ploščo za pripravo 

barve. Čim bolj enakomerno jo razvalja s pleskarskim valjčkom in nanese na matrice učencev. 

Površina se tiska naj bo ravna in čista. Na matrico učenci položijo papir za tiskanje in ga z 

obema rokama pritisnejo od sredine do robov. S kuhinjsko žlico z enakomernim pritiskom 

drsijo po papirju. Pri tem se matrica odtisne na položen papir. Da preverimo, če se je matrica 

dobro odtisnila, dvignemo papir in pogledamo. Pri tem smo previdni, da se papir ali matrica 

ne premakneta. To delo je za otroke še posebej naporno, saj traja od 10 do 15 minut. Za 

pripomoček namesto kuhinjske žlice lahko uporabimo tudi kuhalnico, radirko, gobico ali 

klobčič volne. (Duh, & Vrlič, 2003; Jesih 2000; Tomšič-Čerkez, & Tacar, 2010) 

 

Slika 2.6: Postopek  ročnega odtiskovanja (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 72) 

 

 

2.5 Tiskarska barva 

Tiskarske barve se razlikujejo glede na vrsto grafične tehnike. Dve osnovni sestavini tiskarske 

barve sta pigment in vezivo, sestava specifičnih dodatkov in obdelava pa je odvisna od vrste.  

Barva in njena sestava sta se s časom, glede na uporabo in razvoj reproduktivne tehnike, zelo 

spreminjali. Danes imamo v industrijski grafiki barve prirejene za stroje s hitrim načinom 

tiskanja. Te so za umetniško grafiko neuporabne, saj se prehitro sušijo in so premalo 

kompaktne. Pri umetniški grafiki razlikujemo barve po uporabi glede na vrsto tiska (visoki, 

globoki, ploski tisk in sitotisk). Barve so na oljni osnovi. Te lahko redčimo ali gostimo. 

Gostota barve je odvisna od postopka tiska oziroma grafične tehnike. 

V osnovni šoli uporabljamo tiskarske barve na vodni osnovi. V primerjavi z oljnimi jih veliko 

lažje očistimo, saj za to ne uporabljamo petroleja ali bencina. S tem preprečimo toksičnost, 

hlapljivost, eksplozivnost, zaradi česar so tudi bolj prijazne okolju. (Jesih, 2000)  
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2.6 Grafične tehnike na razredni stopnji 

V Jesihovi delitvi
2
 grafičnih tehnik so ležeče označene tehnike, ki jih obravnavamo v osnovni 

šoli. Vidimo, da je večina teh za učence razredne in predmetne stopnje prezahtevnih.  

Na razredni stopnji učenci spoznajo le določene, bolj enostavne grafične tehnike. 

Najosnovnejše grafične tehnike so tehnike visokega tiska. Izdelava teh je preprosta, hitra in 

omogoča raznovrstnost likovnega izražanja. (Jesih, 2000) 

K njim prištevamo: kolažni in kartonski tisk, šablonski tisk in tisk pečatnikov. Učenci na tej 

stopnji spoznajo tudi tehniko ploskega tiska. To tehniko predstavlja monotipija. 

Z globokim tiskom se na razredni stopnji ne srečamo. Eno od tehnik učenci spoznajo na 

predmetni stopnji. Ta tehnika je suha igla. Pri tej tehniki risbo s topo iglo režemo v debel 

karton, polivinil, celuloid in kovinske plošče. S tamponom iz tekstila vtremo v vdolbine 

grafično barvo. Matrico pobrišemo, nanjo položimo papir in jo odtisnemo. Tiskamo z 

grafično prešo. (Pibernik, 2006) 

2.6.1 Tisk s pečatniki 

Odtiskovanje s pečatniki je najpreprostejša in najstarejša tehnika. Pečatnike izdelamo iz 

različnih materialov. Pomembno je, da so ti mehki, da jih lahko oblikujemo. Največkrat jih 

izdelujemo iz krompirja. Uporabljamo tudi druge plodove in sadje, ali pa jih izdelamo iz 

plute, stiroporja, gume, radirke. Pečatnike izrezujemo z olfa ali navadnim nožem. Na 

dvignjene dele izrezanega motiva s čopičem nanesemo vodno ali gosto tempera barvo ali pa 

jih namočimo v barvo. Na pečatnike iz obstojnejšega materiala lahko nanesemo tiskarsko 

barvo. S pritiskom ob papir se oblikuje odtis.  

S pečatniki odtiskujemo različne vzorce. Kombiniramo barve in motive pečatnikov. 

Tudi deli našega telesa so pečatniki. Odtiskujemo lahko prste, dlani, komolce, stopala … Te 

namažemo z gostejšo grafično barvo in jih odtisnemo na podlago.  

Odtisi so lahko nepopolni ali pa se razmažejo. Učenci jih navadno popravljajo, kar pa ni prav, 

saj to ni napaka ampak ena od lastnosti te tehnike. (Duh, & Vrlič, 2003; Jesih (2000); Tomšič-

Čerkez, & Tacar, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2
 Delitev je zapisana v podpoglavju 2.1.2. 
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Slika 2.7: Tisk s pečatniki (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 73) 

 

2.6.2 Tisk s šablonami 

Šablone izdelamo iz različnih materialov in sicer papirja, tekstila, kartona, šablona je lahko 

tudi list drevesa. Te lahko premikamo in jih večkrat odtisnemo. Matrice odtisnemo ročno ali z 

grafično prešo. 

Tisk s pritrjeno šablono 

Tanjši karton premažemo z lepilom razredčenim z vodo. Ko se podlaga posuši, ga obrnemo 

na drugo stran. Iz kartona izrežemo želene oblike in jih prilepimo na premazan tanjši karton. 

Dobimo matrico, ki ima dvignjene, ravne površine in poglobljene dele. To odtisnemo. 

Pri ponovnem tiskanju dobimo več enakih odtisov. Motiv na matrici lahko dopolnjujemo, 

tako da z lepljenem vstavljamo nove elemente. 

 

Slika 2.8: Tisk s pritrjeno šablono (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 76) 
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Tisk s premično šablono 

Pri tisku s premično šablono iz kartona izrežemo šablone, jih sestavimo in odtisnemo. Pri 

ponovnem tiskanju ne dobimo več enakih odtisov, zato bi lahko to tehniko poimenovali tudi 

monotipija s premično šablono.  

Tehnika omogoča, da z istimi šablonami sestavljamo različne motive. Sestavljamo različne 

barvne kompozicije.  

Poznamo več vrst tiskov s premično šablono. 

1. način: 

Z valjčkom nanesemo grafično barvo na osnovo za matrico (kovino, debelejši papir, pleksi 

steklo). Šablone različnih materialov izrežemo ali natrgamo, lahko jih pobarvamo ali pa 

pustimo brez barve ter jih položimo na osnovo za matrico. Končano matrico odtisnemo. 

 

Slika 2.9: Tisk s premično šablono (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010,  98) 

 

2. način: 

Šablono natrgamo ali izrežemo ter jo pobarvamo z grafično barvo. Položimo jo na osnovo za 

matrico in jo odtisnemo. 

 

Slika 2.10: Tisk s premično šablono (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 99) 
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3. način: 

Iz papirja ali katerega drugega materiala izrežemo poljubno obliko. V tem materialu nastane 

luknja oz. šablona.  

Položimo jo na papir: 

1. odprtino prebarvamo z grafično barvo z valjčkom ali s pršilom z barvo, 

2. barvamo okrog šablone 

(Jesih 2000; Tomšič-Čerkez, & Tacar, 2010) 

 

Slika 2.11: Tisk s premično šablono (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 100) 

 

2.6.3 Kolagrafija 

Kolagrafija je mlajša grafična tehnika, pri kateri matrico izdelamo z lepilom. Za matrico 

uporabimo trši papir ali karton. Lepila, ki jih uporabljamo, so gostejša npr. lepilo za les, 

univerzalno lepilo. Dobro je, da matrico prej premažemo z lepilom, da se pri sušenju le-ta ne 

skrivi.  

Visoka kolagrafija 

Na matrico z lepilom oblikujemo motiv. Tega ne nanesemo preveč, saj drugače pri tiskanju 

strga papir. Ko se ta posuši, na matrico nanesemo grafično barvo in jo odtisnemo s pomočjo 

grafične preše.  
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Slika 2.12: Visoka kolagrafija (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 81) 

 

 

Globoka kolagrafija 

Na celotno matrico nanesemo debelejši sloj lepila. Vanj z leseno palčko ali kovinsko iglo 

oblikujemo motiv. Ko se ta posuši, na matrico nanesemo grafično barvo in jo odtisnemo s 

pomočjo grafične preše. (Duh, & Vrlič, 2003; Jesih 2000; Tomšič-Čerkez, & Tacar, 2010) 

 

Slika 2.13: Globoka kolagrafija (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 80) 

 

2.6.4 Frotaž, drgnjenka ali utiranka 

Pri tehniki frotaž papir položimo na izbrano teksturno površino (zid, deska, tekstil, grob papir, 

list drevesa … ) in s svinčnikom, voščenko ali kredo drgnemo po papirju. Pri tem se nanj 

odtisne podoba teksturne površine. (Tomšič-Čerkez, & Tacar, 2010) 
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Likovno delo 2.1: Teja Rožman, frotaž, drgnjenka ali utiranka 

 

2.6.5 Kolažni tisk 

Kolažni tisk je mlajša grafična tehnika. Značilnost te tehnike je, da matrico izdelujemo z 

materiali raznovrstnih površinskih struktur. Pri oblikovanju te je potrebno predvideti, kako se 

bo površina določenega materiala odtisnila (črtne strukture, vzorec). Zato je od vseh tehnik 

visokega tiska najbolj presenetljiv. Odtis je najbolj viden, če je v kontrastu s čisto površino. 

Kolažni tisk je primeren tudi za eksperimentalni tisk.  

Za izdelavo potrebujemo tanjši karton, ki je podlaga matrice. Nanjo lepimo izrezane, trgane 

oblike materialov ali uporabimo naravne materiale. Uporabimo: karton, krep papir, usnje, 

tekstil, vrv, papir, čipko, valovito lepenko, furnir, drobnejši pesek, koruzni zdrob. Izogibamo 

se materialom kot so: volna, vata in redko tkani tekstil, ker bi nam lahko povzročali težave pri 

tiskanju. Za linearno obdelavo na odtisu uporabimo vrvice in njim podobne materiale. Bele 

linje pa dosežemo tako, da pri izdelavi matrice lepimo karton v različnih višinah. Ti prehodi 

se vidijo kot bela linja. Materiale moramo dobro prilepit, da se ti pri nanosu barve z valjčkom 

in tiskanju ne odlepijo. Lepimo jih enega poleg drugega. Če pa jih lepimo drug na drugega, 

moramo paziti, da višina matrice ne presega več kot 2 do 3 mm, saj bi drugače imeli težave 

pri tiskanju s trganjem in mečkanjem papirja. Materiali, ki vpijajo tiskarsko barvo, se lepše 

odtiskujejo. Posušeno matrico obrnemo in jo namažemo z lepilom po hrbtni strani, da se pri 

sušenju ne skrivi. Ko je matrica končana, dobimo kolaž z dvignjenimi in poglobljenimi deli. 

Dvignjeni deli bodo odtisnjeni.  Bele dele ustvarjajo robovi prilepljenih oblik, ki jih valjček 

ne doseže. Da se jih znebimo, lepimo ploskve čez ploskve, dodajamo manjše ploskve, nitke. 

Pazimo na višino matrice. Matrico odtisnemo ročno ali z grafično prešo.  

(Jesih, 1999, 2000; Pibernik, 2006; Tomšič-Čerkez, & Tacar, 2010) 

Če matrico izdelamo le iz kartona, tršega papirja in lepenke, ter jo odtisnemo, to tehniko 

imenujemo kartonski tisk.  (Duh, & Vrlič, 2003)  
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Likovno delo 2.2: Učenka 4. razreda, kolažni tisk 

 

2.6.6 Monotipija 

Monotipija je unikatna grafična tehnika. Beseda monotipija je sestavljena iz dveh besed, 

monos, ki pomeni en sam in typos, odtis. Ustvarjalcu omogoča risanje, barvanje in tiskanje v 

enem mediju. Od drugih tehnik grafike se razlikuje v tem, da matrice ne moremo večkrat 

odtisniti, ampak moramo za vsak odtis narediti novo matrico. Odtis monotipije je unikaten. 

Zato je pri podpisu grafike ne zapišemo zaporedne številke odtisa, saj je odtis samo eden.  

Značilnost nekaterih vrst monotipij je, da je matrica ploska. 

Za izdelavo monotipije obstajajo zanimivi, raznovrstni načini. 

Monotipija s tempera barvami 

1. način: 

Potrebujemo tršo, gladko in neprozorno podlago. Za to lahko uporabimo gladek karton, folijo 

prosojnic ali keramično ploščico. Na to s trdim čopičem naslikamo motiv z gostimi tempera 

barvami. Tempera barvam lahko dodajamo glicerin, da se te ne sušijo prehitro. Na naslikan 

motiv položimo tanjši papir. Z rahlim pritiskom po celi površini odtisnemo motiv. Papir 

dvignemo. Na hrbtni strani dobimo odtis naslikane prosojnice. 

 

Slika 2.14: Monotipija (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 93) 
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2. način: 

List papirja na polovici prepognemo. Na polovico z gostimi tempera barvami narišemo motiv 

ali le polovico tega. Nato list zopet prepognemo, in sicer tako kot na začetku. Po celotni 

površini z roko narahlo pritisnemo ter ga odpremo. Na listu imamo sedaj naslikan motiv in 

odtis tega. 

 

Likovno delo 2.3: Teja Rožman, monotipija 

 

 

Monotipija z vodotopni flomastri 

Na papir, karton, idr., naslikamo motiv z vodotopnimi flomastri. List papirja rahlo zmočimo z 

vodo in ga položimo na naslikan motiv. Z rahlim pritiskom po vsej površini ga odtisnemo. 

Dvignemo papir, na hrbtni strani je odtisnjen motiv. 

 

Slika 2.15: Monotipija (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 94) 

 

 

Monotipija z grafično barvo 

Poznamo več načinov, kako naredimo monotipijo z grafičnimi barvami.  
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Grafično bravo razvaljamo po plošči za pripravo barve. Osnovna za matrico je plošča iz 

gladkega kartona ali folije. Plošča je lahko iz stekla, pleksi stekla, linoleja, kovine idr. Na 

ploščo z valjčkom nanesemo grafično barvo. 

1. način: 

Na ploščo položimo list papirja. S svinčnikom ali drugim suhim risalom nanj narišemo motiv. 

Barva se pri risanju prenaša na spodnjo stran papirja. Na njej nastaja zrcalni odtis, ki je zaradi 

različno močnega pritiskanja pri risanju različno intenziven. Narahlo pritisnemo po celotni 

površini. Na hrbtno stran papirja se odtisne motiv. Naredimo lahko še en odtis. Na ploščo prej 

odtisnjene monotipije položimo list papirja in jo odtisnemo z grafično prešo. Dobimo 

negativen odtis prej nastale monotipije.  

Pri risanju roke ne naslanjamo na papir, ker bi na odtisu dobili tudi njen odtis.  

 

Slika 2.16: Monotipija (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 95) 

 

 

Naredimo lahko tudi večbarvno monotipijo. Uporabimo več barvnih plošč, katere menjamo 

pri risanju motiva. V nižjih razredih osnovne šole najprej papir položimo na ploščo s črno 

barvo in narišemo risbo. Tega nato polagamo na različne barvne plošče in risbo polnimo z 

barvnimi ploskvami. Robovi grafike naj bi bili čisti, zato si pri tem pomagamo tako, da jih 

maskiramo z lepilnim trakom.  

 

2. način: 

Na gosto nanesemo grafično barvo. Z leseno palčko narišemo motiv. Da bodo črte čim bolj 

različne, uporabimo palčke z različno širokimi konicami. Na matrico položimo list papirja. Na 

rahlo pritisnemo po vsej površini. Matrica se odtisne na hrbtno stran papirja. Odtisnemo jo 

lahko tudi z grafično prešo.  
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Slika 2.17: Monotipija (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 96) 

 

3. način: 

S čopičem in topilom grafične barve, če je grafična barva vodotopna potem uporabimo za 

topilo vodo, narišemo motiv. Na matrico položimo list papirja in ga narahlo pritisnemo po 

vsej površini. Odtisnemo jo ročno ali z grafično prešo. 

(Jesih, 1999, 2000; Pibernik, 2006; Tomšič-Čerkez, & Tacar, 2010) 

 

Slika 2.18: Monotipija (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 97) 
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Zgoraj opisane tehnike monotipij lahko kombiniramo s premičnimi šablonami. Te lahko 

pobarvamo ali pa jih pustimo nepobarvane in jih položimo osnovo za matrico. Premična 

šablona omogoča večkratno polaganje iste šablone v različnih kompozicijskih, barvnih, 

statično –dinamičnih  odnosih. 

 

Unikaten odtis dobimo tudi pri risanju, slikanju na kamen in odtiskovanju tega ali pri risanju 

na indigo papir.  

Pri izdelavi montipij lahko eksperimentiramo v nedogled. 

 

2.7 Eksperimentalnost in raziskovanje pri grafiki 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2008) je eksperimentalnost označena kot lastnost, 

znanost eksperimentalnega. Besedo eksperimentalen pa označuje, ki išče nove umetniške 

izrazne zmožnosti. Tako si lahko besedo eksperimentalnost razlagamo kot iskanje novih 

umetniških izraznih zmožnosti. 

Pomembno je, da učitelj spodbuja eksperimentalnost oziroma raziskovanje učencev. Hkrati s 

tem spodbuja njihovo mišljenje, samostojnost in ustvarjalnost. Učitelj mora zato primerno 

organizirati potek pouka. Učence mora motivirati, jih spodbuditi pri posredovanju novih 

likovnih in drugih pojmih, da bodo iskali nove načine in rešitve. Pripraviti mora primerno 

okolje za eksperimentiranje, in sicer postavitev miz, materialov, pripomočkov in orodij. 

Učenci naj bi samostojno eksperimentirali in preizkušali nove stvari, učitelj jih naj ne bi 

omejeval, ampak spodbujal, če ti zaidejo v »slepo pot«. Prav tako pa je pomembno, da učitelj 

sam velikokrat eksperimentira. Ne smemo pričakovati, da bodo učenci radi eksperimentirali, 

če ne bodo nikoli videli eksperimentirati svojega učitelja.  

Pri grafiki je eksperimentiranje še posebej zanimivo. Preizkušamo lahko različne tehnike ter 

načine dela in tako spoznavamo lastnosti odtiskovanja ter druge značilnosti grafike.  

Eksperimentiranje pri kolažnem tisku je bolj omejeno, saj za izdelavo tega poznamo le en 

način. Pri monotipiji pa je drugače. Poznamo več različnih načinov
3
 za izdelavo monotipije. 

Zato je tudi veliko možnosti eksperimentiranja.  

Na primer eksperimentiranje pri monotipiji z grafično barvo. Za matrico uporabimo 

prosojnico, na katero navaljamo grafično barvo. Na to položimo risalni list in nanj rišemo s 

suhim risalom. Pri tem se narisane podobe odtisnejo na drugo stran risalnega lista. Ko 

                                            
3
 Opisani so v podpoglavju 2.4.6. 
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končamo, obrnemo risalni list in dobimo grafiko. To ustvarjanje lahko popestrimo z 

eksperimentiranjem različnih oblik šablon ali materialov med risalni list in prosojnico. Te 

šablone ali materiale lahko tudi pobarvamo z različnimi grafičnimi barvami in tako dobimo 

več barvno monotipijo kombinirano s šablonskim tiskom.  

Pri kolažnem tisku težko posegamo v samo izvedbo tehnike in eksperimentiramo na ta način. 

To lahko naredimo drugače. Isto matico odtisnemo na različne podlage, barvne papirje, 

odtisnemo matrico v različnih barvah. Različne matrice lahko odtisnemo skupaj in dobimo 

skupinsko grafiko.  

Zanimivo bi bilo eksperimentiranje, ki vključuje obe tehniki. Monotipijo bi lahko kombinirali 

s kolažnim tiskom, tako da po odtisnjeni matrici kolažnega tiska rišemo s suhim risarskim 

materialom po papirju. Dobili bi odtisa dveh tehnik na enem končnem odtisu. 

 

Slika 2.19: Eksperimentalna grafika (Tomšič-Čerkez, Tacar, 2010, 106) 

 

 

Likovno delo 2.19: Učenka 4. razreda, eksperimentalna grafika 
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3.0 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Likovna vzgoja v osnovni šoli zavzema oblikovalno področje risanja, slikanja, grafike, 

kiparstva in prostorskega oblikovanja. Področja naj bi bila med seboj enakovredna. Menim 

pa, da je področje grafike na razredni stopnji zapostavljeno. Kot eden izmed možnih razlogov 

navajam večjo, zahtevnejšo pripravljenost učitelja. Učenje in predstavitev grafičnih tehnik je 

za učitelja in učence zahtevnejše kot npr. nekaterih tehnik risanja. Pri izvajanju grafične 

likovne naloge si morajo učenci predstavljati končni izdelek, saj se matrica in odtis te močno 

razlikujeta. To pa je za učence razredne stopnje kar težko.  

V empiričnem delu želim raziskati pogoje za izpeljavo učne ure, probleme, ki se pojavljajo pri 

izvajanju likovne naloge in predstavljanje izgleda končnega izdelka učencev ter sposobnost 

samovrednotenja učencev. Pri raziskovanju se bom omejila na grafično tehniko kolažnega 

tiska in monotipije. 

 

3.2 Raziskovalna vprašanja 

1. Pri kateri grafični tehniki (kolažnem tisku ali monotipiji) imamo boljše pogoje za 

izvedbo učne ure? 

2. Katera grafična tehnika (kolažni tisk ali monotipija) je učencem bolj všeč? 

3. Ali si učenci predstavljajo izgled končnega izdelka? Pri kateri grafični tehniki 

(kolažnem tisku ali monotipiji) si tega boljše predstavljajo?  

4. Katere težave se bodo pojavile pri izvajanju likovne naloge pri kolažnem tisku in 

katere pri monotipiji? 

5. Ali učenci objektivno vrednotijo lasten izdelek? 

 

3.3 Hipoteze 

Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednje hipoteze: 

1. Boljše pogoje za izvedbo ure imamo pri grafični tehniki monotipija. 

2. Učencem je boj všeč grafična tehnika monotipije. 

3. Učencev končni izdelek ni takšen, kot si ga je predstavljal med izdelavo. Učenci si 

lažje predstavljajo končni izdelek pri ustvarjanju monotipije. 

4. Pri ustvarjanju kolažnega tiska bodo učenci imeli največ težav z vztrajnostjo pri 

izdelovanju matrice. Pri ustvarjanju monotipije pa pri odtiskovanju te.  



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«                                                          Rožman Teja; diplomsko delo 

 

 - 25 -  

5. Učenci lastnih izdelkov ne vrednotijo objektivno. 

 

3.4 Metodologija 

3.4.1 Vzorec 

V raziskavo sem vključila učence 4. a in 4. b razreda.  

 

Tabela 3.1: Število učencev glede na razred in spol pri izvedbi ure kolažnega tiska. 

Razred 4. a 4. b Skupaj 

Spol  f f%
ii
 F f% f f% 

Moški 5 50 6 50 11 50 

Ženski 5 50 6 50 11 50 

Skupaj  10 100 12 100 22 100 

 

Tabela 3.2: Število učencev glede na razred in spol pri izvedbi ure monotipije 

Razred 4. a 4. b Skupaj 

Spol  f f% F f% f f% 

Moški 4 50 6 54,5 10 52,6 

Ženski 4 50 5 54,5 9 47,4 

Skupaj  8 100 11 100 19 100 

 

Pri izvedbi naloge kolažnega tiska je sodelovalo skupaj 22 učencev, od tega 10 učencev 4. a 

razreda in 12 učencev 4. b razreda. V obeh razredih je bilo točno polovica učencev dečkov in 

druga deklic. Pri izvedbi naloge monotipije je sodelovalo manj učencev in sicer 19 učencev, 8 

učencev 4. a razreda in 11 učencev 4. b razreda. 10 učencev (52, 6 %)  je bilo dečkov in 9 (47, 

4%) deklic. Glede na spol sta razreda homogena.  

3.4.2 Pripomočki 

Pripomočki pri raziskavi: 

- učni pripravi za oblikovalno področje grafika, 

- anketna vprašalnika za učence 4. razreda; anketni vprašalnik 1 (priloga 1) in anketni 2 

(priloga 2); 

- opazovalni list (priloga 3). 
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3.4.3 Postopek zbiranja podatkov 

Učni uri sem izvedla v obeh četrtih razredih. Najprej, prvo in drugo šolsko uro, v 4. b razredu 

in nato, tretjo in četrto šolsko uro, v 4. a razredu. Izvedba učene ure kolažnega tiska je 

obsegala 4 šolske ure in monotipije 2 šolski uri. Sproti in po obravnavani uri posamezne 

tehnike sem lastna opažanja zapisovala v opazovalni list. Vanj sem zapisovala pogoje za 

izpeljavo učne ure, težave pri izvajanju učne ure, težave učencev pri izvajanju likovne naloge 

ter ostala opažanja. V zaključnem delu obravnavane tehnike, po skupnem vrednotenju 

izdelkov, so učenci izpolnili anketni vprašalnik obravnavane tehnike. Anketni vprašalnik 

zajema vprašanja: ali je učencu bila tehnika všeč, kaj mu je bilo najbolj všeč in kaj najmanj, 

ali je njegov izdelek takšen kot si je zamislil, ter vprašanja samovrednotenja.  

3.4.4 Postopek obdelave podatkov 

Podatke pridobljene z zgoraj zapisanimi pripomočki sem obdelala in: 

- zapisala analizo opazovalnega lista; 

- izdelala frekvenčne tabele za prikaz podatkov pridobljenih z anketnim vprašalnikom 

in te interpretirala; 

- zapisala vrednotenja učenčevih izdelkov s pomočjo kriterijev vrednotenja; 

- zapisala vrednotenje lastnih del učencev s pomočjo odgovorov na anketna vprašanja;  

- izdelala frekvenčno tabelo objektivnosti samovrednotenja učencev. 

 

3.5 Obdelava podatkov in interpretacija 

3.5.1 Grafična tehnika kolažni tisk 

3.5.1.1 Učna priprava kolažni tisk 

 

Datum: 25.11.2011 in 2.12.2011 

Predmet: likovna vzgoja 

Razred: 4 

Število ur: 4 

Oblikovalno področje: grafika 

Likovna naloga: izdelava matrice in odtiskovanje 

Likovna tehnika: kolažni tisk 

Likovni materiali: različne vrste papirja (valovita lepenka, karton, … ), tekstil, 

usnje, vrv, škarje, lepilo, risalni list, tanjši karton, valjček, podlaga, tiskarska 
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barva, grafična preša  

Likovni motiv: mesto 

Metode dela: pogovor, opazovanje, razlaga, demonstracija, anketa 

Oblike dela: individualna, frontalna 

Učna sredstva in pripomočki: valovita lepenka, list drevesa, čipka, karton in 

njuni odtisi, magnetki, valjček, grafična barva, grafična preša. 

Medpredmetne povezave: družba 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Cilji: 

Učenci: 

- spoznajo pojme: matrica, grafični list, grafika, grafik, umetniška grafika; 

- prepoznajo odtise različnih materialov; 

- samostojno oblikujejo motiv; 

- strojno odtisnejo matrico; 

- po oblikovanih kriterijih vrednotijo lastno delo in delo sošolcev; 

- razvijajo izvirnost v izbiri površin materiala in v sestavljanju motiva; 

- razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti; 

- privzgajajo čut za pomembnost čistosti grafičnega lista. 

Viri in literatura:  

- Tomšič Čerkez, B., Tacar, B., (2010). Likovne kuharije: uporabne 

likovne tehnike. Ljubljana: Mladinska knjiga.  
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POTEK DELA 

 

AKTIVNOST 

UČITELJA 

AKTIVNOST 

UČENCEV 

UČNA 

SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI 

UČNA 

OBLIKA IN 

METODA 

UVODNI DEL 

Na tablo pritrdim odtis 

kartona, valovite lepenke, 

lista drevesa in čipke. 

Postavim vprašanji:  

»Kaj sem pritrdila na 

tablo? 

Odtisi katerih materialov 

so pritrjeni?« 

Na tablo pritrdim še 

materiale odtisov.   

Sodelujejo v pogovoru, 

iščejo možne rešitve.  

 

 

 

Odtisi in 

materiali 

odtisov. 

- frontalna 

- pogovor 

- opazovanje 

OSREDNJI DEL 

1. Posredovanje 

likovnega pojma 

Učence vprašam, od česa 

je odvisen odtis nekega 

materiala. Ogledamo si 

površine pritrjenih 

materialov. Pogovorimo se 

o tem, katere materiale bi 

še lahko odtisnili. 

Učence vprašam: Kako se 

imenuje plošča, katero 

odtisnemo in kako odtis? 

Matrico lahko večkrat 

odtisnemo in tako dobimo 

več enakih grafičnih listov 

ali grafik. Takšnemu 

 

 

Odgovarjajo na vprašanja. 

Pozorno poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiali in 

odtisi 

materialov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- frontalna 

- skupinska 

- pogovor 

- razlaga 
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razmnoževanju pravimo 

grafika. 

Kako imenujemo 

ustvarjalca takšnih 

odtisov?  

Tudi umetniki, grafiki 

izdelujejo grafike, tem 

grafikam rečemo 

umetniška grafika.  

 

2. Predstavitev likovne 

naloge in demonstracija 

Navodilo:  

»Danes boste naredili 

umetniško grafiko v 

tehniki kolažnega tiska. 

Na polovico risalnega lista 

boste lepili različne oblike 

iz različnih materialov 

(kartona, lepenke, tekstila, 

čipke ... ) Lepili jih boste 

na gladko stran papirja. Te 

dobro prilepite. Tako bo 

nastala matrica, katero 

bomo skupaj strojno 

odtisnili.  

Na ploščo za pripravo 

barve bomo nanesli 

tiskarsko barvo. To bomo 

dobro razvaljali z 

valjčkom in jo s tem 

nanesli na matrico. Na njo 

bomo položili risalni list in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozorno poslušajo 

navodilo in opazujejo 

demonstracijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Različne vrste 

papirja, tekstil, 

škarje, lepilo, 

valjček, 

podlaga, risalni 

listi, tiskarska 

barva, grafična 

preša. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- frontalna 

- pogovor 

- razlaga 

- demonstracija 

- opazovanje 
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jo s pomočjo grafične 

preše odtisnili.  

Pri odtiskovanju bomo 

pazili, da se matrica ne bo 

premaknila in da ne bomo 

popackali grafičnega lista. 

Prav tako bomo previdni 

pri odstranitvi grafičnega 

lista.« 

 

Učence opozorim, da 

morajo biti pri tiskanju z 

grafično prešo zelo 

previdni. Paziti morajo na 

prste, da ne pade podlaga 

grafične preše na tla …   

 

Demonstriram postopek. 

 

Likovni motiv bo mesto. 

Mesto, v katerem živite ali 

v kakšnem bi radi živeli. 

 

Pozorni bodite na: 

izvirnost motiva, uporabo 

različnih materialov, 

kvaliteto lepljenja, 

zapolnitev prostora na listu 

ter kvaliteto odtisa. 

 

3. Likovno izražanje 

Med likovnim  

izražanjem učencem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se likovno izražajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- individualna 
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svetujem in nudim 

individualno pomoč. 

SKLEPNI DEL 

Z učenci dobro pritrdimo 

izdelke na tablo, 

obnovimo likovno nalogo 

in merila za vrednotenje. 

Vrednotimo izdelke. 

Izdelke dokončajo in jih 

prinesejo pred tablo. Tisti, 

ki končajo, začnejo s 

pospravljanjem svojega 

prostora. 

Učenci obnovijo likovno 

nalogo in ponovijo merila 

za vrednotenje: izvirnost 

motiva, uporaba različnih 

materialov, kvaliteta 

lepljenja, zapolnitev 

prostora na listu ter 

kvaliteta odtisa. 

Ogledajo si izdelke.  

Kritično vrednotijo nastala 

likovna dela. 

Izpolnijo anketo. 

Izdelki učencev, 

anketa. 

 

- frontalna 

- individualna 

- opazovanje 

- pogovor 

- anketa 

 

Priloge 

Slike odtisov: kartona, čipke, valovite lepenke in listov drevesa. 
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3.5.1.2 Analiza opazovalnega lista 

Izdelava grafike kolažnega tiska je obsegala 4 šolske ure. V prvih dveh urah sem učencem 

predstavila grafično tehniko kolažnega tiska, predstavila likovno nalogo in demonstrirala to. 

Izvedli smo prvi del likovne naloge, izdelava matrice.  

Naslednji teden sem izvedla še drugi dve uri, pri katerih smo izvedli drugi del likovne naloge, 

t.j odtiskovanje matrice. Učencem sem demonstrirala tiskanje s pomočjo grafične preše. 

Pogovorili smo se, kako bomo tiskali, o organizaciji in disciplini. Seznanila sem jih tudi z 

varnostjo pri tiskanju. Po odtisnjenih matricah smo izdelke razstavili, si jih skupaj ogledali in 

vrednotili. Po tem so učenci izpolnili anketni vprašalnik kolažni tisk. 
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Pogoji za izvedbo ure 

Pred izvedbo prvih dveh ur sem učencem naročila, da prinesejo materiale različnih površin, 

npr.: različno blago, usnje, čipko, karton, različne vrste papirja … Tudi sama sem poiskala 

nekaj takšnih materialov.  

Za izvedbo drugih dveh ur sem potrebovala grafično prešo in pripomočke za tiskanje. S 

hišnikom sem se morala dogovoriti, da je pripeljal grafično prešo in ostale pripomočke z 

likovnega kabineta, ki je bil v drugem nadstropju. Dan prej sem preizkusila, če vse deluje. 

Opazila sem, da je bil zlomljen valjček za nanos barve. Potrebno ga je bilo popraviti.  

Potrebna je bila tudi drugačna organizacija prostora. Skupaj z učenci in učiteljico smo 

postavili »tiskarski kotiček«. Pred tablo smo skupaj postavili tri mize, kjer smo pripravili 

barvo, jo nanesli na matrico in imeli grafično prešo. To sva z vozička prenesli skupaj z 

učiteljico, saj je ta precej težka. Mize smo dobro 

 zaščitili s časopisnim papirjem. 

 

»Težave« pri izvedbi ure 

Tiskanje matric z grafično prešo je za učitelja naporno. Paziti mora, na disciplino, varnost 

učencev in sodelovati v procesu tiskanja matric. 

Potek tiskanja: pri tiskanju matrice je sodeloval učenec, ki je izdelal matrico. Tako so vsi 

prišli na vrsto. Učenec si je sam izbrali grafično barvo, ki jo je iz tube stisnil na podlago za 

pripravo barve. Poizkusil jo je razvaljati in nanesti na matrico. Večini je bilo to pretežko, zato 

sem jim pomagala. Barvo sem dobro razvaljala po podlagi in jo nanesla na matrico. Učenec jo 

je položil na osnovno ploščo grafične preše, kjer je bil risalni list z označbo, kam je potrebno 

položiti matrico, da bo ta pravilno umeščena. Nato je nanjo položil risalni list, tako da je bila 

gladka stran spodaj, tega je prekril s filcem. Zavrtel je »kolo« grafične preše, valj zapeljal od 

roba do roba. Odkril je filc, previdno dvignil grafični list in ga odnesel sušit na eno od mizic 

ob steni, prav tako je odnesel matrico. Če odtis ni uspel, je bilo preveč, premalo barve, če valj 

ni bil zapeljan čez celo matrico … smo postopek ponovili. Ostali učenci so med tem razmisli, 

katero barvo bodo izbrali, prinesli matrico in risalni list, pomagali držati grafično prešo, da se 

ta med tiskanjem ni preveč premikala. Čeprav smo se pogovorili o varnosti pri ravnanju z 

grafično prešo, so nekateri učenci na to hitro pozabili. V enem razredu je pri tiskanju skoraj 

na tla padla osnovna plošča. Učenec je preveč zavrtel »kolo« na eno stran. V drugem pa se je 

eden od učencev dotaknil valjev, tik preden je začel s tiskanjem. Bila sem dovolj pozorna, da 

sem ti napaki pravočasno opazila in še enkrat ponovila varnostna pravila. 
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V 4. b razredu sem imela nekaj težav z disciplino. Na začetku tiskanja je prišlo do prerivanja. 

Učenci so bili radovedni in vsi so hoteli čim prej odtisniti svojo matrico.    

Težave učencev pri izvajanju likovne naloge 

Učenci so imeli težave pri rezanju s škarjicami. Največ težav so imeli pri rezanju blaga in 

sicer debelejšega blaga ali zelo tankega. Vzrok za težave so bile slabše škarjice ali učenčeva 

manjša spretnost rezanja z njimi. Prav tako so imeli težave pri rezanju ravnih linij 

raztegljivega blaga, saj se je le-to na delih, kjer so blago držali med rezanjem, raztegnilo in 

linija več ni bila ravna. Težave pa so se pojavile tudi pri lepljenju. Materiali se zaradi preveč 

ali premalo nanesenega lepila niso prilepili ali pa so učenci pozabili nanesti lepilo na kotičke 

materiala in ta v celoti ni bil prilepljen. Učence sem med ustvarjanjem večkrat opozorila na to, 

da se bodo slabo prilepljeni materiali pri tiskanju odlepili in se ne bodo odtisnili tako kot so 

želeli.  

 

Ostala opažanja 

Učenci 4. a in 4. b so bili različno motivirani, ustvarjalni, samostojni, … Učenci 4. a razreda 

so bolje sodelovali kot učenci 4. b razreda. Med uvodno motivacijo in posredovanjem 

likovnega pojma ter vrednotenju izdelkov so odgovarjali na postavljena vprašanja. Če česa 

niso razumeli ali jih je kaj dodatno zanimalo, so vprašali. Za postavljena vprašanja je večina 

učencev dvignila roko, medtem ko so v 4. b razredu dvignili roko 3-4 učenci. Odgovori 

učencev 4. a so bili pravilnejši.  

Učenci so bili motivirani. Komaj so čakali, da bodo začeli z ustvarjanjem. Motivacija jim je 

rahlo padla, ko so nastopile težave pri izdelovanju matrice. Večkrat sem jih spodbudila in jim 

pomagala pri odpravljanju težav. Učenci so bili najbolj motivirani pri tiskanju z grafično 

prešo, za kar niso potrebovali nobene dodatne motivacije. Motiviralo jih je že to, da bodo 

odtisnili matrico in tako dobili končni izdelek. Učenci 4. a razreda so se prvič srečali s 

tiskanjem z grafično prešo. Zelo jih je zanimalo, kako ta deluje in kakšni izdelki bodo nastali.  

Pri izdelave matrice so bili samostojnejši učenci 4. b razreda. Oboji so imeli svoje ideje, 

vendar je učence 4. a razreda bolj zanimalo moje mnenje. Večkrat so me vprašali: »Je tako v 

redu?« »Lahko to tako naredim?« …  

Učenci so uporabili materiale različnih površin. Pri posredovanju novega pojma sem 

povedala, da barva in vzorec na tekstilu ne bosta vplivala na izgled grafike. Kljub temu pa 

sem opazila, da so nekateri učenci pri ustvarjanju še vedno pozorni na barvo materiala. 

Primera: » Zmanjkalo mi je zelene lepenke.« Poleg sebe je učenec imel enako lepenko v rdeči 

barvi. »Naredil bom še modro hišo.« Med ustvarjanjem sem učencem še enkrat povedala, da 
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barva ne vpliva na izgled končnega izdelka in jim ponovno pokazala matrico in odtis 

uporabljenega pri uvodni motivaciji.  

Ko so učenci dvignili grafični list, so bili presenečeni kaj je nastalo. Po njihovih reakcijah: » 

Vauuu«, »Oooo … «, »Kako je to lepo.«, ipd. je bilo videti, da niso pričakovali, da bo njihov 

končni izdelek takšen. Večini je bil všeč. V obeh razredih so si učenci, ki so že odtisnili 

matrico, samostojno ogledovali nastale grafike in matrice, se med seboj pogovarjali o teh.  

Pri vrednotenju izdelkov so učenci obnovili likovno nalogo. S pomočjo vprašanj so kritično 

kvalitetno vrednotili izdelke. Opazila sem, da težje kritično kvalitetno vrednotijo svoj izdelek 

kot izdelke sošolcev. 

  

3.5.1.3 Prikaz in interpretacija podatkov pridobljenih z anketnim vprašalnikom 

1. Obkroži. 

Ustvarjanje kolažnega tiska mi: JE bilo VŠEČ / NI bilo VŠEČ. 

 

Tabela 3.3: Ali je bilo učencem všeč ustvarjanje kolažnega tiska? 

Razred 4. a 4. b Skupaj  

Možni odgovori F f% f f% F f% 

Je bilo všeč 9 90 12 100 21 95,5 

Ni bilo všeč 1 10 0 0 1 4,5 

Skupaj 10 100 12 100 22 100 

 

Na trditev, ustvarjanje kolažnega tiska mi: je bilo všeč / ni bilo všeč, je 95,5 % učencev 

odgovorilo pritrdilno. Učenci so komaj čakali, da bodo začeli z izdelovanjem matrice, še bolj 

pa na to, da jo bodo odtisnili. Vzdušje pri ustvarjanju je bilo v obeh razredih pozitivno. 

 

2. Dopolni. 

Pri ustvarjanju mi je bilo NAJBOLJ VŠEČ  

_____________________________________________________________________ 

in NAJMANJ  

_____________________________________________________________________.  
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Tabela 3.4: Učencem najbolj všeč pri ustvarjanju kolažnega tiska 

Razred 4. a 4. b Skupaj 

Odgovori f f% f f% F f% 

Odtiskovanje 8 80 6 50 14 63,7 

Lepljenje 2 20 2 16,7 4 18,2 

Zbiranje 

materiala 
0 0 1 8,3 1 4,5 

Vse mi je bilo všeč 0 0 3 25 3 13,6 

Skupaj 10 100 12 100 22 100 

 

Odgovore na to kaj jim je bilo najbolj všeč pri ustvarjanju, sem kategorizirala v kategorije: 

odtiskovanje, lepljenje, zbiranje materiala in vse mi je bilo všeč. 63,7% učencem je bila 

najbolj všeč druga likovna naloga in sicer odtiskovanje matrice. To sem tudi pričakovala, saj 

so nekateri učenci prvič videli, kako deluje grafična preša in s pomočjo te odtisnili matrice. 

Učencem je ustvarjanje bolj zanimivo, kadar se pri tem srečujejo z novimi pripomočki, 

materiali in tehnikami. 18,2 % učencem je bilo všeč lepljenje materialov na matrico, 13,6%  je 

bilo vse všeč in 1 učenka (4,5%) je navedla, da ji je bilo najbolj všeč zbiranje materiala.  

 

Tabela 3.5: Učencem najmanj všeč pri ustvarjanju kolažnega tiska 

Razred 4. a 4. b Skupaj 

Odgovori f f% f f% f f% 

Lepljenje 4 40 2 16,7 6 27,3 

Izrezovanje 1 10 0 0 1 4,5 

Izdelovanje 

matrice 
1 10 0 0 1 4,5 

Nič 4 40 10 83,3 14 63,7 

Skupaj 10 100 12 100 22 100 

 
Tudi te odgovore sem kategorizirala. Kategorije odgovorov učencev so: lepljenje, izrezovanje, 

izdelovanje in nič. 14 od 22 učencev (63,7%) je odgovorilo, da jim ni bilo nič najmanj všeč, 6 (27,3%) 

lepljenje, 1 (4,5%) izdelovanje matrice in prav tako 1 (4,5%) izrezovanje. Iz teh odgovorov lahko 

razberemo, da je bilo večini celotno ustvarjanje zelo všeč, saj ta ni našla niti ene stvari, zaradi katere 
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jim to ne bi bilo. Nekaj učencev je napisalo lepljenje, kar sem tudi pričakovala, zaradi opaženih težav 

pri tem.  

 

3. Obkroži. 

Nobeden od sošolcev NI NAREDIL  / JE NAREDIL mesta, ki bi bilo podobno 

mojemu. 

 

Tabela 3.6: Podobnost likovnega motiva med učenci 

Razred 4. a 4. b Skupaj 

Možni odgovori f f% f f% F f% 

Ni naredil 9 90 9 75 18 81,8 

Je naredil 1 10 3 25 4 18,2 

Skupaj 10 100 12 100 22 100 

 

Na vprašanje podobnosti likovnega motiva je 81,8% učencev odgovorilo, da nobeden od 

sošolcev ni naredil podobnega likovnega motiva, 18,2% pa da meni, da je njihov likovni 

motiv podoben sošolčevemu. Učenci so v obeh razredih »moje mesto« zanimivo upodobili. 

»Celotnega kopiranja« likovnega motiva med sošolci ni opaziti. Opazimo lahko le nekatere 

podobnosti določenih podob (oblika tovarne, prehod za pešce in semafor). 

 

4. Obkroži. 

Pri izdelavi matrice sem uporabil: 

- KARTON 

- VALOVITO LEPENKO 

- TEKSTIL ( ENO vrsto / VEČ vrst) 

- ČIPKO (ENO vrsto / VEČ vrst) 

- DEBELEJŠI PAPIR 

- ________________________________________________________________. 

 

Tabela 3.7: Uporabljeni materiali pri izdelavi matrice 

Razred 4. a 4. b Skupaj 

Odgovori f f% f f% f f% 
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Karton  10 100 12 100 22 100 

Valovito lepenko 10 100 12 100 22 100 

Tekstil 
Eno vrsto 4 40 2 16,7 6 27,3 

Več vrsto 6 60 10 83,3 16 72,7 

Čipko  
Eno vrsto 4 40 5 41,7 9 40,9 

Več vrst 6 60 6 50 12 54,6 

Debelejši papir 8 80 7 58,3 15 68,2 

Mrežico  1 10 0 0 1 4,5 

Krep papir 0 0 2 16,7 2 9 

 

Najbolj pogosti materiali za izdelavo matrice, katere so uporabili vsi učenci, so karton, 

valovita lepenka in tekstil. Sledi jim čipka, katero je uporabilo 95,5% učencev in debelejši 

papir 68,2% učencev. 2 učenca (9%) sta uporabila krep papir in en učenec (4,5%) je kot 

dodaten material navedel mrežico. 83,3 % učencev je pri izdelovanju uporabilo več vrst 

tekstila in 54,6 % več vrst čipke. Vidimo, da so vsi učenci pri izdelavi uporabili veliko 

materialov raznovrstnih površin. 

 

5. Obkroži. 

Materiale sem dobro prilepil. Pri odtiskovanju matrice se niso odlepili ali premaknili. 

DA / NE 

 

Tabela 3.8: Kvaliteta lepljenja materialov na matrico 

Razred 4. a 4. b Skupaj 

Možni odgovori f f% F f% f f% 

Da 6 60 9 75 15 68,2 

Ne 4 40 3 25 7 31,8 

Skupaj 10 100 12 100 22 100 

 

Kvaliteta lepljenja materialov na matrico je bila nekoliko slabša. 68,2% učencev je vse 

materiale dobro prilepilo in se te pri tiskanju niso odlepili. Ostalih 31,8% učencev vseh 

materialov niso dobro prilepili. Večini teh se je odlepil eden, le enemu učencu so se odlepili 
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trije. Omenila sem že, da so nekateri učenci imeli nekaj težav pri lepljenju materialov. Teh 

niso v celoti prilepili, pozabili so namazati kotičke ali pa so nanje nanesli preveč lepila.  

 

6. Obkroži. 

Moja umetniška grafika je takšna kot sem si zamislil.  

DA / NE 

 

Tabela 3.9: Predstava izgleda končnega izdelka in izgled končnega izdelek 

Razred 4. a 4. b Skupaj 

Možni odgovori f f% F f% f F% 

Da 8 80 11 91,7 19 86, 4 

Ne 2 20 1 8,3 3 13,6 

Skupaj 10 100 12 100 22 100 

 

Učenci so na trditev: Moja umetniška grafika je takšna kot sem si zamislil, v večini (86,4%) 

odgovorili pritrdilno. Mislim, da niso najbolj razumeli vprašanja, mogoče so ga razumeli kot 

vprašanje: Ali ti je izgled končnega izdelka všeč, oziroma nanj niso objektivno odgovarjali. 

Pri opazovanju učencev sem opazila, da niso pričakovali takšnih izdelkov. Dolgo časa so jih 

opazovali. Lastne matrice so takoj prepoznali, grafike ne.  

 

3.5.2.4 Učenčevo samovrednotenje izdelka in vrednotenje učenčevih izdelkov 

Pri vrednotenju izdelkov učencev sem si pomagala s kriteriji vrednotenja. Pod lastno 

vrednotenje izdelkov sem zapisala še učenčevo samovrednotenje izdelka oziroma njegove 

odgovore na anketna vprašanja ter ali so ti objektivni ali ne.  

 

Kriteriji vrednotenja grafik kolažnega tiska 

 

1. Izvirnost pri upodabljanju motiva 

Učenec samostojno upodablja podobe motiva. Te so izvirne, nenavadne.  

 

2. Izvirnost v površini materiala in sestavljanju matrice 
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Učenec uporabi skoraj vse materiale, ki jih ima na razpolago. Uporablja jih premišljeno. 

Na končanem izdelku je vidna raznolikost uporabljenih materialov. 

 

3. Izvedba likovne tehnike 

Učenec je materiale na matrici dobro prilepil. Pri tiskanju se ti niso odlepili. Odtis je zelo 

kvaliteten. Na matrico je nanesel ravno pravšnji sloj barve. Risalni list je položil tako, da 

je bila matrica spodaj na sredini tega. Grafični list je čist.  

 

Anketna vprašanja 

1. Obkroži. 

Nobeden od sošolcev NI NAREDIL  / JE NAREDIL mesto, ki bi bilo podobno 

mojemu. 

 

2. Obkroži. 

Pri izdelavi matrice sem uporabil: 

- KARTON 

- VALOVITO LEPENKO 

- TEKSTIL ( ENO vrsto / VEČ vrst) 

- ČIPKO (ENO vrsto / VEČ vrst) 

- DEBELEJŠI PAPIR 

- ________________________________________________________________. 

 

3. Obkroži. 

Materiale sem dobro prilepil. Pri odtiskovanju matirce se niso odlepili ali premaknili. 

DA / NE 
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Vrednoteni izdelki 

Izdelki 4. a razreda 

 

Likovno delo 3.1: Učenka 4. a razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenka je samostojno upodabljala podobe motiva. Čeprav je upodobila samo hiše, so te 

zanimive in se med seboj zelo razlikujejo. Materiale je uporabljala premišljeno. Na končnem 

izdelku je dobro vidna raznolikost uporabljenih materialov. Materiale je dobro prilepila. Ti se 

pri tiskanju niso odlepili. Učenka je na matrico nanesla ravno pravšnji sloj barve in na sredino 

te umestila risalni list. Odtis je zelo kvaliteten. Grafičen list je čist. 

Odgovori učenke na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Nobeden od sošolcev ni naredil mesto, ki bi bilo podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabila: karton, valovito lepenko, več vrst tekstila in več 

vrst čipke. 

3. Materiale sem dobro prilepila. Pri odtiskovanju matrice se niso odlepili ali premaknili. 

 

Učenka je na anketna vprašanja o samovrednotenju odgovorila objektivno. 
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Likovno delo 3.2: Učenka 4. a razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenka je upodobila zanimiv motiv. Če dobro pogledamo, vidimo prekrivanje hiš, blokov. 

Materiale ni uporabila premišljeno, zaradi tega celoten motiv ni tako jasno viden. Nekateri 

materiali so bili slabše prilepljeni in so se pri tiskanju premaknili ali odlepili. Risalni list je 

umestila na sredino matrice. Grafičen list je čist. 

Odgovori učenke na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Nobeden od sošolcev ni naredil mesto, ki bi bilo podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabila: karton, valovito lepenko, več vrst tekstila, več vrst 

čipke, debelejši papir in mrežico. 

3. Materiale sem dobro prilepila. Pri odtiskovanju matrice se niso odlepili ali premaknili. 

 

Učenka na vprašanja samovrednotenja v celoti ni odgovorila objektivno, in sicer: 

- vseh materialov ni dobro prilepila. Pri odtiskovanju matrice so se ti odlepili ali premaknili.  
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Likovno delo 3.3: Učenka 4. a razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenka je samostojno upodabljala podobe motiva. Uporabila je različne materiale. Uporaba 

teh je bila naključna. Na matrico je nanesla neenakomeren sloj barve. Materiale je dobro 

prilepila, zato se ti pri tiskanju niso odlepili. Grafičen rob na spodnjem delu ni raven, ker je 

material nalepljen, tako da del tega sega čez rob matrice. Grafični list je čist. 

 

Odgovori učenke na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Nobeden od sošolcev ni naredil mesta, ki bi bilo podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabila: karton, valovito lepenko, več vrst tekstila, eno 

vrsto čipke in debelejši papir. 

3. Materiale sem dobro prilepila. Pri odtiskovanju matrice se niso odlepili ali premaknili. 

 

Učenka na vprašanja samovrednotenja v celoti ni odgovorila objektivno, in sicer: 

- uporabila je več vrst čipke in 

- sošolec je naredil mesto podobno njenemu. 
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Likovno delo 3.4: Učenec 4. a razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenec ni imel svojih idej, uporabil je idejo sošolke. Naredil je identično tovarno. Pri 

upodabljanju motiva je uporabil manj različnih materialov. Te ni dobro prilepil. Na matrico je 

nanesel ravno pravšnji sloj barve. Grafični list je čist. 

 

Odgovori učenca na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Nobeden od sošolcev ni naredil mesta, ki bi bilo podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabil: karton, valovito lepenko, več vrst tekstila in eno 

vrsto čipke. 

3. Materialov nisem dobro prilepil. Pri odtiskovanju matrice so se ti odlepili ali 

premaknili. 

 

Učenec na vsa vprašanja samovrednotenja ni odgovoril objektivno, in sicer: 

- uporabil je eno vrsto tekstila, poleg naštetih materialov še debelejši papir in 

- mesto je podobno sošolkinemu. 
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Likovno delo 3.5: Učenec 4. a razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenec je samostojno upodabljal podobe motiva. Pri izbiri materialov ni bil pozoren na 

površino teh. Površina uporabljenih materialov je zelo podobna. Na matrico je nanesel preveč 

grafične barve, zato je odtis slabše kvalitete. Grafični list je čist. 

 

Odgovori učenca na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Nobeden od sošolcev ni naredil mesto, ki bi bilo podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabil: karton, valovito lepenko, več vrst tekstila in eno 

vrsto čipke. 

3. Materiale sem dobro prilepil. Pri odtiskovanju matrice se niso odlepili ali premaknili. 

 

Učenec je na anketna vprašanja o samovrednotenju odgovoril objektivno. 
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Likovno delo 3.6: Učenec 4. a razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenec je samostojno upodabljal podobe motiva. Te so niso izvirne, nenavadne. Le pri prvi 

hiši je vidna uporaba veliko različnih materialov, kjer je učenec za vsako okno in vrata 

uporabil drug material. Na matrico je nanesel pravšnjo količino barve. Grafični rob ni 

popolnoma čist. 

 

Odgovori učenca na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Eden od sošolcev je naredil mesto, ki bi bilo podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabil: karton, valovito lepenko, več vrst tekstila, več vrst 

čipke in debelejši papir. 

3. Materialov nisem dobro prilepil. Pri odtiskovanju matrice so se odlepili ali premaknili. 

 

Učenec na vsa vprašanja samovrednotenja ni odgovoril objektivno, in sicer: 

- nobeden od sošolcev ni naredil mesta, ki bi bilo podobno njegovemu. 
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Likovno delo 3.7: Učenec 4. a razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenec pri upodabljanju motiva ni bil samostojen, potreboval je pomoč učitelja. Uporabil je 

različne materiale. Uporaba teh ni bila dobro premišljena. Okna in vrata so slabše vidna. Okna 

je slabše prilepil, zato so se nekatera pri nanašanju barve odlepila. Nanesel je ravno pravšnji 

sloj barve. Grafični list je čist.  

 

Odgovori učenca na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Nobeden od sošolcev ni naredil mesto, ki bi bilo podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabil: karton, valovito lepenko, eno vrsto tekstila, več vrst 

čipke in debelejši papir. 

3. Materiale sem dobro prilepil. Pri odtiskovanju matrice se niso odlepili ali premaknili. 

 

Učenec na vsa vprašanja samovrednotenja ni odgovoril objektivno, in sicer: 

- materialov ni dobro prilepil. Pri odtiskovanju matrice so se ti odlepili ali premaknili. 
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Likovno delo 3.8: Učenka 4. a razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenka je bila pri likovnem izražanju samostojna. Upodobila je veliko hiš in blokov. Ti so 

zaradi nepremišljenosti površine materiala slabše vidni oziroma ni opazna raznolikost. 

Materiale je dobro prilepila. Na matrico je nanesla preveč grafične barve. Risalni list je 

obrnila s hrapavo površino navzdol. Odtis je slabše kvalitete. Grafični list je čist. 

 

Odgovori učenke na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Nobeden od sošolcev ni naredil mesta, ki bi bilo podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabila: karton, valovito lepenko, eno vrst tekstila, eno 

vrsto čipke in debelejši papir. 

3. Materialov nisem dobro prilepila. Pri odtiskovanju matrice so se ti odlepili ali 

premaknili. 

 

Učenka je na anketna vprašanja o samovrednotenju odgovorila objektivno. 
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Likovno delo 3.9: Učenec 4. a razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenec je bil pri likovnem izražanju samostojen. Likovni motiv je skromen. Na nekaterih 

stavbah oken in vrat ni prikazal, tako da bi jih nalepil, ampak jih je izrezal. Uporabil je 

različne materiale. Zaradi slabše premišljenosti uporabe je raznolikost na končnem izdelku 

slabše vidna. Podobe je dobro prilepil. Na matrico je nanesel ravno pravšnji sloj barve. Odtis 

je kvaliteten. 

 

Odgovori učenca na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Nobeden od sošolcev ni naredil mesta, ki bi bilo podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabil: karton, valovito lepenko, eno vrsto tekstila, eno 

vrsto čipke in debelejši papir. 

3. Materiale sem dobro prilepil. Pri odtiskovanju matrice se niso odlepili ali premaknili. 

 

Učenec je na anketna vprašanja o samovrednotenju odgovoril objektivno. 
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Likovno delo 3.10: Učenka 4. a razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Pri likovnem izražanju je bila učenka samostojna. Upodobila je zanimiv motiv. V ozadju je 

vidno prekrivanje hiš. Za izdelavo hiš na sredini je uporabila podoben material. Materiale je 

dobro prilepila. Na del matrice je nanesla preveč grafične barve. Grafični list ni čist. 

 

Odgovori učenke na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Nobeden od sošolcev ni naredil mesta, ki bi bilo podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabila: karton, valovito lepenko, več vrst tekstila, več vrst 

čipke, debelejši papir in mrežico. 

3. Materiale sem dobro prilepila. Pri odtiskovanju matrice se niso odlepili ali premaknili. 

 

Učenka je na anketna vprašanja o samovrednotenju odgovorila objektivno. 
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Izdelki 4. b razreda 

 

Likovno delo 3.11: Učenka 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenka je samostojno upodabljala podobe motiva. Zaradi nepremišljene uporabe različnih 

materialov so te zelo slabo vidne. Uporabila je malo materialov različnih površin. Večinoma 

je uporabljala tekstil. Podobe je dobro prilepila. Nanesla je premalo grafične barve. Matrico je 

umestila na sredino grafičnega lista. Na spodnjem delu grafičnj rob ni raven.  

 

Odgovori učenke na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Nobeden od sošolcev ni naredil mesta, ki bi bilo podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabila: karton, valovito lepenko, več vrst tekstila in 

debelejši papir. 

3. Materiale sem dobro prilepila. Pri odtiskovanju matrice se niso odlepili ali premaknili. 

 

Učenka je na anketna vprašanja o samovrednotenju odgovorila objektivno. 
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Likovno delo 3.12: Učenec 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenec pri upodabljanju motiva ni bil samostojen. Potreboval je pomoč učitelja. Podobe 

motiva niso posebej zanimive. Uporabil je malo različnih materialov. Na matrico je nanesel 

premalo grafične barve. Grafični list je čist. 

 

Odgovori učenca na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Nobeden od sošolcev ni naredil mesta, ki bi bilo podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabil: karton, debelejši papir in valovito lepenko. 

3. Materiale sem dobro prilepil. Pri odtiskovanju matrice se niso odlepili ali premaknili. 

 

Učenec na vprašanja samovrednotenja v celoti ni odgovoril objektivno, in sicer: 

- pri izdelavi matrice je uporabil še več vrst tekstila in več vrst čipke. Debelejšega papirja ni 

uporabil. 
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Likovno delo 3.13: Učenka 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenka je bila pri likovnem izražanju samostojna. Če dobro pogledamo, vidimo da poleg hiš 

in bloka upodobila tudi drevesi. Uporabila je različne materiale. Uporabljala jih je naključno. 

Te je dobro prilepila in se pri nanašanju barve ter tiskanju niso odlepili. Grafičen list je dobro 

umestila. Grafičen rob je čist. 

 

Odgovori učenke na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Nobeden od sošolcev ni naredil mesta, ki bi bilo podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabila: karton, valovito lepenko, več vrst tekstila, eno 

vrsto čipke in krep papir. 

3. Materiale sem dobro prilepila. Pri odtiskovanju matrice se niso odlepili ali premaknili. 

 

Učenka je na anketna vprašanja o samovrednotenju odgovorila objektivno. 
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Likovno delo 3.14: Učenec 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenec je samostojno upodabljal podobe motiva. Te niso posebno zanimive (dva bloka in dve 

hiši). Imel je težave pri rezanju ravnih linij. Uporabil je različne materiale, vendar na 

končnem izdelku raznolikost ni vidna. Materiale je dobro prilepil. Grafični list je čist. 

 

Odgovori učenca na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Nobeden od sošolcev ni naredil mesta, ki bi bilo podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabil: karton, valovito lepenko, več vrst tekstila, več vrst 

čipke in debelejši papir. 

3. Materiale sem dobro prilepil. Pri odtiskovanju matrice se niso odlepili ali premaknili. 

 

Učenec na vprašanja samovrednotenja v celoti ni odgovoril objektivno, in sicer: 

- pri izdelavi matrice je uporabil eno vrsto čipke. 
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Likovno delo 3.15: Učenec 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenec je upodobil veliko podob motiva. Pri tem je bil samostojen. Podobe niso nenavadne. 

Uporabil je različne materiale. Imel je težave pri rezanju ravnih linij oblik iz tekstila. 

Materiale je dobro prilepil. Grafični list je čist.  

 

Odgovori učenca na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Nobeden od sošolcev ni naredil mesta, ki bi bilo podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabil: karton, valovito lepenko, več vrst tekstila, več vrst 

čipke in debelejši papir. 

3. Materiale sem dobro prilepil. Pri odtiskovanju matrice se niso odlepili ali premaknili. 

 

Učenec je na anketna vprašanja o samovrednotenju odgovoril objektivno. 
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Likovno delo 3.16: Učenka 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenka je samostojno upodabljala podobe motiva. Upodobila je drevesi in luno. Hiše so 

zanimive, vendar je so zaradi nepremišljene uporabe materialov slabše vidne. Podobe je dobro 

prilepila. Na matrico ni razvaljala enakomernega sloja barve. Grafičen rob je čist. 

 

Odgovori učenke na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Nobeden od sošolcev ni naredil mesto, ki bi bilo podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabila: karton, valovito lepenko, več vrst tekstila, več vrst 

čipke in debelejši papir. 

3. Materiale sem dobro prilepila. Pri odtiskovnju matrice se niso odlepili ali premaknili. 

 

Učenka na vprašanja samovrednotenja v celoti ni odgovorila objektivno, in sicer: 

- pri izdelavi matrice je uporabila eno vrsto čipke. 
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Likovno delo 3.17: Učenec 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenec je bil pri upodabljanju motiva samostojen. Podobe niso nenavadne. Nekatere 

materiale je nalepil čez rob matrice. Uporabil je različne materiale različnih materialov, 

vendar raznolikost teh na končnem izdelku ni vidna. Imel je težave z rezanjem ravnih linij. 

Materiale je dobro prilepil. 

 

Odgovori učenca na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Nobeden od sošolcev ni naredil mesta, ki bi bilo podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabil: karton, valovito lepenko, več vrst tekstila, več vrst 

čipke in debelejši papir. 

3. Materiale sem dobro prilepil. Pri odtiskovanju matrice se niso odlepili ali premaknili. 

 

Učenec je na anketna vprašanja o samovrednotenju odgovoril objektivno. 
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Likovno delo 3.18: Učenec 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenec je bil pri ustvarjenju samostojen. Upodobil je prehod za pešce in semafor. Materiale je 

dobro prilepil. Nekatere podobe je nalepil kar drugo čez drugo. Uporabil je različne materiale, 

vendar zaradi nepremišljene uporabe raznolikost ni vidna. Grafični list je čist. 

 

Odgovori učenca na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Eden od sošolcev je naredil mesto, ki je podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabil: karton, več vrst tekstila in eno vrsto čipke. 

3. Materialov nisem dobro prilepil. Pri odtiskovanju matrice so se odlepili ali premaknili. 

 

Učenec na vprašanja samovrednotenja v celoti ni odgovoril objektivno, in sicer: 

- pri izdelavi matrice je uporabil tudi valovito lepenko in le eno vrsto čipke. 
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Likovno delo 3.19: Učenka 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenka je bila pri likovnem izražanju samostojna. Upodobila je različne hiše in park. Zaradi 

nepremišljene uporabe in malo različnih materialov (večino samo tekstil), so podobe motiva 

slabo vidne. Materiale je dobro prilepila. List je dobro umestila. Grafični list ni čist. 

 

Odgovori učenke na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Nobeden od sošolcev ni naredil mesta, ki bi bilo podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabila: karton, valovito lepenko, več vrst tekstila, več vrst 

čipke, debelejši papir in krep papir. 

3. Materiale sem dobro prilepila. Pri odtiskovnju matrice se niso odlepili ali premaknili. 

 

Učenka na vprašanja samovrednotenja v celoti ni odgovorila objektivno, in sicer: 

- pri izdelavi matrice je uporabila eno vrsto čipke. 
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Likovno delo 3.20: Učenka 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenka je uporabila različne materiale. Te je dobro prilepila. Vse podobe motiva so podobne, 

in sicer pravokotna oblika stavbe, streha in okna. Na grafičen list je nanesla pravšnjo količino 

grafične barve. Pri tiskanju se je grafičen list zamaknil. Grafičen rob ni čist. 

 

Odgovori učenke na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Eden od sošolcev je naredil mesto, ki je podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabila: karton, valovito lepenko in debelejši papir. 

3. Materiale sem dobro prilepila. Pri odtiskovanju matrice se niso odlepili ali premaknili. 

 

Učenka na vprašanja samovrednotenja v celoti ni odgovorila objektivno, in sicer: 

- nobeden od sošolcev ni naredil mesta, ki bi bilo podobno njenemu in 

- pri izdelavi matrice je poleg naštetih materialov uporabila še eno vrsto tekstila in več vrst 

čipke. 
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Likovno delo 3.21: Učenka 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenka ni upodobila nenavadnega motiva. Podobe so med seboj podobne. Uporabila je 

materiale podobnih površin, zato so nekateri detajli slabše vidni. Nekatere je slabše prilepila. 

Grafični list ni popolnoma čist. 

 

Odgovori učenke na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Eden od sošolcev je naredil mesto, ki bi bilo podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabila: karton, valovito lepenko, več vrst tekstila, več vrst 

čipke. 

3. Materialov nisem dobro prilepila. Pri odtiskovanju matrice so se odlepili ali 

premaknili. 

 

Učenka na vprašanja samovrednotenja v celoti ni odgovorila objektivno, in sicer: 

- nobeden od sošolcev ni naredil mesta, ki bi bilo podobno njenemu in 

- pri izdelavi matrice je uporabila eno vrsto tekstila. 
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Likovno delo 3.22: Učenec 4. b razreda, »Moje mesto«, kolažni tisk 

 

 

Učenec pri izdelovanju motiva ni bil samostojen. Podobo prehoda za pešce je prerisal od 

sošolca. Imel je težave pri rezanju ravnih linij tekstila. Uporabil je manj različnih materialov. 

Na matrico je nanesel ravno pravšnji sloj barve. Grafični list je čist. 

 

Odgovori učenca na anketna vprašanja o samovrednotenju: 

1. Nobeden od sošolcev ni naredil mesta, ki bi bilo podobno mojemu. 

2. Pri izdelavi matrice sem uporabil: karton, več vrst tekstila, eno vrsto čipke in debelejši 

papir. 

3. Materiale sem dobro prilepil. Pri odtiskovanju matrice se niso odlepili ali premaknili. 

 

Učenka na vprašanja samovrednotenja v celoti ni odgovoril objektivno, in sicer: 

- naredil je mesto podobno sošolčevemu, 

- pri izdelavi matrice je uporabil tudi valovito lepenko. Debelejšega papirja ni uporabil in 

- materialov ni dobro prilepil. Pri odtiskovanju so se ti odlepili ali premaknili. 
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3.5.2.5 Objektivnost samovrednotenja učencev 

 

Tabela 3.10: Objektivnost samovrednotenja učencev 

Razred 4. a 4. b Skupaj 

Število vprašanj f f% f f% f f% 

Objektivno 5 50 4 33,3 9 40,9 

Neobjektivno 5 50 8 66,7 13 59,1 

Skupaj 10 100 12 100 22 100 

 

Polovica učencev 4. a razreda je na vprašanja samovrednotenja odgovorila objektivno in 

polovica neobjektivno. Več kot polovica (66,7%) učencev 4. b razreda na vprašanja ni 

odgovorilo objektivno. Ostalih 33,7% odgovorov pa je bilo objektivnih.  

 

Tabela 3.11: Število neobjektivno odgovorjenih vprašanj 

Razred 4. a 4. b Skupaj 

Število vprašanj f f% f f% f f% 

Eno vprašanje 3 60 5 62,5 8 61,5 

Dva vprašanja 2 40 2 25 4 30,8 

Tri vprašanja 0 0 1 12,5 1 7,7 

Skupaj 5 100 8 100 13 100 

 

Največ učencev (61,5%) obeh razredov ni objektivno odgovorilo le na eno vprašanje 

samovrednotenja. 30, 8% učencev ni bilo objektivnih pri dveh vprašanjih in ena učenka 

(7,7%) ni objektivno odgovorila na nobeno vprašanje.  
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3.5.2 Grafična tehnika monotipija 

3.5.2.1 Učna priprava 

 

Datum: 9. 12. 2011 

Predmet: likovna vzgoja 

Razred: 4 

Število ur: 2 

Oblikovalno področje: grafika 

Likovna naloga: izvedba grafike v ploskem tisku 

Likovna tehnika: monotipija 

Likovni materiali: svinčnik, prosojnica, tiskarska barva, risalni list, debelejši papir, 

škarje, valjček, grafična preša  

Likovni motiv: prvi sneg  

Metode dela: pogovor, opazovanje, razlaga, demonstracija, anketa 

Oblike dela: individualna, frontalna 

Učna sredstva in pripomočki: pečatnik, risalni listi, tempera barva, čopič, debelejši 

papir, škarje, grafična barva, valjček, svinčnik, mrežica, list drevesa, prosojnica …  

 

Medpredmetne povezave: družba 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Cilji: 

Učenci: 

- spoznajo tehniko monotipije; 

- spoznajo različne možnosti likovnega izražanja, ki nam jih ponuja monotipija; 

- opišejo postopke že znanih grafičnih tehnik; 

- utrdijo pojem matrica; 

- vedo, da pri nekaterih grafičnih tehnikah dobimo več enakih odtisov, pri 

monotipiji pa samo enega; 

- navajajo se na doslednost pri izvajanju grafične tehnike; 

- privzgajajo čut za pomembnost čistosti grafičnega lista; 

- po oblikovanih kriterijih vrednotijo lastno delo in delo sošolcev. 
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Viri in literatura:  

- Tomšič Čerkez, B., Tacar, B., (2010). Likovne kuharije: uporabne likovne 

tehnike. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

POTEK DELA 

AKTIVNOST 

UČITELJA 

AKTIVNOST 

UČENCEV 

UČNA 

SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI 

UČNA 

OBLIKA IN 

METODA 

UVODNI DEL 

Učence vprašam: »Ali 

veste, kaj imam v roki?« 

V roki imam pečatnik iz 

krompirja. Odtisnem ga na 

risalni list, pritrjen na 

tabli.  

»Ali lahko naredim še en 

popolnoma enak odtis?« 

Še enkrat odtisnem 

pečatnik.  

»Koliko takšnih odtisov 

lahko naredim?«  

Pečatnik še nekajkrat 

odtisnem. 

 

Na risalni list z gostimi 

tempera barvami narišem 

nek motiv.  

Učence vprašam: »Ali 

lahko odtisnem ta motiv? 

Kako?«  

Motiv odtisnem tako, da 

nanj položim risalni list. 

»Ali lahko ta motiv 

Sodelujejo v pogovoru, 

iščejo možne rešitve.  

 

 

 

Pečatnik, 

tempera barve, 

čopič, risalni 

listi. 

- frontalna 

- pogovor 

- opazovanje 
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odtisnem večkrat?«  

Na motiv položim še en 

risalni list.  

Primerjamo odtisa.  

»Ali sta enaka?« 

OSREDNJI DEL 

1. Posredovanje 

likovnega pojma 

Poznamo različne grafične 

tehnike.  

»Kako izvedemo tehniko 

kolažnega tiska?  

Ali lahko matrico 

kolažnega tiska odtisnemo 

večkrat?  

Dobimo popolnoma enak 

odtis? 

Kako izvedemo tehniko 

odtiskovanja pečatnikov? 

Ali lahko pečatnike 

odtisnemo večkrat? 

Pri tehniki kolažnega tiska 

in odtiskovanju 

pečatnikov, matrice oz. 

pečatnike lahko odtisnemo 

večkrat. Tako dobimo več 

enakih odtisov.  

 

Danes ste spoznali 

tehniko, pri kateri ne 

dobimo več enakih 

odtisov. Dobimo samo 

odtis naslikanih oblik. 

 

 

Odgovarjajo na vprašanja. 

Pozorno poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- frontalna 

- pogovor 

- razlaga 
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Odtis je samo eden in je 

unikat. Takšni tehniki 

pravimo monotipija. 

Monotipijo lahko 

naredimo na več načinov. 

En način ste spoznali na 

začetku ure, enega boste 

spoznali sedaj. 

 

2. Predstavitev likovne 

naloge in demonstracija 

Navodilo:  

»Danes boste naredili 

umetniško grafiko 

monotipije. 

Vsak bo dobil prosojnico. 

To boste položili na 

podlago.  

Na ploščo za pripravo 

barve boste nanesli 

tiskarsko barvo. To boste 

razvaljali z valjčkom in jo 

s tem nanesli na 

prosojnico. Nanesete tanek 

sloj barve! Na prosojnico 

boste položili risalni list  

tako, da bo gladka stran 

spodaj. Na risalni list boste 

s svinčnikom risali 

podobe. Svinčnik dobro 

pritisnite. Pri tem so bodo 

podobe odtisnile na hrbtno 

stran risalnega lista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozorno poslušajo 

navodilo in opazujejo 

demonstracijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risalni list, 

grafična barva, 

valjček, 

podlaga, 

mrežica, list 

drevesa, 

debelejši papir, 

škarje, svinčnik, 

prosojnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pogovor 

- opazovanje 

- razlaga 

- demonstracija 

- frontalna 
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Pri risanju pazite, da ne 

boste preveč pritiskali, 

naslanjali dlani, ker boste 

dobili tudi odtise te. 

Pazite, da ne premaknete 

risalnega lista oziroma 

prosojnice. 

 

Med prosojnico in risalni 

list lahko položimo 

različne stvari in tako 

dobimo odtis teh.«  

Učencem pokažem 

različne možnosti: 

Med list položim mrežico, 

list drevesa … 

»Kaj vse bi lahko še 

položili vmes? 

Položimo lahko tudi 

različne izrezane oblike iz 

papirja.« Položimo izrezan 

kvadrat. 

»Kaj bi še lahko naredili?« 

Različne oblike 

pobarvamo z drugo 

tiskarsko barvo in jih 

položimo med prosojnico 

in risalni list. 

»Tudi vi boste med 

prosojnico položili oblike 

izrezane iz debelejšega 

papirja.« 
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»Povedali smo, da se 

narisane stvari odtiskujejo 

na hrbtno stran lista. Ko 

končate z ustvarjanjem, 

previdno dvignete risalni 

list in ga položite na 

mizo.« 

 

»Odtisnemo lahko tudi 

prosojnico.« Skupaj jo 

odtisnemo. Da dobimo 

boljši odtis, jo odtisnemo z 

grafično prešo. 

 

Med razlago postopka in 

različnih možnosti ves čas  

te demonstriram. 

 

Na kratko ponovim 

likovno nalogo. 

 

»Likovni motiv bo: prvi 

sneg. 

 

Pozorni bodite na: 

izvirnost motiva, 

izvirno ustvarjanje 

monotipije (dopolnjevanju 

risanega motiva s 

položenimi oblikami), da 

na odtisu ne bodo vidni 

odtisi prstov, dlani. 
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3. Likovno izražanje 

Med likovnim  

izražanjem učencem 

svetujem in nudim 

individualno pomoč. 

 

Se likovno izražajo. - individualna 

SKLEPNI DEL 

Z učenci dobro pritrdimo 

izdelke na tablo, 

obnovimo likovno nalogo 

in merila za vrednotenje. 

Vrednotimo izdelke. 

 

Izdelke dokončajo in jih 

prinesejo pred tablo. Tisti, 

ki končajo, začnejo s 

pospravljanjem svojega 

prostora. 

Učenci obnovijo likovno 

nalogo in ponovijo merila 

za vrednotenje. Ogledajo 

si izdelke.  

Kritično vrednotijo nastala 

likovna dela. 

Izpolnijo anketo. 

 

Izdelki učencev, 

anketa. 

 

- frontalna 

- individualna 

- anketa 

- pogovor 

- opazovanje 

 

3.5.2.2 Analiza opazovalnega lista 

Grafična tehnika monotipije je obsegala dve šolski uri. V uvodni motivaciji sem učencem 

predstavila grafično tehniko odtiskovanja pečatnikov in eno od tehnik monotipije. Pogovorili 

smo se, katere grafične tehnike lahko odtisnemo večkrat in katero samo enkrat … Učencem 

sem predstavila likovno nalogo in to demonstrirala. Sledilo je likovno izražanje učencev. 

Končane izdelke smo razstavili in jih skupaj vrednotili. Nato so učenci izpolnili še anketo 

monotipije. 

 

Pogoji za izvedbo ure 

Pred začetkom učne ure sem odšla v likovni kabinet iskat grafično barvo, ploščo za pripravo 

barve in valjček. Za osnovno ploščo matrice smo uporabili folijo (prosojnico) . Ta je v večji 

količini bolj dostopna kot plošča linoleja ali pleksi stekla. 
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Pred tablo sem postavila mizi in ju zaščitila s časopisnim papirjem. Na eno sem položila 

ploščo za pripravljanje barve, valjček in grafično barvo, drugo pa smo uporabili pri nanašanju 

barve na prosojnice. Med tem so učenci dobro zaščitili svoje mizice.   

 

»Težave« pri izvedbi ure 

Nekaterim učencem sem pomagala pri nanašanju barve na prosojnice. Ker smo imeli en 

valjček, je minilo kar nekaj časa od nanosa barve na prvo in zadnjo prosojnico.  

Pri demonstraciji postopka se je zgodilo, da se je uporabljena tiskarska barva v trenutku 

posušila in se tako pri risanju ni odtisnila. Še dobro, da se je to zgodilo med demonstracijo, 

lahko bi to nanesla učencem na prosojnice in bi bilo ustvarjanje zaman. Barvo sem zamenjala.  

 

Težave učencev pri izvajanju likovne naloge 

Pri ustvarjanju so učenci imeli kar nekaj težav.  

Težave so imeli pri umeščanju risalnega lista na prosojnico. Težko so ga položili tako, da je 

bila prosojnica na sredini risalnega lista.  

Učenci 4. a. razreda so »boljše videli« izrezane oblike, šablone. Zato so te na grafikah boljše 

vidne. Večina učencev 4. b razreda pa je na te pri ustvarjanju »pozabila«.  

Težave so se pojavile tudi pri risanju motiva. Nekateri so ga narisali na cel risalni list, čeprav 

sem jih večkrat opozorila na to, da se bodo odtisnile le podobe, ki bodo narisane na delu 

risalnega lista, kjer je prosojnica. Slabšo predstavo, kje je ta, so imeli učenci 4. b razreda. V 

obeh razredih se je zgodilo, da je kakšen učenec, če se je pri risanju motiva zmotil, uporabil 

radirko. 

 

Ostala opažanja 

Učenci obeh razredov so bili v uvodnem delu in prvih dveh delih, posredovanju likovnega 

pojma in predstavitvi likovne naloge in demonstraciji motivirani. Pri izvajanju likovne naloge 

ter pri risanju motiva pa je učencem 4. b razreda motivacija padla. Zelo jih je zanimalo, kaj in 

kako se bodo stvari odtisnile, zato so hoteli čim prej končati z risanjem likovnega motiva. 

Tako so risali na veliko, narisali so malo podob, ostali prostor so zapolnili s snežinkami, 

večina jih je bila nepozorna na oblike, položene z debelejšega papirja. Učenci niso imeli 

svojih idej, ves čas so gledali naokrog, prerisovali drug od drugega. Devet od enajstih učencev 

je v likovnem motivu narisalo iglu, smrekico in snežinke. Med ustvarjanjem sem jih 

spodbujala, da bi narisali čim bolj zanimiv motiv, ampak je bila želja videti končni izdelek 

prevelika.  
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Pri demonstraciji sem preverila, kakšna je predstava učencev. Kaj mislijo, kako se bodo 

odtisnile šablone in kako narisan motiv. Le eden učenec od obeh razredov je odgovoril 

pravilno.  

Učenci 4. a so veliko bolje sodelovali. Spomnili so se, da so eno vrsto monotipije že delali in 

sicer s prepogibanjem papirja. Zanimalo jih je, kako se bodo odtisnile izrezane šablone in to, 

kar bodo narisali.   

Učenci 4. a razreda so naredili dve monotipiji. Ker s prvo niso bili zadovoljni, so hoteli 

poskusiti še enkrat. Prav tako je te učence pri ustvarjanju prve monotipije zanimalo, kaj se bo 

odtisnilo, zato so risali hitro. Narisani motivi so bili preprostejši, imeli so težave pri predstavi, 

kje leži prosojnica in kje šablone, nekateri so prelahko pritisnili risalo. Pri ustvarjanju druge 

monotipije pa so narisali več podob, pozorni so bili, kam so položili šablone in te kombinirali 

z risanim motivom. Dobili so občutek, kje leži prosojnica, kako močno je potrebno pritisniti 

risalo in kako se stvari odtiskujejo. Monotipije, ki so nastale v drugem poskusu, so bile veliko 

boljše.  

Nekateri učenci 4. b razreda so mislili, da je njihov končni izdelek prosojnica. Ta jim je bila 

veliko bolj všeč kot grafika.   

Če primerjamo končne izdelke učencev 4. a in 4. b razreda, ugotovimo, da so učenci 4. a 

naredili boljše monotipije. Posledično so bili uspešnejši učenci bolj zadovoljni s svojimi 

izdelki.  

Pri vrednotenju izdelkov so učenci obnovili likovno nalogo. Učenci 4. a razreda so izbrali 

svojo boljšo monotipijo in jo razstavili. 

S pomočjo vprašanj so učenci obeh razredov kritično kvalitetno vrednotili izdelke. Kot pri 

vrednotenju kolažnega tiska, sem opazila, da učenci lažje, bolj kvalitetno kritično vrednotijo 

grafike sošolcev kot svojo grafiko. 

 

Kaj bi lahko izboljšali? 

- Učenci so oblike izrezali iz debelejšega papirja bele barve. Boljše bi bilo, da bi za te 

uporabili debelejši papir temnejše barve. 

- Za nanos barve bi imeli dva valjčka. Tako bi v pol krajšem času barvo nanesli vsi 

učenci. 

- Da bi tudi učenci 4. b naredili dve monotipiji. Tako bi dobili boljši občutek, kje leži 

prosojnica, kje položene oblike, kako močno morajo pritisniti z risalom …  

  

 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«                                                          Rožman Teja; diplomsko delo 

 

 - 73 -  

3.5.2.3 Prikaz in interpretacija podatkov pridobljenih z anketnim vprašalnikom 

1. Obkroži. 

Ustvarjanje monotipije mi: JE bilo VŠEČ / NI bilo VŠEČ. 

 

Tabela 3.12: Ali je bilo učencem všeč ustvarjanje monotipije? 

Razred 4. a 4. b Skupaj 

Možni odgovori f f% f f% f f% 

Je bilo všeč 8 100 10 90,9 18 94,7 

Ni bilo všeč 0 0 1 9,1 1 5,3 

Skupaj 8 100 11 100 19 100 

 

Ustvarjanje monotipije je bilo všeč 18 (94,7%) učencem, le enemu (5,3%) učencu ustvarjanje 

ni bilo všeč. Demonstracijo likovne naloge so z zanimanjem opazovali. V obeh razredih je 

bilo opaziti navdušenje učencev pred in med ustvarjanjem.  

 

2. Dopolni. 

Pri ustvarjanju mi je bilo NAJBOLJ VŠEČ 

_____________________________________________________________________ 

in NAJMANJ  

_____________________________________________________________________. 

 

Tabela 2.13: Učencem najbolj všeč pri ustvarjanju monotipije 

Razred 4. a 4. b Skupaj 

Odgovori  f f% f f% f f% 

Risanje 8 100 2 18,2 10 52,6 

Ko smo obrnili 

risalni list 
0 0 6 54,5 6 31,6 

Celotno ustvarjanje 0 0 3 27,3 3 15,8 

Skupaj 8 100 11 100 19 100 
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Učenčeve odgovore sem kategorizirala v naslednje kategorije: risanje, ko smo obrnili risalni 

list in celotno ustvarjanje. Vsem učencem 4. a razreda je bilo najbolj všeč risanje motiva. 

Učencem 4. b razreda pa je bilo največ učencem, 54,4%, najbolj všeč trenutek, ko so obrnili 

risalni list in videli, kaj so ustvarili. Trem učencem (27,3%) je bilo všeč celotno ustvarjanje in 

dvema (18,2%) risanje motiva. Če pogledamo odgovore učencev obeh razredov, je bilo največ 

učencem (52,6%) najbolj všeč risanje motiva. Pričakovala sem, da bo večini najbolj všeč 

trenutek, ko bodo obrnili risalni list in videli grafiko monotipije.  

 

Tabela 3.14: Učencem najmanj všeč pri ustvarjanju monotipije. 

Razred 4. a 4. b Skupaj 

Odgovori f f% f f% f f% 

Čakanje, da smo 

obrnili list 
2 25 0 0 2 10,5 

Izrezovanje oblik 

(šablon) 
0 0 2 18,2 2 10,5 

Vse 0 0 1 9,1 1 5,3 

Nič 6 75 8 72,7 14 73,7 

Skupaj 8 100 11 100 19 100 

 

Učenci so na vprašanje, kaj jim je bilo najmanj všeč, odgovorili z odgovori: čakanje, da smo 

obrnili list, izrezovanje oblik (šablon), vse in nič. 73,7% učencem ni bilo pri ustvarjanju nič 

najmanj všeč, 10,5% je bilo najmanj všeč čakanje, da so obrnili list in prav tako 10,5% 

učencem izrezovanje šablon. Enemu učencu (5,3%) pa ni bilo všeč celotno ustvarjanje.  

 

3. Obkroži. 

Narisane podobe so se dobro odtisnile. 

DA / NE 
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Tabela 3.15: Kvaliteta odtisnjenih podob 

Razred 4. a 4. b Skupaj 

Možni odgovori f f% f f% f f% 

Da 8 100 9 81,8 17 89,5 

Ne 0 0 2 18,2 2 10,5 

Skupaj 8 100 11 100 19 100 

 

Na trditev: Narisane podobe so se dobro odtisnile, je pritrdilno odgovorilo 89,5% učencev. Le 

dva  (10,5%) učenca sta odgovorila, da se te niso dobro odtisnile. Vidimo, da je večina 

učencev pri risanju motiva dovolj močno pritisnila z risalom.  

 

4. Obkroži. 

      Naredil sem zanimivo monotipijo.  

DA / NE 

 

Tabela 3.16: Zanimivost izdelanih monotipij 

Razred 4. a 4. b Skupaj 

Možni odgovori f f% f f% f f% 

Da 6 75 10 90,1 16 84,2 

Ne 2 25 1 9,1 3 15,8 

Skupaj 8 100 11 100 19 100 

 

16 učencev (84,2%) meni, da so naredili zanimivo monotipijo, od teh 10 učencev 4. b razreda. 

Če pogledamo končne izdelke učencev tega razreda, vidimo, da so zelo podobni. Od enajstih 

učencev jih je devet za likovni motiv upodobilo iglu, smreko in snežinke. Šablone na štirih 

grafikah niso opazne. Tako se z odgovori teh učencev ne moremo strinjati. Le eden učenec 

tega razreda je odgovoril, da ni naredil zanimive monotipije. V 4. a. razredu so odgovori 

učencev bolj objektivni. 6 učencev (75%) je odgovorilo, pritrdilno in 2 učenca (25%)   

menita, da njuna grafika ni zanimiva. 
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5. Obkroži.  

Pri ustvarjanju sem bil previden, rok nisem preveč naslanjal na podlago. Zato na 

grafiki ni odtisa te.  

DA / NE 

 

Tabela 3.17: Odtisi rok na končnem izdelku 

Razred 4. a 4. b Skupaj 

Možni odgovori f f% f f% f f% 

Da 7 87,5 9 81,8 16 84,2 

Ne 1 12,5 2 18,2 3 15,8 

Skupaj 8 100 11 100 19 100 

 

Med opazovanjem učencev pri ustvarjanju sem opazila, da jih je nekaj imelo težave pri tem, 

kako risati in kam položiti dlan. Večina se je kar hitro znašla. 84,2 % učencev meni, da odtisi 

rok na končnem izdelku niso vidni in 15,8% da so.  

 

6. Obkroži.  

      Moja umetniška grafika mi NI VŠEČ / JE VŠEČ / JE ZELO VŠEČ. 

 

Tabela 3.18: Všečnost končnega izdelka 

Razred 4. a 4. b Skupaj 

Možni odgovori f f% f f% f f% 

Ni všeč 2 25 1 9.1 3 15,8 

Je všeč 2 25 4 36,4 6 31,6 

Je zelo všeč 4 50 6 54,5 10 52,6 

Skupaj 8 100 11 100 19 100 

 

Končni izdelek je bil zelo všeč 52,6% učencem, všeč 31,6% in ni bil všeč 15,8% učencem. 

Zanimivo je da je polovici (54,5%) učencem 4. b razreda končni izdelek zelo všeč, čeprav ti 

niso tako dobri. 
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7. Obkroži. 

      Bolj mi je bilo všeč ustvarjanje KOLAŽNEGA TISKA / MONOTIPIJE. 

 

Tabela 3.19: Primerjava všečnosti kolažnega tiska in monotipije 

Razred 4. a 4. b Skupaj 

Možni odgovori f f% f f% f f% 

Kolažni tisk 2 25 4 44,4 6 35,3 

Monotipija 6 75 5 55,6 11 64,7 

Skupaj 8 100 9 100 17
4
 100 

 

Na trditev: Bolj mi je bilo všeč ustvarjanje kolažnega tiska / monotipije je šestim (75%) 

učencem 4. a razreda bolj všeč tehnika monotipije in dvema (25%) kolažnega tiska. Štirim 

učencem (44,4%) 4. b razreda je bolj všeč tehnika kolažnega tiska in petim (55,6%) 

monotipije. Od tega se trije učenci niso mogli odločiti, ustvarjanje katere tehnike jim je bilo 

bolj všeč oziroma jim je bilo ustvarjanje monotipije in kolažnega tiska enako všeč. Če 

pogledamo odgovore učencev obeh razredov, vidimo, da je učencem bolj všeč tehnika 

monotipije (64,7%). To sem tudi pričakovala. 

 

3.5.2.4 Učenčevo samovrednotenje izdelka in vrednotenje učenčevih izdelkov 

Oblikovala sem kriterije vrednotenja, s pomočjo katerih sem vrednotila izdelke. Pod lastno 

vrednotenje izdelkov sem zapisala še učenčevo samovrednotenje izdelka oziroma njegova 

odgovora na anketni vprašanji, ter ali je to objektivno ali ne. 

 

Kriteriji vrednotenja grafik monotipije 

 

1. Izvirnost pri upodabljanju motiva 

Učenec samostojno upodablja podobe motiva. Te so izvirne, nenavadne. Ustvaril je zelo 

izvirno monotipijo. Položene šablone je zelo dobro dopolnjeval z narisanimi podobami. 

Te se med seboj smiselno dopolnjujejo. 

 

 

                                            
4
 Odgovorov treh učencev 4. b razreda, ki so obkrožili obe možnosti, nisem upoštevala. 
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2. Vidnost odtisov rok, dlani 

Učenec pri ustvarjanju dlani rok, prstov ni preveč močno pritiskal na podlago. Te na 

odtisu niso vidni. 

 

3. Kvaliteta odtisa 

Učenec je z risalom pri risanju motiva ravno prav pritisnil. Celoten motiv se je 

enakomerno dobro odtisnil. Risalni list je z gladko stranjo spodaj položil tako, da je bila 

prosojnica na sredini tega. Likovni motiv je v celoti odtisnjen. 

 

Anketni vprašanji 

 

1. Obkroži. 

Narisane podobe so se dobro odtisnile. 

DA / NE 

 

2. Obkroži. 

Pri ustvarjanju sem bil previden, roke nisem preveč naslanjal na podlago. Zato na 

grafiki ni odtisa le-te. 

DA / NE 

 

Vrednoteni izdelki 

 

Izdelki učencev 4. a razreda 

 

Vsi učenci razen ene učenke so ustvarili dve monotipiji. Slike izdelkov sem uredila tako, da 

prva slika slika prvo ustvarjene monotipije in druga druge. Vrednotila sem drugo monotipijo. 
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Likovno delo 3.23: Učenka 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 1 
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Likovno delo 3.24: Učenka 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 2 

 

 

Učenka je samostojno upodabljala podobe motiva. Likovni motiv je v celoti odtisnjen. 

Položeno šablono je kombinirala z narisanimi podobami. Pri ustvarjanju je nekajkrat preveč 

močno naslonila dlani na podlago. Del teh je viden. Z risalom je pri risanju motiva ravno prav 

pritisnila. Celoten motiv se je enakomerno dobro odtisnil. 

 

Odgovora učenke na anketni vprašanji o samovrednotenju: 

1. Narisane podobe so se dobro odtisnile. 

2. Pri ustvarjanju sem bila previdna, roke nisem preveč naslanjala na podlago. Zato na 

grafiki ni odtisa le-te. 

 

Učenka na vprašanji samovrednotenja v celoti ni odgovorila objektivno, in sicer: 

- pri ustvarjanju ni bila previdna. Na nekaterih mestih je roko preveč močno naslonila na 

podlago.  
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Likovno delo 3.25: Učenka 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 1 

 

 

Učenka med prosojnico in risalni list ni položila šablone. Narisan likovni motiv je skromen. 

Narisala ga je čez cel risalni list in ne samo tam, kjer je bila prosojnica. Likovni motiv v celoti 

ni odtisnjen. Z risalom je na nekaterih mestih pri risanju motiva bolj, nekaterih manj 

pritisnila. Likovni motiv se je neenakomerno močno odtisnil. Na nekaterih delih monotipije 

so vidni odtisi rok. 

 

Odgovora učenke na anketni vprašanji o samovrednotenju: 

1. Narisane podobe so se dobro odtisnile. 

2. Pri ustvarjanju sem bila previdna, roke nisem preveč naslanjala na podlago. Zato na 

grafiki ni odtisa le-te. 

Učenka na vprašanji samovrednotenja ni odgovorila objektivno, in sicer: 

- vse narisane podobe se niso dobro odtisnile in 

- pri ustvarjanju ni bila previdna. Na nekaterih mestih je roko preveč močno naslonila na 

podlago.  
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Likovno delo 3.26: Učenec 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 1 
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Likovno delo 3.27: Učenec 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 2 

 

 

Učenec je položene šablone dopolnjeval s položenimi šablonami. Te se delno dopolnjujejo. 

Likovni motiv ni v celoti odtisnjen, del tega je narisal zunaj položene prosojnice. Z risalom je 

ravno prav pritisnil. Risalni list je z gladko stranjo spodaj položil tako, da je bila prosojnica na 

sredini tega. Na odtisu niso vidni odtisi prstov in dlani. 

 

Odgovora učenca na anketni vprašanji o samovrednotenju: 

1. Narisane podobe so se dobro odtisnile. 

2. Pri ustvarjanju sem bil previden, roke nisem preveč naslanjal na podlago. Zato na 

grafiki ni odtisa le-te. 

 

Učenec je na anketni vprašanji o samovrednotenju odgovoril objektivno. 
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Likovno delo 3.28: Učenec 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 1 
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Likovno delo 3.29: Učenec 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 2 

 

 

Učenec je naredil zanimivo monotipijo. Položene šablone je zelo dobro dopolnjeval z 

narisanimi podobami. Te se med seboj smiselno dopolnjujejo. Z risalom je na nekaterih 

mestih premalo močno pritisnil, zato so nekatere podobe motiva slabše vidne. Med 

ustvarjanjem prstov in dlani ni preveč močno pritiskal na podlago. Ti na odtisu niso vidni. 

 

Odgovora učenca na anketni vprašanji o samovrednotenju: 

1. Narisane podobe so se dobro odtisnile. 

2. Pri ustvarjanju sem bil previden, roke nisem preveč naslanjal na podlago. Zato na 

grafiki ni odtisa le-te. 

 

Učenec je na anketni vprašanji o samovrednotenju odgovoril objektivno. 
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Likovno delo 3.30: Učenec 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 1 
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Likovno delo 3.31: Učenec 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 2 

 

 

Učenec je naredil skromen motiv. Narisane podobe so narisane zelo enostavno. Hiša: streha, 

dve okni in vrata, človek: glavo je ponazoril s krogom, trup s črto, prav tako noge in roke. 

Risalni list je položil tako, da prosojnica ni bila na sredini tega. Z risalom je neenakomerno 

pritiskal. Motiv se je neenakomerno odtisnil. Na končnem izdelku je vidnih nekaj odtisov rok. 

Položene šablone je dobro dopolnjeval z narisanimi podobami. 

 

Odgovora učenca na anketni vprašanji o samovrednotenju: 

1. Narisane podobe so se dobro odtisnile. 

2. Pri ustvarjanju nisem bil previden, roko sem preveč naslanjal na podlago. Zato je na 

grafiki nekaj odtisov le-te. 

 

Učenec na vprašanji samovrednotenja v celoti ni odgovoril objektivno, in sicer: 

- vse narisane podobe se niso dobro odtisnile. 
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Likovno delo 3.32: Učenka 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 1 
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Likovno delo 3.33: Učenka 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 2 

 

 

Učenka je narisala skromen motiv. Položene šablone je zelo dobro dopolnjevala z narisanimi 

podobami. Te se med seboj smiselno dopolnjujejo. Z risalom je na nekaterih mestih premalo 

močno pritisnila, zato so nekatere podobe motiva slabše vidne. Med ustvarjanjem prstov in 

dlani ni preveč močno pritiskala na podlago. Ti na odtisu niso vidni. Risalni list je z gladko 

stranjo spodaj položila, tako da je bila prosojnica na sredini tega. Likovni motiv je v celoti 

odtisnjen. 

 

Odgovora učenke na anketni vprašanji o samovrednotenju: 

1. Narisane podobe so se dobro odtisnile. 

2. Pri ustvarjanju sem bila previdna, roke nisem preveč naslanjala na podlago. Zato na 

grafiki ni odtisa te. 

 

Učenka na vprašanji samovrednotenja v celoti ni odgovorila objektivno, in sicer: 

- vse narisane podobe se niso dobro odtisnile. 
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Likovno delo 3.34: Učenec 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 1 
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Likovno delo 3.35: Učenec 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 2 

 

 

Učenec je samostojno upodabljal podobe motiva. Te se zelo dobro dopolnjujejo s položenimi 

šablonami. Prikazal je hišo in snežaka za hribom. Z risalom je ravno prav močno pritisnil. Vse 

narisane podobe so dobro vidne. Med ustvarjanjem dlani in prstov ni preveč močno pritiskal 

na podlago. Odtisi teh niso vidni. Likovni motiv je v celoti odtisnjen. 

 

Odgovora učenca na anketni vprašanji o samovrednotenju: 

1. Narisane podobe so se dobro odtisnile. 

2. Pri ustvarjanju sem bil previden, roke nisem preveč naslanjal na podlago. Zato na 

grafiki ni odtisa le-te. 

 

Učenec je na anketni vprašanji o samovrednotenju odgovoril objektivno. 
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Likovno delo 3.36: Učenka 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 1 
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Likovno delo 3.37: Učenka 4. a razreda, »Prvi sneg«, monotipija 2 

 

 

Učenka je ustvarila zelo izvirno monotipijo. Podobe motiva in položene šablone se smiselno 

dopolnjujejo. Na monotipiji niso vidni odtisi prstov, dlani. Z risalom je enakomerno močno 

pritiskala. Risalni list je z hrapavo stranjo spodaj položila tako, da prosojnica ni bila na sredini 

tega.  

 

Odgovora učenke na anketni vprašanji o samovrednotenju: 

1. Narisane podobe so se dobro odtisnile. 

2. Pri ustvarjanju sem bila previdna, roke nisem preveč naslanjala na podlago. Zato na 

grafiki ni odtisa le-te. 

 

Učenka je na anketni vprašanji o samovrednotenju odgovorila objektivno. 
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Izdelki učencev 4. b razreda 

 

Likovno delo 3.38: Učenka 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija  

 

 

Učenka pri risanju motiva ni imela svojih idej. Prerisovala je ideje sošolcev. Likovni motiv je 

skromen. Prostor je zapolnila s snežinkami. Položene podobe so delno vidne. Te je 

kombinirala z narisanimi podobami. Na odtisu niso vidni odtisi prstov ali dlani. Del likovnega 

motiva je narisala zunaj položene prosojnice. Pri risanju tega je na nekaterih mestih bolj, 

drugi manj pritisnila.  

 

Odgovora učenke na anketni vprašanji o samovrednotenju: 

1. Narisane podobe so se dobro odtisnile. 

2. Pri ustvarjanju sem bila previdna, roke nisem preveč naslanjala na podlago. Zato na 

grafiki ni odtisa le-te. 

Učenka na vprašanji samovrednotenja v celoti ni odgovorila objektivno, in sicer: 

- vse narisane podobe se niso dobro odtisnile. 
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Likovno delo 3.39: Učenec 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija  

 

 

Učenec je samostojno upodabljal podobe motiva. Te je narisal čez cel risalni list. Motiv ni v 

celoti odtisnjen. Odtisnjen del motiva je skromen. Na odtisu so vidni odtisi dlani. Položene 

šablone so vidne. Del teh se ne dopolnjuje z narisanimi podobami. Risalni list je s hrapavo 

stranjo spodaj položil tako, da prosojnica ni bila na sredini tega. Z risalom je pri risanju 

motiva pritiskal neenakomerno.  

 

Odgovora učenca na anketni vprašanji o samovrednotenju: 

1. Narisane podobe se niso dobro odtisnile. 

2. Pri ustvarjanju sem bil previden, roke nisem preveč naslanjal na podlago. Zato na 

grafiki ni odtisa le-te. 

 

Učenec na vprašanji samovrednotenja v celoti ni odgovoril objektivno, in sicer: 

- pri ustvarjanju ni bil previden. Na nekaterih mestih je roko preveč močno naslonil na 

podlago.  

 

 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«                                                          Rožman Teja; diplomsko delo 

 

 - 96 -  

Likovno delo 3.40: Učenka 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija  

 

 

Učenka je položene šablone dobro dopolnjevala z narisanimi podobami. Te se med seboj 

smiselno dopolnjujejo. Nekajkrat je preveč močno z dlanjo pritisnila na podlago. Na odtisu je 

nekaj odtisov teh. Narisane podobe so enakomerno močno odtisnjene. Odtisnjen je celoten 

motiv. 

 

Odgovora učenke na anketni vprašanji o samovrednotenju: 

1. Narisane podobe so se dobro odtisnile. 

2. Naredila sem zanimivo monotipijo. 

3. Pri ustvarjanju sem bila previdna, roke nisem preveč naslanjala na podlago. Zato na 

grafiki ni odtisa le-te. 

 

Učenka na vprašanji samovrednotenja v celoti ni odgovorila objektivno, in sicer: 

- pri ustvarjanju ni bila previdna. Na nekaterih mestih je roko preveč močno naslonila na 

podlago.  
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Likovno delo 3.41: Učenec 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija  

 

 

Učenec pri risanju motiva ni imel svojih idej, prerisoval je ideje sošolcev. Likovni motiv je 

skromen. Na odtisu je vidnih nekaj odtisov dlani. Učenec je z risalom pri risanju motiva slabo 

pritisnil. Vse podobe likovnega motiva se niso odtisnile. Položene šablone so slabše vidne. 

Učenec je na njih čisto pozabil. Narisane podobe motiva z njimi ni dopolnjeval.  

 

Odgovora učenca na anketni vprašanji o samovrednotenju: 

1. Narisane podobe so se dobro odtisnile. 

2. Pri ustvarjanju sem bil previden, roke nisem preveč naslanjala na podlago. Zato na 

grafiki ni odtisa le-te. 

 

Učenec na vprašanji samovrednotenja ni odgovoril objektivno, in sicer: 

- vse narisane podobe se niso odtisnile in 

- pri ustvarjanju ni bil previden. Na nekaterih mestih je roko preveč močno naslonil na 

podlago.  
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Likovno delo 3.42: Učenec 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija  

 

 

Učenec je z risalom pri risanju motiva slabo pritisnil. Večina podob likovnega motiva se je 

slabše odtisnilo. Celoten motiv je zelo slabo viden. Položene podobe niso vidne. Motiv je 

narisal na celoten risalni list. 

 

Odgovora učenca na anketni vprašanji o samovrednotenju: 

1. Narisane podobe so se dobro odtisnile. 

2. Pri ustvarjanju sem bil previden, roke nisem preveč naslanjala na podlago. Zato na 

grafiki ni odtisa te. 

 

Učenec na vprašanji samovrednotenja v celoti ni odgovoril objektivno, in sicer: 

- vse narisane podobe se niso odtisnile. 
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Likovno delo 3.43: Učenka 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija  

 

 

Učenka je položene šablone je zelo dobro dopolnjevala z narisanimi podobami. Te se med 

seboj smiselno dopolnjujejo. Likovni motiv je skromen. Učenka je z risalom pri risanju 

motiva ravno prav pritisnila. Celoten motiv se je enakomerno dobro odtisnil. Risalni list je z 

gladko stranjo spodaj položila tako, da je bila prosojnica na sredini tega. Likovni motiv je v 

celoti odtisnjen. 

 

Odgovora učenke na anketni vprašanji o samovrednotenju: 

1. Narisane podobe so se dobro odtisnile. 

2. Pri ustvarjanju sem bila previdna, roke nisem preveč naslanjala na podlago. Zato na 

grafiki ni odtisa te. 

 

Učenka je na anketni vprašanja o samovrednotenju odgovorila objektivno. 
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Likovno delo 3.44: Učenec 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija  

 

 

Učenec je z risalom pri risanju motiva slabo pritisnil. Večina podob likovnega motiva se je 

slabše odtisnilo. Položene podobe niso vidne. Motiv je zelo skromen. Na odtisu so vidni odtisi 

dlani in prstov.  

 

Odgovora učenca na anketni vprašanji o samovrednotenju: 

1. Narisane podobe se niso dobro odtisnile. 

2. Pri ustvarjanju nisem bil previden, roko sem preveč naslanjal na podlago. Zato je na 

grafiki nekaj odtisov le-te. 

 

Učenec je na anketni vprašanji o samovrednotenju odgovoril objektivno. 
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Likovno delo 3.45: Učenec 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija  

 

 

Učenec je z risalom pri risanju motiva slabo pritisnil. Vse podobe likovnega motiva se niso 

odtisnile. Likovni motiv je zelo skromen. Položene šablone niso vidne. Na odtisu odtisi dlani 

ali prstov niso vidni. 

 

Odgovora učenca na anketni vprašanji o samovrednotenju: 

1. Narisane podobe so se dobro odtisnile. 

2. Pri ustvarjanju nisem bil previden, roko sem preveč naslanjala na podlago. Zato je na 

grafiki nekaj odtisov te.. 

 

Učenec na vprašanji samovrednotenja ni odgovoril objektivno, in sicer: 

- vse narisane podobe se niso dobro odtisnile in 

- pri ustvarjanju je bil previden. Roke ni preveč naslanjal na podlago. 

 

 

 

 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«                                                          Rožman Teja; diplomsko delo 

 

 - 102 -  

Likovno delo 3.46: Učenka 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija  

 

 

Učenka pri risanju motiva ni imela svojih idej. Prerisovala je ideje sošolcev. Motiv je 

skromen. Z risalom je slabše pritisnila. Narisane podobe so neenakomerno odtisnjene. Del teh 

je narisala zunaj položene prosojnice. Na grafiki odtisov dlani ali prstov ni videt. Položene 

šablone so slabše vidne. Risan motiv je z njimi delno dopolnjevala. 

 

Odgovora učenke na anketni vprašanji o samovrednotenju: 

1. Narisane podobe so se dobro odtisnile. 

2. Pri ustvarjanju sem bila previdna, roke nisem preveč naslanjala na podlago. Zato na 

grafiki ni odtisa le-te. 

 

Učenka na vprašanji samovrednotenja v celoti ni odgovorila objektivno, in sicer: 

- narisane podobe so se slabše odtisnile. 
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Likovno delo 3.47: Učenka 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija  

 

 

Učenka pri upodabljanju motiva ni imela svojih idej. Motiv je skromen. Na odtisu so vidni 

odtisi dlani. Položene šablone so vidne. Del teh se ne dopolnjuje z narisanimi podobami. 

Risalni list je z hrapavo stranjo spodaj položila tako, da je bila prosojnica na sredini tega. Z 

risalom je pri risanju motiva pritiskala neenakomerno.   

 

Odgovora učenke na anketni vprašanji o samovrednotenju: 

1. Narisane podobe so se dobro odtisnile. 

2. Pri ustvarjanju sem bila previdna, roke nisem preveč naslanjala na podlago. Zato na 

grafiki ni odtisa le-te. 

 

Učenka na vprašanji samovrednotenja ni odgovorila objektivno, in sicer: 

- pri ustvarjanju ni bila previdna. Na nekaterih mestih je roko preveč močno naslonila na 

podlago in  

- narisane podobe se niso dobro odtisnile. 
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Likovno delo 3.48: Učenec 4. b razreda, »Prvi sneg«, monotipija  

 

 

Učenec pri risanju motiva ni imel svojih idej, prerisoval je ideje sošolcev. Likovni motiv je 

skromen. Na odtisu je vidnih nekaj odtisov dlani. Učenec je z risalom pri risanju motiva 

dovolj močno in enakomerno pritisnil. Likovni motiv je narisal na cel risalni list. Vse podobe 

likovnega motiva se niso odtisnile. Položene šablone je dopolnjeval z narisanimi podobami. 

 

Odgovora učenca na anketni vprašanji o samovrednotenju: 

1. Narisane podobe so se dobro odtisnile. 

2. Pri ustvarjanju sem bil previden, roke nisem preveč naslanjal na podlago. Zato na 

grafiki ni odtisa le-te. 

 

Učenec na vprašanji samovrednotenja ni odgovoril objektivno, in sicer: 

- pri ustvarjanju ni bil previden. Na nekaterih mestih je roko preveč močno naslonil na 

podlago in 

- ves narisane podobe se niso odtisnile. 
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3.5.3.5 Objektivnost samovrednotenja učencev 

 

Tabela 3.20: Objektivnost samovrednotenja učencev 

Razred 4. a 4. b Skupaj 

Objektivnost F f% f f% f f% 

Objektivno 4 50 2 18,2 6 31,6 

Neobjektivno 4 50 9 81,8 13 68,4 

Skupaj 8 100 11 100 19 100 

 

Polovica učencev 4. a razreda je svoj izdelek vrednotila objektivno in polovica neobjektivno. 

Če pogledamo odgovore 4. b razreda, vidimo da je objektivno svoj izdelek vrednotilo le 

18,2% učencev, ostalih 81,8% učencev je izdelek vrednotilo neobjektivno.   

 

Tabela 3.21: Število neobjektivno odgovorjenih vprašanj 

Razred 4. a 4. b Skupaj 

Število vprašanj f f% f f% f f% 

Eno vprašanje 3 75 5 55,6 8 61,5 

Dve vprašanji 1 25 4 44,4 5 38,5 

Skupaj 4 100 9 100 13 100 

 

Večina učencev (61,5%) obeh razredov ni objektivno odgovorilo na eno vprašanje. Na dve 

vprašanji ni objektivno odgovorilo 38,5% učencev. 

3.5.4. Primerjava izdelkov kolažnega tiska in monotipij med razredoma 

Ne glede na to, da sem po isti pripravi izvedla učni uri isti dan v dveh četrtih razredih, sta se 

razreda med seboj razlikovala v motiviranosti, sodelovanju, samostojnosti in posledično tudi 

v kvaliteti končnih izdelkov.  

Ko primerjam izdelke kolažnega tiska, opazim, da so likovni motivi boj inovativni in boljše 

izdelani v 4. a razredu. Učenci so izdelali različna mesta. Upodobili so: hiše, bloke, cerkve in 

tovarne. Te so opremili z zanimivimi detajli: balkoni, strešnimi okni, dimniki, različnimi 

oblikami oken, vrat ipd. Nekateri prikazujejo prekrivanje hiš in hiše v ozadju.  Eden od 

učencev je okna upodobil tako, da jih je izrezal iz podobe hiše. Učenci so premišljeno 

uporabljali materiale različnih površin. Ta raznolikost je dobro vidna na končnih izdelkih. 
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Podobe likovnega motiva pridejo do izraza. Učenci 4. b razreda so bili manj pozorni na to. Na 

kar nekaj grafikah likovni motiv ali podobe tega niso razločno vidne. Eden od razlogov za to 

je, da so učenci uporabili materiale podobnih površin za izdelavo oken, vrat in drugih 

detajlov. Nekateri so podoben material uporabili za izdelavo hiše poleg, zato ni točno vidno, 

kje se ena hiša konča in kje začne druga. Drugi razlog pa je, da nekatere podobe likovnega 

motiva izgledajo, kot da so nametane. Škoda, saj so imeli dobre zamisli (semafor, prehod za 

pešce, park, drevesa). Pri izvajanju prve likovne naloge, izdelavi matrice, so imeli več težav 

pri rezanju ravnih linij tekstila. Te so vidne tudi na končnih izdelkih. Grafike učencev 4. a 

razreda so kvalitetnejše. Te so bolj čiste, likovni motivi so dobro vidni … 

 

Če primerjam likovne motive monotipij, so ti v obeh razredih skromni. Učenci so upodobili 

malo podob. Likovni motivi učencev 4. a razreda se bolj razlikujejo. V 4. b razredu se ti 

ponavljajo, saj je kar devet od enajstih učencev narisalo smreko, snežinke in iglu. Nekatere 

podobe likovnih motivov obeh razredov niso značilne za to razvojno stopnjo, ampak za nižjo. 

Učenci risbe ne zaključijo (brez prstov, stopal), ne rišejo v pravih razmerjih, narišejo malo 

detajlov ali pa samo osnovne stvari (npr.: snežaka upodobijo s tremi krogi, metlo, korenjem in 

gumbi), ne razmišljajo o prostoru, ozadju. Eden od učencev je podobo človeka prikazal kar z 

»neoblečenim okostnjakom«.  

Učenci 4. a razreda so izdelali dve monotipiji. Druga jim je veliko boljše uspela. Zato so tudi 

končni izdelki v primerjavi s 4. b razredom boljši. Če primerjam prvo in drugo monotipijo 

učencev 4. a razreda, vidimo, da so pri drugem ustvarjanju položene šablone dopolnjevali z 

narisanimi podobami, vidnih je manj odtisov prstov in dlani, motiv so risali na del lista, kjer 

je bila položena prosojnica, zato je ta v celoti viden, prav tako so bolj enakomerno pritiskali z 

risalom, zato se je ta enakomerno močno odtisnil. Te razlike opazim tudi, ko jih primerjam z 

monotipijami 4. b razreda.  
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4.0 ZAKLJUČEK 
 
Učenci na razredni stopnji se srečajo med drugimi tudi z likovnim področjem grafika. To po 

učnem načrtu v prvem triletju ni enakovredno drugim, ampak to postane šele v četrtem 

razredu.  

Učiteljeva priprava za uspešno izvedbo učne ure grafike je zelo pomembna, saj tehnike te 

potrebujejo večjo pripravo. Da izvedba ure poteka gladko, mora učitelj poskrbeti za pripravo 

in organizacijo prostora, pripravo materialov, pripomočkov in orodij ter preveriti, če vse 

deluje. Za izvedbo ure imamo boljše pogoje pri monotipiji kot kolažnem tisku. Za tega si 

moramo priskrbeti grafično prešo in druge pripomočke ter orodje za tiskanje. Navadno ima  

šola le eno grafično prešo, zato se moramo pozanimati in dogovoriti z drugimi učitelji za 

uporabo te. Prav tako za izvedbo likovne naloge potrebujemo več časa pri kolažnem tisku 

kakor pri monotipiji. Pri tem ne smemo pozabiti na organizacijo poteka tiskanja in poskrbeti 

za varnost. 

Izvedba likovne naloge kolažnega tiska je za učence miselno zahtevna, saj je odtis odvisen od 

različnosti površin materialov. Ti si pri tej starosti še ne predstavljajo točno, kako bo ta 

vplivala na izgled končnega izdelka, oziroma na prikaz raznolikosti teh. Izvedba druge 

likovne naloge (tiskanje matrice) zahteva od učitelja veliko zbranost. Paziti mora na disciplino 

in varnost učencev. Tudi pri izvedbi likovne naloge monotipije se učenci srečujejo s težavami: 

kje leži prosojnica in kje položene oblike, kako močno morajo pritisniti z risalom, kako 

močno lahko naslonijo dlani in prste na podlago …  

Učenci se srečujejo z novimi orodji, pripomočki in materiali ter postopki izvajanja tehnike. 

Pri tem pridobivajo pomembne izkušnje, znanja. Kot primer lahko vzamemo prvo in drugo 

izdelano monotipijo učencev 4. a razreda.  

Učencem obeh razredov je bila boj všeč grafična tehnika monotipije kot kolažnega tiska. 

Eden od opaženih razlogov za to je bil takoj viden rezultat.  

Učenci si pri grafiki težje predstavljajo izgled končnega izdelka kot pri risanju, slikanju, 

kiparjenju in prostorskem oblikovanju. Grafika za to zahteva večje abstraktno mišljenje. Tega 

pa imajo učenci na tej stopnji razvoja slabše razvitega. Učenci si pri obeh tehnikah niso znali 

predstavljati točnega izgleda končnega izdelka. Pri kolažnem tisku je bila predstava slabša. 

Pri skupnem vrednotenju izdelkov s pomočjo učiteljevih vprašanj učenci nimajo večjih težav. 

Izdelke vrednotijo objektivno. Drugače pa je pri samovrednotenju. Več kot polovica učencev 

pri obeh tehnikah izdelkov ni vrednotila objektivno, in sicer večina ni bila objektivna pri 

enem kriteriju vrednotenja. 
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Pomembno je, da se učenci na razredni stopnji srečujejo z grafičnimi tehnikami, saj tako 

razvijajo abstraktno mišljenje, spoznavajo nove postopke dela, materiale, pripomočke in 

orodja ter razvijajo motorične spretnosti.  

Grafika dopušča različne možnosti, te temeljijo na predvidevanju in eksperimentiranju. S tem 

spoznavajo lastnosti odtiskovanja in druge značilnosti grafične tehnike.  
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6.0 PRILOGE 

6.1 Anketni vprašalnik 1 

Anketni vprašalnik kolažni tisk 

IME in PRIIMEK: _________________________________               Razred:_________  

1. Obkroži. 

Ustvarjanje kolažnega tiska mi: JE bilo VŠEČ / NI bilo VŠEČ. 

 

2. Dopolni. 

Pri ustvarjanju mi je bilo NAJBOLJ VŠEČ  

_____________________________________________________________________ 

in NAJMANJ  

_____________________________________________________________________.  

 

3. Obkroži. 

Nobeden od sošolcev NI NAREDIL  / JE NAREDIL mesto, ki bi bilo podobno 

mojemu. 

 

4. Obkroži. 

Pri izdelavi matrice sem uporabil: 

- KARTON 

- VALOVITO LEPENKO 

- TEKSTIL ( ENO vrsto / VEČ vrst) 

- ČIPKO (ENO vrsto / VEČ vrst) 

- DEBELEJŠI PAPIR 

- ________________________________________________________________. 

 

5. Obkroži. 

Materiale sem dobro prilepil. Pri odtiskovanju matirce se niso odlepili ali premaknili. 

DA / NE 

 

6. Obkroži. 

Moja umetniška grafika je takšna, kot sem si zamislil.  

DA / NE 
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6.2 Anketni vprašalnik 2 

Anketni vprašalnik monotipija 

IME in PRIIMEK: _________________________________              Razred:________ 

 

1. Obkroži. 

Ustvarjanje monotipije mi: JE bilo VŠEČ / NI bilo VŠEČ. 

 

2. Dopolni. 

Pri ustvarjanju mi je bilo NAJBOLJ VŠEČ 

_____________________________________________________________________ 

in NAJMANJ  

_____________________________________________________________________. 

 

3. Obkroži. 

Narisane podobe so se dobro odtisnile. 

DA / NE 

 

4. Obkroži. 

      Naredil sem zanimivo monotipijo.  

DA / NE 

 

5. Obkroži. 

Pri ustvarjanju sem bil previden, roke nisem preveč naslanjal na podlago. Zato na 

grafiki ni odtisa te. 

DA / NE 

 

6. Obkroži.  

      Moja umetniška grafika mi NI VŠEČ / JE VŠEČ / JE ZELO VŠEČ. 

 

7. Obkroži. 

      Bolj mi je bilo všeč ustvarjanje KOLAŽNEGA TISKA / MONOTIPIJE. 
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6.3 Opazovalni list 

Opazovalni list 

Učna ura:_______________ 

Razred:_________ 

 

1. Pogoji za izvedbo učne ure: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

2. Težave pri izvedbi učne ure: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

3. Težave učencev pri izvajanju likovne naloge: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
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4. Ostala opažanja: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
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i
 Predstavlja število 

ii
 Predstavlja odstotek 


