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SPLOŠNE INFORMACIJE 
Tedensko število ur: 1 
Pouk likovne vzgoje poteka v obliki teoretičnega in praktičnega dela, ki se med seboj prepletata, 
vsebine predmeta so  
po posameznih likovnih področjih: oblikovanje na ploskvi (risanje, slikanje, grafika) in oblikovanje v  
tridimenzionalnem prostoru (kiparstvo, arhitektura)  
Učenci spoznajo likovne pojme in likovne zakonitosti. Ob razumevanju likovnega jezika pa nastanejo 
likovna dela, praktični izdelki (risbe, slike, grafike, kipi in prostorske oblike). Učenci tako na 
ustvarjalen način izrazijo svoje likovne zamisli. 
 
 
OBVEZNI PRIPOMOČKI 
Učbenik (T. Tacol. LIKOVNO IZRAŽANJE ) učenci dobijo v učilnici ko ga potrebujejo. 
Zvezek:  Priporočam samo en velik brez črten zvezek za 6., 7., 8., in 9. razred. Tako se bo skozi leta v 
njem nabrala vsa likovna teorija. V primeru nacionalnega preverjanja znanja iz likovne vzgoje, bodo 
tako učenci imeli vse potrebne likovne pojme na enem mestu. 
 
 
Potrebščine:  
Zaradi nižjih stroškov šola naroči: 
Tempera barvice, voščenke, barvni papir, linolej za grafiko, grafične nožke, risalne liste in drug 
potreben material. Učenci stroške plačajo po položnici. 
Vsak učenec  mora imeti svoje čopiče (3X ploščati čopič različnih velikosti), trd plastičen lonček, in 
paleto. 
opomba - potrebščine dopolnjujte po potrebi in ne kupujte vsako leto novih! 
Najbolj praktično je, da so vse potrebščine v stari vreči za copate. Kartonske škatle zavzamejo veliko 
več prostora, ki ga je v omaricah malo.  
Ker učenci neprestano pozabljajo potrebščine je zelo koristno, da so le te označene z imenom. 
 
PREVERJANJE ZNANJA 
Ustno 
Sproti med urami in na koncu vsakega tematskega sklopa. Preverja se likovne pojme 
 
OCENJEVANJE ZNANJA 
Pri likovni umetnosti ni pisnega ocenjevanja znanja. 
Ocenjujejo se likovni izdelki po kriterijih ocenjevanja, 
Merila za ocenjevanje so največkrat naslednja: 
Kako učenec reši posredovani likovni problem (ali je dobro opažen na likovnem delu) 
Kako izvede postopke likovne tehnike  
Ali izkaže neobičajne ideje na likovnem motivu (je izviren, domiseln) 
 
 
 



PREDMETNIK 
Likovni umetnosti sta v prvi triadi (1., 2. in 3. razred) namenjeni po 2 uri na teden, oziroma 70 ur na 
leto, prav tako v 4. in 5. razredu. Učenci od 6. razreda dalje pa imajo le po eno uro likovne umetnosti 
na teden. V tretji triadi (7., 8. in 9. razred) se učenci lahko odločijo tudi za uro izbirnega predmeta 
LIKOVNO SNOVANJE.  
 
INTERESNA DEJAVNOST IZ PODROČJA UMETNOSTI   
Te dejavnosti se lahko udeležijo vsi učenci, ki radi ustvarjajo, ali pa tisti, ki jim je pri pouku zmanjkalo 
časa, in niso pravočasno končali likovnega izdelka! Običajno je ta dejavnost pred uro.  
 
 
 


