
LIKOVNA UMETNOST  

Ocenjujejo se praktični (likovni) izdelki učencev in njihovi ustni odgovori. 

ODLIČNO (5): Učenec je pri izdelavi likovnega izdelka domiseln, prepričljiv in 
ustvarjalen, večinoma je izviren (izvirnost ni nujna), posamezni elementi likovnega 
izdelka se zlivajo v prepričljivo celoto. Likovni izdelek povsem ustreza likovni nalogi, 
likovni tehniki, likovnemu motivu ter specifičnim navodilom ob vsaki zadani likovni 
nalogi. Učenec pozna vse obravnavane likovne pojme, jih pravilno uporablja, svoj 
izdelek ali izdelke sošolcev zna likovno vrednotiti (s pravilno uporabo likovnih pojmov). 
Sodeluje in daje pobude pri delu, pri zastavljanju likovnih nalog ter pri vrednotenju 
izdelkov. 

PRAV DOBRO (4): Učenec je pri izdelavi likovnega izdelka prepričljiv in ustvarjalen, 
izviren je pri oblikovanju posameznih delov likovnega izdelka (izvirnost ni nujna), 
posamezni elementi likovnega izdelka se zlivajo v celoto. Likovni izdelek v večjem delu 
ustreza likovni nalogi, likovni tehniki, likovnemu motivu ter specifičnim navodilom ob 
vsaki zadani likovni nalogi. Učenec pozna večino obravnavanih likovnih pojmov, 
večinoma jih pravilno uporablja, svoj izdelek ali izdelke sošolcev zna likovno vrednotiti 
(s pravilno uporabo nekaterih likovnih pojmov). Sodeluje in daje pobude pri delu, pri 
zastavljanju likovnih nalog ter pri vrednotenju izdelkov, a njegove pobude niso vedno 
pravilne (ne ustrezajo vedno zadani likovni nalogi). 

DOBRO (3): Učenec je pri izdelavi likovnega izdelka manj prepričljiv in ustvarjalen, 
izviren je pri oblikovanju nekaterih manjših delov likovnega izdelka (izvirnost ni nujna), 
posamezni elementi likovnega izdelka se zlivajo v celoto. Likovni izdelek v večjem delu 
ustreza likovni nalogi, likovni tehniki, likovnemu motivu ter specifičnim navodilom ob 
vsaki zadani likovni nalogi. Učenec pozna nekatere obravnavane likovne pojme, 
večinoma jih pravilno uporablja, svoj izdelek ali izdelke sošolcev zna delno likovno 
vrednotiti (s pravilno uporabo nekaterih likovnih pojmov). Sodeluje pri delu, pri 
zastavljanju likovnih nalog ter pri vrednotenju izdelkov, a ne daje pobud. 

ZADOSTNO (2): Učenec je pri izdelavi likovnega izdelka neprepričljiv in manj 
ustvarjalen, likovne rešitve so klišejske in neizvirne , posamezni elementi likovnega 
izdelka se ne zlivajo v prepričljivo celoto. A likovni izdelek v večjem delu še ustreza 
likovni nalogi, likovni tehniki, likovnemu motivu ter specifičnim navodilom ob vsaki 
zadani likovni nalogi. Učenec pozna le nekaj obravnavanih likovnih pojmov, večinoma 
jih pravilno uporablja, svoj izdelek ali izdelke sošolcev zna delno likovno vrednotiti (s 
pravilno uporabo nekaterih likovnih pojmov). Sodeluje v nekaterih fazah učne ure, a 
ne daje pobud. 

NEZADOSTNO (1): Učenec je pri izdelavi likovnega izdelka neprepričljiv in ni 
ustvarjalen, likovne rešitve so klišejske in neizvirne, posamezni elementi likovnega 
izdelka se ne zlivajo v celoto. Likovni izdelek ne ustreza likovni nalogi ali specifičnim 
navodilom ob vsaki zadani likovni nalogi. Učenec ne pozna obravnavanih likovnih 
pojmov, svojega izdelka ali izdelkov sošolcev ne zna likovno vrednotiti. Pri pouku ne 
sodeluje. 

 



 


