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Beseda grafika izvira iz grške besede graphein in pomeni pisati. 

Grafika je umetnost tiskanja. Prvotno je grafika imela lastnosti risbe 
in je bila narejena s pomočjo črt, ki so bile vrezane v leseno ali 
bakreno ploščo, iz katere je bila odtisnjena. Lepota klasičnih 
grafičnih umetnin je v ritmu črno belih nasprotij.

GRAFIKA



Grafika je ena izmed zvrsti v likovni umetnosti. 

Področja: 

- slikarstvo, 

- kiparstvo, 

- arhitektura

Pri grafiki tako lahko uporabljamo:

- različne materiale, 

- njene površine obdelujemo z različnimi postopki

- grafično barvo lahko nanašamo na različne načine

- in odtiskujemo najrazličnejše materiale: papir, tekstil, PVC…



Učitelj mora poskrbeti za:

ustrezen material in pripomočke, ki jih bo pri učni uri potreboval 
(barva, valjčki, grafična preša (stiskalnica), material za izdelavo 
matric in šablon). 



Razlikujemo:

• industrijsko grafiko

• umetniško, avtorsko, originalno grafiko

Grafične tehnike delimo na:

- visoki, 

- ploski 

- globoki tisk. 



GRAFIKA V UČNEM NAČRTU

• Snovalci učnega načrta za likovno vzgojo so zapisali, da je temeljna 
naloga likovne vzgoje razvijanje učenčevega razumevanja 
prostora. Pri likovni vzgoji učenci z likovnim izražanjem razvijajo in 
preverjajo razumevanje prostora, izražajo občutja, vrednote in 
stališča, pri čemer na spoznavni ravni vidni svet razgrajujejo, na 
izrazni pa ga likovno oblikujejo.

• Vsebina predmeta likovna vzgoja je zasnovana tako, da učenci v 
povezavi s starostno stopnjo povezujejo pojme iz likovne umetnosti 
(iz likovne teorije, zgodovine umetnosti, likovne tehnologije), hkrati pa 
te pojme povezujejo tudi s pojmi z drugih predmetnih področij.

• Celotna dejavnost predmeta v osnovnem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju temelji na odkrivanju učenčeve ustvarjalnosti. Goji 
nadaljevanje in usmerjanje spontanega otroškega likovnega 
raziskovanja sveta, odkriva posebnosti likovnega izražanja ter njeno 
spopolnjevanje in poglabljanje posluha tako za likovna dela 
umetnikov kakor tudi uporabnih predmetov in likovne problematike v 
okolju. 



OPERATIVNI CILJI ZA LIKOVNO PODROČJE 
GRAFIKA

• V prvem razredu se učenci seznanijo z najenostavnejšo obliko 
tiskanja (odtiskovanje delov telesa, tiskanje s pečatniki), spoznajo 
osnove tiskanja in osnovne pojme (tiskanje, odtis, šablona, površina). 

• V drugem razredu znanje ponovijo in nadgradijo s poznavanjem 
novih grafičnih tehnik (monotipija, kolaţni tisk), spoznajo pa tudi 
tiskarske pripomočke (valjček, grafična barva, plošča za valjanje, 
grafični stroj (preša). Prav tako se seznanijo z označitvijo grafičnega 
lista (z navadnim svinčnikom zapišejo število izvodov, grafično 
tehniko, leto nastanka, naslov, avtorjev podpis). 

• V tretjem razredu spoznajo različne materiale za izdelavo matrice, 
matrice sami izdelajo in jih odtisnejo. Vedo povedati razlike med sliko, 
risbo in grafiko, vedo, kaj je umetniška grafika in kaj ročno tiskanje. 
Nadgradijo pojme s področja grafike (šablona, matrica) (glej prilogo 
1).

• V drugem VIO učenci izdelajo matrice iz različnih materialov in jih 
odtisnejo. Primerjajo lastnosti različnih grafičnih tehnik in razumejo 
proces izdelave različnih grafičnih odtisov ali grafike. 



PRIMERI GRAFIČNIH TEHNIK ZA UČENCE NA 
RAZREDNI STOPNJI

Skupna lastnost grafičnih likovnih tehnik je odtis. 

Visoki tisk
K visokemu tisku prištevamo vse tiste grafične tehnike, pri katerih vrežemo, po navadi z žlebičastim 
dletom, risbo v ploščo, ki je lahko iz linoleja, lesa ali mavca. Tako dobimo tiskovno ploščo, na katero 
nanesemo s tiskarskim valjčkom tiskarsko barvo tako, da se barva prime le na površini plošče. Če 
pritisnemo na namazano tiskovno ploščo papir, dobimo na njem odtis, na katerem ostane v ploščo 
vrezana risba bela, vsa druga površina pa črna ali drugačne barve (Gerlovič in Gregorač, 1968).

• tiskanje s preprostimi pečati

• kolažni oziroma kartonski tisk, 

• šablonski tisk, 

• kolagrafija,

• odtiskovanje delov telesa,

• tisk z naravnimi materiali,

• frotaž



TISKANJE S PEČATNIKI

• Pri tisku s pečatniki učenci izdelajo pečatnik iz raznih poljščin (krompirja, 
repe, pese) ali podobnega materiala. Tak pečatnik je primeren za ustvarjanje 
zanimivih ritmov z odtiskovanjem različno obarvanih pečatnikov v 
določenem zaporedju. Kadar se namesto z barvo ukvarjamo z zanimivimi 
površinami, lahko pečatnike izdelamo tako, da na lesena držala nalepimo 
različne materiale (pluto, valovito lepenko, zvito vrvico, usnje, zmečkan 
papir, čipke, grobo pleteno blago). Pečatnike iz mehkega materiala lahko 
uporabimo za postopno obdelavo. Med tiskanjem pečatnik dodatno rezljajo 
in odtis postaja vedno bolj razgiban (Duh, M., Vrlič, T., 2003).



KOLAŽNI TISK, KARTONSKI TISK

• Za izdelavo matrice učenci uporabijo trši papir, karton in vse materiale, ki 
imajo zanimivo površinsko strukturo (juta, zavese, usnje, brusni papir, 
lepenka). Če pri izdelavi matrice uporabljajo samo lepenko, karton in trši 
papir, govorimo o kartonskem tisku oz. o tisku z lepenko. Pri kolažnem
tisku učenci oblike izrežejo in jih prilepijo na podlago iz kartona. Oblike 
morajo biti močno prilepljene, saj v nasprotnem primeru odstopijo med 
tiskanjem. Matrico premažemo s tiskarsko barvo in jo odtisnejo ročno ali z 
grafično stiskalnico (Duh, M., Vrlič, T., 2003).







KOLAGRAFIJA

Kolagrafija je likovna tehnika, pri kateri za izdelavo matrice potrebujemo 
lepilo. V prvi triadi lahko učenci na trši papir narišejo preprost motiv z 
uporabo gostejšega lepila. Uporabna so univerzalno lepilo, belo lepilo za les 
in podobna lepila. Posušeno matrico odtisnemo tako kot matrico pri 
kartonskem tisku. Prav tako pa lahko narišemo motiv v sveže lepilo, 
nanešeno na podlago. Ko se matrica posuši, jo premaţemo s tiskarsko 
barvo in odtisnemo na način globokega tiska (Duh, M., Vrlič, T. 2003).





TISK Z NARAVNIMI MATERIALI

Za tiskanje izbiramo samo temu primerne naravne materiale. Biti morajo 
razgibanih površin, dovolj veliki in vsaj delno ploščati. V praksi se največ 
odtiskuje drevesno listje. Otroci z barvo namažejo drevesni list in ga nato na 
različne načine odtiskujejo na podlago. Odtiskujemo lahko še lubje, cvetove, 
kamne, koruzne storže.



GLOBOKI TISK

H globokemu tisku spadajo tiste grafične tehnike, pri katerih risbo vdolbemo 
z raznim orodjem ali z jedkanjem s kislino v ploščo, ki je navadno iz kovine. 
Poznamo suho iglo, jedkanico in akvatinto. V poglobljeno risbo vtremo 
tiskarsko barvo, površino plošče pa čisto obrišemo. Na tako pripravljeno 
ploščo položimo vlažen papir in risbo odtisnemo z zelo močnim pritiskom 
(tiskarsko prešo), papir pa tiskarsko barvo pobere iz poglobljene risbe in na 
tak način dobimo odtis.







PLOSKI TISK

K ploskemu tisku prištevamo tiste tehnike, pri katerih risbe ne 
vdolbemo v tiskovno ploščo, ampak jo nanjo nanesemo na različne 
načine. Od teh tehnik delamo pri likovnem pouku le monotipijo (eno-
ali večbarvno)  (Jesih, B., 2000).



MONOTIPIJA

Monotipija je posebna grafična tehnika, kajti izdelamo lahko en sam odtis. 
Beseda monotipija je sestavljena iz dveh grških besed: monos pomeni en 
sam, typos pa pomeni odtis. Vsak grafični list je unikat (Tacol, T., 1995, str. 
97). Poznamo eno- in večbarvno monotipijo.







MOOS GUMI











SIMETRIČNO ODTISKOVANJE

Na eno stran po polovici preloženega papirja otroci slikajo z gostejšimi 
mokrimi barvami ali barvnimi tuši, nato papir po prelomu preložijo, zgladijo 
in razprejo. S tem dobijo bolj ali manj simetrično likovno delo. To zanimivo 
likovno tehniko, s katero občasno popestrimo likovno-vzgojno delo v vrtcu, 
lahko pri starejših, sposobnejših otrocih dodatno razvijamo. Nekatere dele 
motiva otroci naslikajo na levi, druge na desni polovici, popolno sliko pa 
dobijo šele z odtisom, ko se bolj ali manj posrečeno združita oba dela. 
Motivno ne ostajamo samo pri metuljih, ampak izkoriščamo tudi druge 
simetrične pojave, kot so človeška figura, glava, obraz, dlani in stopala, 
očala, drevesa, cvetovi, tehtnice, mostovi, pohištvo, pogled v ogledalu, pes 
in njegov odsev v vodi (Vrlič, 2001).





MATERIALI, TEHNIKE IN ORODJA PRI 
GRAFIKI
• Materiali in barve pomenijo fizično eksistenco umetniškega dela. Z 

izrazom material razumemo materijo barve, grafita ali tuša, kiparski 
material (glino, les, kamen, kovino ipd.), tiskarsko barvo v grafiki, 
pogosto pa tudi podlago (papir, platno, zid ipd.).

• Z izrazom tehnika označujemo tisti postopek in orodje, s katerim se 
umetniški material nanaša na podlago, kot so čopič, čopič in voda 
(lavirana risba), slikarski nož, razprševanje, v grafiki pa globoki ali 
ploski tisk; navadno pa tudi nekateri drugi materiali - akvarel, 
tempera, pastel ali olje pri čemer sta mišljena postopek in orodje.

• Tiskarska barva.

• Tiskarski valjček.

• Tiskarska preša.

• Papir za grafično tiskanje. 

• Označevanje grafičnih listov. 







Za vsako likovno področje obstaja več tehnik, primernih za osnovno šolo, ki 
jih je mogoče izvesti na več različnih načinov. Če želimo, da bodo otroci 
določeno likovno tehniko usvojili, morajo v izbrani tehniki ustvarjati večkrat. 
Ravno raznolikost izvedb tehnike pripomore k temu, da se učenci določene 
tehnike ne naveličajo in zato radi ustvarjajo. Otroci v današnjem času so 
namreč zelo vedoželjni, zato je prav, da jim ponudimo vse kar je v naši 
moči, da se razvijejo v ustvarjalne osebnosti …
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