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Pozdravljeni dragi učenci/ke. 

 

Najprej bi pohvalila vaše izdelke in sodelovanje dela na daljavo pri likovni umetnosti. Zelo ste 

pridni, o nalogah razmišljate, si vzamete čas in jih dobro opravite. Pripravila sem vam kriterije za 

samovrednotenje izdelka, ker je potrebno vaše izdelke tudi oceniti. Kaj boste delali? 

Naloga za 8. in 9. teden je, da pogledate svoj izdelek in izdelke vrstnikov: 

 

https://6razredbarvnikrog.blogspot.com/ 

 

Samovrednotili in vrednotili boste izdelke (po vzoru tabele 1): 

1. Poglej svoj izdelek in ga ovrednoti. Zapis oz. točkovnik tabele 1 mi pošlji na e-mail. 

2. Poglej izdelek vrstnika (zapiši ime in priimek) in ga ovrednoti. Zapis oz. točkovnik mi pošlji. 

Tabelo lahko narišeš sam ali pa jo izpolniš kar v Word-ovem dokumentu. Ni je potrebno natisniti.  

 

Nekateri ste zelo dobro izdelali barvne kroge in ni potrebno, da izdelek še dopolnite. Potrebno je 

bilo izdelati samo en barvni krog. Tisti, ki menite, da lahko izdelek izboljšate, to naredite, ga 

ponovno fotografirajte in mi ga pošljite. 

V tabeli sem vam pripravila kriterije in točkovnik – glej tabelo 2, da lahko rešiš tabelo 1. 

 

Tabela 1: 

KRITERIJ 
POD ŠT. 

ŠT. TVOJIH 
TOČK 

(OCENI SE SAM) 

ŠT. TVOJIH TOČK  
(OCENI IZDELEK 

VRSTNIKA, npr. Violeta 
Škrabl) 

ŠT. TOČK 
(TVOJ IZDELEK OCENI 

UČITELJ) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

VSE 

TOČKE 

   

OCENA    

 

 

 

 

 

 

https://6razredbarvnikrog.blogspot.com/
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Kriteriji samoocenjevanja in ocenjevanja izdelka: Barvni krog 

 

Tabela 2: 

 

KRITERIJI ŠT. VSEH MOŽNIH TOČK 

1. Ustrezna razporeditev barv v barvnem krogu 

(6–12 barv, natančno postavljene podobne 

barve po barvnih odtenkih. 

 

5 

2. Ni bele in črne barve, razen v asemblažu, ker je 

uporabljena za sredino kroga ali podlago. 

5 

3. Velikost izdelka 10–20 cm, lahko tudi več. 

 

5 

4. Likovna čistost izdelka in dovršenost izdelka (ni 

vidnega selotejpa ali drugega lepila, ker je 

natančno lepljen, barvan). 

 

5 

5. Izvirnost izbire materialov – kolaž (različni 

barvni in revijalni papir) ali asemblaž 

(predmeti). 

 

5 

6. Tehnična izvedba: dobro lepljeno, izbira 

materiala, zapolnjeni vmesni prostorčki. 

5 

7. Barvni krog je postavljen na primernem mestu 

(lahko tudi na travi, v gozdu, v stanovanju) in  

je dobro fotografiran (jasno in ostro se vidi, ni 

neprimernih odsevov). 

 

5 

8. Barvni krog je unikaten, edinstven. 5 

   Število vseh točk: 

 

40 

 

Točkovnik: 

0t–19t = 1 

20t–25t = 2 

26t–30t = 3 

31t–35t = 4 

36t–40t = 5 
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Izpolnjeno tabelo 1 mi pošljite do 24. 5. 2020. Tabelo lahko narišeš in mi pošlješ fotografijo 

izpolnjene tabele. Lahko jo izpolniš tudi kar v Word-ovem dokumentu, jo shraniš na 

računalnik in mi pošlješ dokument.   

Po tem datumu bo sledilo ocenjevanje. Kdor že ima oceno v 2. ocenjevalnem obdobju, ga ne bom 

več ocenjevala. Preko video konference Zoom bom sklicala skupine po 10 učencev, kjer se bomo 

videli, vrednotili izdelke in povedala vam bom oceno za vaše izdelke. 

V kolikor se kdo ne bo mogel na tisti dan udeležiti video konference, bom oceno zanj povedala in 

učenca obvestila pisno po e-mailu. 

Za vsa vprašanja sem vam na voljo na e-mailu: violeta.skrabl@ludvik.si 

 

 

Violeta Škrabl 


