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Pozdravljene, drage učenke. 

Najprej bi pohvalila vaše izdelke in sodelovanje dela na daljavo pri likovnem snovanju. Zelo ste 

pridne, 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 delale? 

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

https://lstihaknjiga.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.  

 

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://lstihaknjiga.blogspot.com/
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Kriteriji samoocenjevanja izdelka: 

del ilustracije iz tihe knjige po knjigi Stara hiša avtorice Anamarije Bukovec. 

Tabela 2 
 

KRITERIJI ŠT. VSEH 
MOŽNIH TOČK 

Rešitev likovnega problema: ilustracija (detajl iz ilustracije in ga nariši, del iz 
ilustracije in ga nariši, zgodbo po svoje začneš ali nadaljuješ). 

• Inovativno reši posredovani likovni problem (dobro opažen na likovnem 
delu). 

• Samostojno poveže že usvojena spoznanja z novospoznanimi likovnimi 
pojmi in jih uporabi pri likovnem izražanju. 

5 

Izvedba likovne tehnike: svinčnik 

• Postopke likovne tehnike izvede brez učiteljeve pomoči. 

• Odkrije nove možnosti za izvajanje postopkov likovne tehnike. 

• dosledno in kompleksno izvede likovno tehniko.  

5 

Izvedba likovnega motiva 

• Izkaže neobičajne ideje (izvirnost, domiselnost). 

• Gibko (dinamično) reši likovni motiv. 

• Izkaže originalnost (osebnostne lastnosti, lastno mišljenje, bogato 
domišljijo). 

• Uskladi likovni motiv z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodja. 

5 

Odzivnost učenca pri delu na daljavo. Izkaže: 

• pripravljenost za sprejemanje likovnih pojmov in likovno izražanje 
(navdušenje, užitek), 

• zmožnost dobre motivacije, 

• vedoželjnost, vztrajnost in doslednost, 

• samostojnost pri besednem opisovanju likovnih pojmov in likovni dejavnosti, 

• sprejema spodbude učiteljevega individualnega in skupinskega 
posredovanja. 

5 

   Število vseh točk: 20 

Točkovnik: 
0t -9t= 1 

10t -12t= 2 
13t -15t= 3 
15t -16t= 4 
17t - 20t= 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 Wordovem 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. Po 25. 5. 2020 se vrnete v šolo in bomo izdelke ocenili. Izdelkov ne nosite v šolo. 

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


