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ЛИКОВНА КУЛТУРА
Циљ наставе и учења ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и
креативно мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за
комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком
наслеђу и културној баштини свог и других народа.
Разред: шести
Годишњи фонд часова:36
ИСХОДИ
ОБЛАСТ/ТEМА

БОЈА

САДРЖАЈ

Пигментне боје (хроматске и
ахроматске боје; основне и
изведене боје).
Дејство боја (утисак који боја
оставља на посматрача; топле и
хладне боје; комплементарне
боје).
Светлост и боја (светлост као услов
за опажање боје, разлике у
опажању боја; валер; градација и
контраст).
Примена боја (технике и средства:
акварел, темпера, мозаик, витраж,
апликативни програми...;
изражајна својства боја у
керамици, скулптури, графици,
таписерији, дизајну одеће и обуће,
индустријском дизајну...; примена
у свакодневном животу ученика).
Уметничко наслеђе (музеји и
експонати).

По завршетку разреда ученик ће бити
у стању да:

 опише боје које уочава у природи,
окружењу и уметничким делима
 пореди утисак који на њега/њу
остављају различите врсте боја
 користи изражајна својства боја у
ликовном раду и свакодневном животу
 користи одабране информације као
подстицај за стваралачки рад
 изрази своје замисли и позитивне
поруке одабраном ликовном техником
 прави разноврсне текстуре на
подлогама, облицима или у
апликативном програму
 обликује, самостално, или у сарадњи са
другима, употребне предмете од
материјала за рециклажу
−

повезује карактеристичан експонат и
одговарајући музеј

−

разматра, у групи, како је учио/ла о
изражајним својствима боја и где се та
знања примењују
искаже своје мишљење о томе како је
развој цивилизације утицао на развој
уметности

ТЕКСТУРА

КОМУНИКАЦИЈ
А

УОБРАЗИЉА

ПРОСТОР

Текстура (врсте текстура – тактилна
и визуелна; текстуре у природи и
уметничким делима, материјали и
текстура, облик и текстура, линија и
текстура, ритам и текстура).
Уметничко наслеђе (грађевине,
скулптуре и паркови).

Комуникативна улога уметности
(теме, мотиви и поруке у
визуелним уметностима; улога
уметности у свакодневном животу).
Уметничко наслеђе (уметност
некад и сад).
Стваралачка уобразиља (стварност
и машта, значај маште; разноврсне
информације као подстицај за
стварање – снови, бајке, митови,
легенде...).
Уметничко наслеђе (необична
уметничка остварења).

Амбијент (елементи који чине

 опише текстуре које уочава у природи,
окружењу и уметничким делима
 пореди утисак који на њега/њу
остављају различите врсте текстура
 користи одабране информације као
подстицај за стваралачки рад
 прави разноврсне текстуре на
подлогама, облицима или у
апликативном програму
 изрази своје замисли и позитивне
поруке одабраном ликовном техником
−

разматра, у групи, како је учио/ла о
изражајним својствима текстура и где
се та знања примењују

−

искаже своје мишљење о томе зашто је
уметничко наслеђе важно

 идентификује теме у одабраним
уметничким делима и циљеве
једноставних визуелних порука
 изрази своје замисли и позитивне
поруке одабраном ликовном техником
 Разуме појам уобразиље и препознаје
је у различитим видовима уметничког
изражавања
 користи одабране информације као
подстицај за стваралачки рад
−

разматра, у групи, како је учио/ла о
изражајним својствима уобразиље и
где се та знања примењују

−

искаже своје мишљење о томе зашто је
уметничко наслеђе важно

 Разуме појам простора и препознаје га

амбијент – дизајн ентеријера,
атмосфера, корисници; утицај
амбијента на расположење,
активност и учење; обликовање
школског простора; поставка
изложбе).

ОБЛАСТ/ТЕМА

БОЈА

у свакодневном животу, као и у
различитим видовима уметничког
изражавања
 користи одабране информације као
подстицај за стваралачки рад
 опише свој рад, естетски доживљај
простора, дизајна и уметничких дела

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

У овој целини предложени су појмови, подпојмови и теме за разговор,
а које су везане за изражајне могућности материјала и техника које
ученик користи. Наставник нуди само основне информације и корисне
савете. Ученици треба да знају да понекад не могу да добију жељени
тон зато што сликарске боје које се производе као школски прибор
садрже мање пигмента. Ако ученици не могу да набаве квалитетан
школски прибор, решење може да буде додавање течних тонера за
фасадне боје, који се набављају у фарбари. Тонери и паковање беле
еколошке боје за зидове довољни су за одељење. Цртеже и слике које
сматрају неуспелим могу да искористе за колаж. У шестом разреду
раде и једноставне пројекте. Наставник може да понуди две или више
техника, а да ученици гласају коју ће учити или да се поделе на групе
према одабраној техници. Скице се раде и бирају у школи, а пројекти
могу да се доврше код куће. Уколико ученици желе да раде чворовану
таписерију не морају да користе вуну, могу да исеку траке од
пластичних кеса. Витраж могу да праве од папира и фолија у боји, а
могу и да сликају на пластичним флашама. Најједноставније је да код
куће, уз помоћ одраслих, одесеку дно и део флаше тако да добију
посуду за оловке. Пластика се лако осликава акварел бојама. Ако желе
да имитирају витраж могу да користе и црни перманентни маркер. За
мозаик могу да користе пластичне чепове...
Наставник може да подстакне ученике на размишљање и истраживање
питањима и одабраним информацијама. На пример, причом о томе
шта значе боје у неким културама, да ли животиње умеју да сликају, да
ли постоји веза између тонова у музици и тонова у визуелној
уметности, које две боје би употребили да изразе одређену емоцију,
како су боје добиле своје називе...
Није пожељно оптерећивати ученике проширеним информацијама (о
валерским кључевима, адитивном мешању боја...); боље је да се о
томе разговара у следећим разредима, када буду имали више
предзнања и када буду више користили савремену технологију.

Ученици треба да добију само елементарне информације о утицају
светлости на опажање боја. Важније је да знају да је нормално да
постоје разлике у опажању тонова – постоје незнатне разлике у грађи
ока, на опажање утичу и околне боје, на различитим мониторима иста
слика има другачије тонове (остало ће учити касније). Ако желе да
одштампају на мајици слику коју су урадили у апликативном програму
потребно је да слику из RGB система (црвена, зелена, плава) пребаце у
CMYK систем (цијан, магента, жута и кључ, односно катран/црна), који
се користи у штампи (остале информације могу да добију од
наставника Информатике).
У оквиру целине, предложена је и додатна тема за разговор, „Музеји и
експонати”, везана за музеје и карактеристичне експонате који се у
њима чувају. Пожељно је да се ученици прво упознају са музејима у
Србији, а ученици који наставу слушају на матерњем језику треба да
добију основне информације о најзначајнијим музејима у матичној
држави. Разговор прате одговарајући визуелни садржаји, а
заинтересовани ученици могу да раде и истраживачке задатке.

ТЕКСТУРА

У овој целини су груписани предлози везани за истраживање
изражајних могућности традиционалних цртачких, вајарских и
сликарских техника. Уколико ученици желе да цртају или сликају
текстуру у апликативном програму, то могу да раде као пројекат.
У додатној теми за разговор, „Грађевине, скулптуре и паркови”, фокус
није на текстури, већ на значајним грађевинама, скулптурама у пленеру
и парковима у нашој земљи. Наставник може да прикаже презентацију
и да упореди наше наслеђе са светским, нарочито значај за културни
туризам и идентитет краја или земље.

У овој целини су предложене теме за разговор о садржају уметничких
КОМУНИКАЦИЈА дела и рекламних (визуелних и аудиовизуелних) порука. Наставник не
нуди анализу дела коју ученици записују и меморишу без разумевања.
Смисао учења је да ученици доживе уметничко дело, да размишљају о
њему и слободно изражавају своје мишљење. Наставник их само
подстиче питањима. Ученици треба да разговарају и о томе колико су
рекламе на телевизији и интернету ефикасне, колико могу да их
заинтересују, а на који начин их одбијају... Наставник може да
подстакне ученике да самостално истражују тако што ће поставити
одговарајуће питање. На пример: да ли има скривених порука у
уметничким делима? У ликовном раду ученици бирају материјал и
технику којом ће најефикасније изразити неки садржај (идеју, поруку,
став...).
У оквиру целине, предложена је и додатна тема за разговор, „Уметност

некад и сад”, односно поређење неке теме (садржаја ликовног дела)
кроз епохе.

УОБРАЗИЉА

ПРОСТОР

У овој целини су груписани предлози везани за разговор о значају
маште (уобразиље, имагинације) у уметности, науци и свакодневним
ситуацијама када је потребно пронаћи решење за неки проблем. И у
шестом разреду ученици уче о томе како да пронађу подстицај за
развијање креативних идеја. Наставник прво показује репрезентативна
остварења светских и домаћих уметника заснована на сновима,
бајкама, митовима и легендама. Ученици треба самостално да одаберу
податке (снове, бајке, митове или легенде) који их подстичу на рад.
Додатну тему, „Необична уметничка остварења”, потребно је везати за
самостално истраживање и формирање дигиталне збирке „необичних”
савремених остварења. Збирка може да буде индивидуална или
одељенска. Наставник може да подстакне ученике приказивањем
неколико визуелних примера (хидропонична лампа дизајнера Марка
Вучковића, радови Сесилије Вебер из серије Natural Humans, уличне
слике Џулијана Бивера, подводни музеј у Канкуну, хотел од леда у
Шведској...). Ученици бирају врсту уметничких радова које ће
истраживати (куће за становање, ципеле, одећа, накит, скулптуре,
аутомобили...).
У овој целини су груписани предлози везани за пројектну наставу и
обликовање простора у школи. Уколико школа има могућности,
ученици могу да обликују башту у школском дворишту. Идеје се могу
пронаћи на интернету ако се у претраживач унесе: „bottle tower
gardening”, „plastic bottles art”, „school garden projects”, „recycled garden
ornaments” или „garden ornaments for schoolyard”. Уколико школа нема
таквих могућности, могу да обликују део учионице или хола. Сврха ових
активности је да ученици науче како да од доступних материјала
направе нешто што ће им користити у свакодневном животу. На
пример, од пластичних флаша се могу направити фотеље, клупе,
сточићи, полице, жардињере, вазе, лампе, лустери... Употребни
предмети које ученици праве самостално или у заједничком раду не
треба да имају само употребну, већ и естетичку вредност. Други
предлог је симулација музејске поставке или изложбе. Ученици треба
да осмисле поставку, да сами распоређују експонате, дизајнирају
позивнице за родитеље... Сврха ових активности је да се оспособљавају
за презентовање радова.

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Исходи су формулисани тако да до краја разреда сви ученици могу да их достигну (у
мањој или већој мери) уколико су радили разноврсне задатке од којих сваки циља више
исхода и међупредметних компетенција.
Могући елементи за процењивање напредовања и оцењивање постигнућа су:
Однос према раду (припремљен је за час; одговорно користи материјал, прибор и алатке;
одржава прибор и радни простор; потписује радове; чува радове у мапи...);
Однос према себи (истражује информације; поставља питања; предлаже; истрајан је у
раду, труди се; преузима одговорност; поштује себе и своје радове; учи на грешкама;
спреман је да испроба своје способности у новим активностима...)
Однос према другима (довршава рад у договореном року; поштује договорена правила
понашања; спреман је да помогне и да сарађује; уважава туђу културу, радове, начин
размишљања, доживљавања, опажања, изражавања...)
Разумевање (разуме задатак; разуме појмове; разуме процес; разуме концепт; разуме
визуелне информације...; раздваја битно од небитног...)
Повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догађаје,
феномене, идеје, дела...)
Оригиналност (оригиналан је у односу на туђе радове; оригиналан је у односу на своје
претходне радове...)
Организација композиције (примењује одговарајуће принципе компоновања, знања о
перспективи, правцу, смеру...)
Вербално изражавање (учтиво комуницира; аргументовано, кратко и јасно образлаже свој
рад, идеју, доживљај, опажање, емоције...)
Употреба техника (бира одговарајућу технику у односу на идеју; примењује одговарајући
процес; бира одговарајући материјал/подлогу; истражује могућности технике и
материјала)...
Елементи могу и другачије да се формулишу. Бирају се према типу ликовног задатка и
циљевима задатка.

Самопроцена радова је вербална и писана, а захтеви се уводе постепено. Најефикаснија је
метода 3, 2, 1. Ученик сам припрема листић на коме уписује име, презиме, датум. Затим
кратко наводи: 3 ствари које сам научио на часу, 2 примера која илуструју то што сам
научио, 1 ствар која ми није јасна или питање које бих поставио. Када се разговара о
ликовним делима, ученик пише: 3 речи којима бих описао дело, 2 ствари које ми се
највише допадају на делу, 1 ствар коју не разумем. Када се разговара о уметнику: 3 ствари
због којих је уметник значајан, 2 дела која ми се највише свиђају, 1 питање које бих
поставио уметнику. Листићи се предају наставнику, да би имао потпунији увид у
напредовање ученика, а наставник их враћа ученику следећег часа. Листићи могу да се
лепе у свеску (ликовни дневник) или чувају у блоку. Када се ученик ликовно изражава: 3
ствари о којима сам размишљао током рада, 2 ствари које ми се свиђају на мом раду, 1
ствар коју бих променио. Или: 3 речи којима бих описао свој рад, 2 разлога због којих је
мој рад оригиналан, 1 ствар коју бих урадио другачије. Листићи се лепе на полеђину рада,
а садрже и назив рада. Важно је да ученик не наводи више од једне нејасноће или
грешке, ни у случају када му ништа није јасно или сматра да је рад упропашћен.
Издвајање само једне нејасноће или грешке постепено оспособљава ученика да
идентификује најважнији пропуст и да се фокусира на његово уклањање или да дође до
бољих идеја. Ученике је потребно навикавати да листиће попуњавају брзо. Понекад је
најважније оно чега се првог сете.
Вербална самопроцена подразумева излагање свих радова и поређење ликовних
решења.

