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Vorwort 

Ob začetku šolskega leta 2018/2019 prireja Pedagoška visoka šola izobraževalni tečaj na likovnem 

področju  za učiteljice in učitelje. 

KUNSTmix vabi vse kolegice in kolege, ki želijo spoznavati nove tehnike in metode na likovnem 

področju in jih v prihodnosti posredovati  učencem in učenkam. Za ta tečaj da Pedagoška visoka šola  

svoj umetnostni atelje na razpolago. 

Ker je za umetnost in likovno vzgojo v današnjem času največkrat premalo časa,vas  želimo  

spodbujati za delo z novimi ,neznanimi materiali,za  odprtost do umetnosti in da stopite z novimi 

idejami in vtisi v razred.  

Izobraževalni tečaj obsega različna tematska težišča, kot so:  

● grafika 

● slikarstvo 

● tridimenzionalno ustvarjanje 

● vizionalni mediji 

● umetnost v prostem 

Izobraževalni tečaj je mišljen za vse razrede primarne stopnje, kot tudi inkluzivne- in t.i. Time Out- 

razrede, ter za razrede z učenci z dodatnimi potrebami (težišča ponudimo modificirano po 

povpraševanju). 
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Pedagoški koncept  

Pedagoški koncept je razdeljen na tri faze:  

1. faza:  pripravni tečaj za učiteljice in učitelje 

 

V tem tečaju izobražujemo  učiteljice in učitelje na strokovnem in metodično/didaktičnem področju. 

Za to nudimo poldnevni  tečaj ali Schilf- prireditve na določenih  šolah.  

Prijave za tečaje najdete na PH online.  

 

2. faza:  KUNSTmix obisk v ateljeju 

 

V drugi fazi lahko učitelj/ učiteljica z razredom dela v KUNSTmix ateljeju na različne teme.  

Pri tem vam pomagajo sodelavci KUNSTmix ateljeja, po potrebi tudi študentje in študentke PVŠ.  

 

3. faza: evalvacija 

Na koncu vsakega semestra je predvideno evalvacijsko srečanje vseh učiteljic in učiteljev, ter 

sodelavcev KUNSTmix ateljeja.  

Stroški:  

Vse materiale (papir, barve, slikarsko platno itd.) vam da na razpolago PVŠ.  

Za ponujena tematska področja je predviden  prispevek za material vsakega učenca/ učenke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 



Pripravni tečaji 2018/19 

 

Zimski semester 2018/19 

 

Magija barv 

(področje slikarstva) 

Predavatelj: Reinhold Schütz 

V tem tečaju se otroci soočajo z  organskimi in anorganskimi barvnimi pigmenti. 

Spoznajo  osnove veziv in lahko z njimi sestavljajo  lastne barve. 

Zaključno lahko ustvarijo sliko s t.i tehniko “Fingerpainting” z bravami, katere so sami  izdelovali.  

Stroški za material: 3€ 

Ustrezno za primarno stopnjo, 1-4 razred 

18.9.2018/14:00 bis 17:15/Atelier 

LV- Nummer: E1LW01A084 

 

 

 

Lastna izdelava pisalnega orodja 

(področje grafike) 

Predavatelj: Reinhold Schütz 

Pero in kemični svinčnik so izumili v 19. stoletju, svinčnik v 16 stoletju. S čim so ljudje pisali in risali 

prej?  

 Izvajamo lastna pisalna orodja iz bambusa in 

peruti, izvemo, kako producirati črnilo, in 

kako lahko uporabimo našo pisalno orodje 

za oblikovanje odlične grafike 

Stroški za material: 3€ 

Primerno za primarno stopnjo,  3-4 rared 

25.9.2018/14:00 bis 17:15 /Atelier  

LV- Nummer:   E1LW01A086  

 

 

 



Na pomoč, nekdo je pojedel mojo sliko! 

(področje vizualnih medijev) 

Predavatelj/ predavateljica: Reinhold Schütz/Renate Wagner 

 V tem tečaju korisitimo nove medije kot so I Pads, mobilniki itd. za ustvarjanje zanimivih in smešnih 

animacij. 

Za to si ogledamo dela nekaterih  umetnikov, jih imitiramo s hrano. Če je “slika” gotova, jo smemo 

pojesti. Vsak postopek fotografiramo in na koncu nastane kratek posnetek oziroma film, katerega 

lahko opremimo z glasbo.  

 

Prispevek za material: 3€ 

Primerno za primarno stopnjo, 3-4 rared. 

2.10.2018/14:00 bis 17:15/Atelier 

LV- Nummer: E1LW01A087 

 

Poletni semester 2019 

 

Eksperimentalna umetnost 

(področje grafika in slikarstvo) 

Predavatelj/ predavateljica: Reinhold Schütz / Daniela Kampfhofer 

Tehnike slučaja nudijo  veselje in so garant za nenavadne slike. 

Delamo s črnilom, “acryl”- barvami, s pastelom, posebnimi barvicami in se veselimo na nenavadne 

rezulate. 

Prispevek za material: 3€ 

Primerno za primarno stopnjo, 1-4 razred 

19.2.2019/14:00 bis 17:15/Atelier 

LV- Nummer: F1LW01A143 

 

 

 

 

 

 

 



Moja prva skodelica iz glina 

(Področje tridimenzionalnega ustvarjanja) 

Predavatelj/ predavateljica: Reinhold Schütz/Margrit Schütz 

Pri delu z glino je važno osnovno znanje. Prav to je vsebina tega tečaja. Nato začemo s pomočjo 

posebne tehnike ustvarjati lastne skodelice in jih seveda tudi pobarvamo in glaziramo. 

Prispevek za material: 5€  

Primerno za primarno stopnjo, 3-4  

26.2.2019/14:00 bis 17:15/Atelier 

LV- Nummer: F1LW01A146 

 

 

 

 

Umetnostni izlet/ pohod 

 

(Področje umetnost na prostem) 

Predavatelj: Reinhold Schütz 

Izleti oz. pohodi nudijo  dobre možnosti za spoznavanje novega okolja  in možnost oblikovanja 

umetnosti iz naravnega materiala. Za razstave na prostem potrebujemo le malo domišljije in 

material, ki ga najdemo v naravi.  

Na koncu seveda ne sme manjkati skupna pojedina ob žaru.  

Prispevek za material: 2€ 

Primerno za primarno stopnjo, 1-4 razred.  

12.3.2019/14:00 bis 17:15/Atelier 

LV- Nummer: F1LW01A144 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tisk kot profesionalec 

(območje grafike) 

Predavatelj/ predevateljica: Reinhold Schütz / Daniela Kampfhofer 

Izdelava tiska zahteva natančnost, moč in preciznost dela.  

Za mlajše učence in učenke je primerna tudi tehnika s “Styrene”-ploščicami, medtem ko starejši 

učenci in učenke lahko že delajo z linolejem.  

V tem tečaju spoznavamo nove materiale in orodja, ter dobivamo važne informacije  za uporabo 

različnih papirnih vrst.  

 

Prispevek za material: 4-6€ 

Primerno za primarno stopnjo, 1-4 razred  

5.3.2019/14:00 bis 17:15/Atelier 

LV- Nummer: F1LW01A145 

 

 

 


