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POVZETEK

Glavni  namen  diplomskega  dela  je  bila  obravnava  fantastične  pripovedi  Severni  sij v  5. 

razredu osnovne šole. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in 

didaktičnega. 

V teoretičnem delu je naprej opisana fantastična pripoved ter njene značilnosti in definicija le-

te.  Osrednji  del  teorije  sestavlja  analiza  elementov  fantastičnega  po  teoretičnem  modelu 

fantastične  pripovedi  švedske  analitičarke  Marie  Nikolajeve.  Analizirala  sem  trilogijo 

Njegova temna tvar, znanega britanskega avtorja Philipa Pullmana, osredotočila pa sem se 

predvsem na  prvo  knjigo  Severni  sij,  ki  sem jo  tudi  obravnavala  z  učenci  5.  razreda.  V 

nadaljevanju sledi življenje in delo avtorja Philipa Pullmana in nekaj osnovnih informacij o 

trilogiji  Njegova temna tvar. Omenjene so tudi značilnosti naravnega pojava severni sij, po 

katerem je poimenovana prva knjiga Severni sij, ki je tudi podrobneje opisana v krajši obnovi, 

in pa oznaka književnih oseb. V diplomskem delu sem analizirala elemente fantastičnega v 

trilogiji  Njegova temna tvar po teoriji Marie Nikolajeve, omenila pa sem tudi analizo dveh 

slovenskih avtorjev Jakoba J. Kende in Liljane Burcar. Zadnje poglavje teoretičnega dela je 

namenjeno filmu  Zlati kompas (osnovni podatki, zanimivosti, odzivi cerkve) ter primerjavi 

med književno predlogo Severni sij in filmom Zlati kompas. 

V  didaktičnem  delu  sem z  učenci  5.  a  razreda  osnovne  šole  Orehek  Kranj  obravnavala 

fantastično pripoved Severni sij. Temu sem namenila sedem šolskih ur. V tem delu diplomske 

naloge je opredeljen raziskovalni problem, raziskovalne hipoteze, metode, vzorec, postopek 

zbiranja  podatkov,  instrument,  postopek  obdelave  podatkov  ter  rezultati  in  interpretacija. 

Hipoteze sem potrdila z zastavljanjem ustnih vprašanj in vprašalnikom. Ugotovila sem, da so 

učenci zelo ustvarjalni in uživajo v domišljijskem svetu. 

KLJUČNE BESEDE:

 mladinska književnost,

 fantastična pripoved,

 teoretični model fantastične pripovedi po Marii Nikolajevi,

 trilogija,

 film.



SUMMARY

The purpose of the dissertation was to analyze the fantasy novel Northern Lights with the fifth 

graders. The dissertation is divided into two parts: the theoretical and the didactic part.

The  theoretical  part  opens  with  the  description,  definition  and  the  characteristics  of  the 

fantasy novel.  The  theory is  mainly  based on  the  theoretical  model  of  the  fantasy  novel 

developed by the Swedish analyst  Maria Nikolajeva. The centre of the analysis is the  His 

Dark Materials trilogy by the renowned British author Philip Pullman with the special focus 

on the first book in the series,  Northern Lights. Furthermore,  the life and works of Philip 

Pullman are described along with the basic information about the His Dark Materials trilogy. 

The natural phenomenon of the northern lights is also presented since this was the inspiration 

for the title  of the first  book. The book itself  is  discussed in terms  of plot  and character 

portrayal. The dissertation contains the analysis of the fantastical elements in the  His Dark 

Materials trilogy in accordance with the theory of Maria Nikolajeva and the analyses of two 

Slovenian authors, Jakob J. Kenda and Liljana Burcar, are also mentioned. The last section of 

the theoretical part is devoted to the discussion of the The Golden Compass film in terms of 

the basic and trivia information as well as the response of the Church. Lastly, the comparison 

is made between the film Golden Compass and the book Northern Lights, which the film was 

based on.

The didactic part focuses on the analysis of  Northern Lights with the fifth grade pupils at 

osnovna šola Orehek Kranj. The analysis was conducted during seven lessons. This part of the 

dissertation  consists  of  the  definition  of  the  research  problem,  the  research  hypothesis, 

methods, sampling, the process of data collection, instrument, data processing as well as the 

results and the interpretation. The hypotheses were confirmed with the help of interviews and 

questionnaires. In conclusion, it has been established that the pupils are very creative and they 

enjoy escaping to the fantasy world.
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UVOD

Pred nekaj leti sem v rokah prvič držala prvi del trilogije Severni sij, ki me je takoj očaral. Ta 

čudoviti svet, v katerem živi deklica Lyra in je v meni vzbudil neke nove občutke, preprosto 

prevzel me je.

Knjiga Severni sij, ki je del trilogije Njegova temna tvar, je izšla dve leti preden se je pojavil 

fenomen Harryja Potterja avtorice J. K. Rowling. Vsa ta književna dela pa so pripomogla, da 

so  knjige  zopet  postale  popularne,  otroci  so  spet  začeli  brati.  Fantastične  pripovedi  nas 

popeljejo v svet domišljije, kjer je dovoljeno sanjati in je vse mogoče. Dela so vedno bolj 

provokativna, z aktualnimi temami in vsebinami, ki pritegnejo tako mlajše kot odrasle bralce. 

Tako so pri obravnavi med poukom učenci bolj motivirani, zbrani in željni sodelovanja.

Prodaja trilogije je ogromna. Do danes so prodali že več kot 14 milijonov izvodov trilogije, 

knjiga  pa  je  prevedena  v  39  jezikov.  Oboževalci  so  ustvarili  ogromno  spletnih  strani, 

povezanih  s  trilogijo.  Obstajata  DVD in  videoigra,  v  kateri  se  Lyra  odpravi  na  sever  in 

poskuša rešiti svoje prijatelja, ki so ga ugrabili »žreci«. 

Najbolj poznan je zagotovo prvi del Severni sij, saj je še več prepoznavnosti pridobil z izidom 

filmske različice Zlati kompas. Prvi knjigi sledita še Pretanjeni nož in Jantarni daljnogled, s 

tem pa  naše  zgodbe  še  ni  konec,  saj  se  zgodba  nadaljuje  v  knjigi  Lyrin  Oxford (Lyra's  

Oxford), obeta pa se še eno nadaljevanje z naslovom  Knjiga prahu (The book of dust). Če 

želite izvedeti, kaj se je dogajalo pred trilogijo, si lahko preberete knjigo z naslovom Nekoč 

na Severu (Once upon a time in the North).

Glavni namen diplomskega dela je, kot je razvidno tudi iz naslova, obravnava fantastične 

pripovedi v 5. razredu. S tem sem želela učence razredne stopnje popeljati v čudoviti svet 

domišljije  in  fantazije  ter  jih  spodbuditi  k  branju.  Ker  za  književno  predlogo  Severni  sij 

obstaja tudi film Zlati kompas, sem se odločila, da ga pokažem učencem in jih spodbudim k 

razmišljanju  o  razlikah  med  pripovedjo,  povzeto  po  knjigi  Severni  sij,  in  filmom  Zlati  

kompas. Ker sem izvedla učne ure v razredu, sem si ogledala tudi učni načrt za slovenščino za 

osnovno šolo ter učbenike za 5. razred, kjer nisem našla odlomka iz trilogije Njegova temna 

tvar. Edini odlomek sem našla v učbeniku Svet iz besed 8 za 8. razred in tudi ta odlomek smo 

obravnavali pri učnih urah. Seveda sem težavnost obravnave prilagodila 5. razredu. 
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1. KAJ JE FANTASTIČNA PRIPOVED?

Beseda fantazija v sodobnih jezikih (različice: fr. la fantaisie, nem. die Fantasie, angl. fantasy 

itd.) izhaja iz starogrškega izraza phantasia, ki označuje »moč, s katero je objekt predstavljen 

iz zavesti«, pri čemer lahko takšna predstava »izhaja iz sedanjosti ali spomina, je resnična ali 

iluzorna« (Kenda, 2009; povzeto po: Greek-English Lexicon, 1915). 

V SSKJ najdemo pod pojmom fantazija 3 različne pomene, in sicer:

• Prosto kombiniranje misli in predstav, domišljija: fantazija ga je zanesla predaleč; v 

fantaziji  si  slikati  lepoto  tujih  dežel;  neusahljiva,  ustvarjalna,  živahna  fantazija  // 

sposobnost za tako kombiniranje: otrok ima fantazijo; dramiti, krotiti fantazijo; dela 

brez fantazije; bujna fantazija; vse to je le plod njegove fantazije

• predstava,  ki  ni  osnovana na resničnosti: kar je rekel,  ni resnica,  ampak fantazija; 

meglene teorije in fantazije;  ekspr. živi  v praznih fantazijah / bolezenske,  vročične 

fantazije

• muz. instrumentalna skladba iz  glasbenih motivov drugih avtorjev: igrati  fantazijo; 

fantazija na narodno pesem (SSKJ, 1995).

Ob razširjenosti izvirnega fantasy oziroma slovensko fantazija je glede teh pojmov v literarni 

vedi  precej  zmede.  Konec  sedemdesetih  so  začeli  izraza  fantasy  (fantazija)  in  fantastic 

(fantastično) uporabljati kot enakovredna in istopomenska. V splošni rabi pojmov fantasy in 

fantastic  spada  vsako literarno  delo,  ki  ga  zaobjema kategorija  fantasy,  tudi  v  kategorijo 

fantastic, saj je slednja razumljena kot pojem, ki je nadrejen pojmu fantasy.  Nekatera dela 

tako spadajo v obe kategoriji,  nekatera pa samo v fantastiko in ne v fantazijo. V angleški 

literarni vedi se je tako uveljavila uporaba izrazov fantasy in fantastic,  ki ju enači,  kar je 

sprejemljivo,  saj  lahko  drugega  (fantastično)  razumemo  kot  pridevniško  obliko  prvega 

(fantazija).  V  slovenščini  iz  izrazov  fantazija  in  fantastika  izpeljemo  njuna  pridevnika: 

fantazija-fantazijski in fantastika-fantastičen (Kenda, 2009).

Fantazija na področju odmika motivov od tradicije in temeljne dogajalne strukture sloni na 

mitu  in  ljudski  pravljici:  junak odide  od doma,  sreča  pomočnike  in  nasprotnike,  prestane 

preizkuse,  izvede  nalogo  in  se  vrne  domov,  pri  čemer  je  pridobil  bogastvo  v  takšni  ali 

drugačni obliki.  Tej temeljni  dogajalni  strukturi  fantazija sledi v mnogih svojih delih le z 

manjšimi variacijami. 
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Ljudsko pravljico in fantazijo pa lahko ločimo s pomočjo petih točk:

• V fantaziji stvarni in fantazijski svet stojita vsak na svoji ravnini, sta ločena, v ljudski 

pravljici  pa sta na isti  ravnini.  Junaki fantazije  se zavedajo posebnosti  fantazijskih 

pojavov in dogodkov, liki ljudske pravljice pa ne.

• Čas in kraj dogajanja v ljudski pravljici sta nedoločna, v fantazijski literaturi pa skoraj 

vedno  natančno  navedena,  pri  čemer  je  kraj  dogajanja  pogosto  opisan  še  posebej 

podrobno.

• Liki v ljudski pravljici so vedno tipi,  v fantaziji pa imajo liki izrazitejše karakterne 

lastnosti, in tako so npr. vzgibi čustev likov fantazije za razliko od pravljičnih natanko 

opisani in utemeljeni.

• Ljudska pravljica je krajša prozna oblika, fantazija pa obsežnejše besedilo.

• Avtor ljudske pravljice je za razliko od avtorja fantazije neznan in ljudske pravljice so 

si  po  formulaičnosti  svojega  sloga  podobne,  fantazije  pa  se  razlikujejo  po 

individualnem slogu avtorjev (Kenda, 2009).

»Fantazija raste iz pravljice.« (Kenda, 2009; povzeto po: Nikolajeva, 2003).

1.1 DEFINICIJA FANTASTIČNE PRIPOVEDI 

 »Fantastična  pripoved  je  obsežna  sodobna  pravljica,  v  kateri  se  dogajajo  čudeži  v 

domišljijskem svetu, drugačnem kot je doživljajski, s prvinami nepričakovanega, čudežnega 

in kršenjem naravnih zakonov.« (Blažić, 2006/2007).

Fantazija je žanr, ki uporablja element čarobnega ali drugih nadnaravnih pojavov kot glavni 

element. Veliko fantazijskih del se dogaja v izmišljenih svetovih, kjer je čarobnost pogosta. 

Fantazija inspiracijo pogosto črpa iz mitologije (Fantasy, 2008).

Najboljše merilo obsega fantastične pripovedi je število znakov s presledki. Takšno merilo 

lahko obseg ljudske pravljice opiše kot od nekaj sto znakov s presledki do nekaj tisoč znakov, 

pri  fantaziji  pa  je  razpon mnogo  večji.  Približna  spodnja meja  fantazije  je  petdeset  tisoč 

znakov. Takšna spodnja meja pa je precej daleč od najobsežnejših fantazij -  Njegova temna 

tvar jih na primer šteje prek dva milijona (Kenda, 2009).
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1.2 ZNAČILNOSTI FANTASTIČNE PRIPOVEDI

• Dogajanje na dveh ravninah: realni in fantastični.

• Prehajanje iz realne v fantastično ravnino je mogoče razložiti z razlogi, ki veljajo v 

realnem svetu.

• V fantastičnem svetu veljajo zakoni otrokovih želja.

Pripoved se zaključi s povratkom v realni svet, ki je prav tako pojasnjen z razlogi, veljavnimi 

v realnosti (Križaj-Ortar idr. 2005).

2. FANTASTIČNA PRIPOVED PO MARII NIKOLAJEVI

Švedska  analitičarka  Maria  Nikolajeva  je  v  delu  The  magic  code:  The  use  of  magical  

patterens  in  fantasy  for  children analizirala  več  kot  200  besedil  angleških  in  ameriških 

pisateljev, ki so nastala v obdobju med letoma 1900 in 1980. Nekaj tekstov je podala tudi kot 

primere.

Nikolajeva navaja pet elementov, ki naj bi jih vsebovala vsaka fantastična pripoved:

• magični zakon,

• magični prostor,

• magični čas,

• magični prehod,

• vpliv fantastičnosti (Nikolajeva, 1988).

2.1 MAGIČNI ZAKON

Eno bistvenih pravil pri pisanju fantastične pripovedi je predpostavka, da čarovnija ne more 

biti  neomejena  in  vsemogočna.  Tega  se  zavedajo  tako  kritiki  kot  avtorji  fantastičnih 

pripovedi. Kot izumitelj igre ima avtor svobodo, da se odloči, kakšni bodo zakoni, ampak ko 

jih  enkrat  določi,  jih  mora  upoštevati.  J.  R.  R. Tolkien  je dejal,  da je  pisanje fantastične 

pripovedi  »poustvarjanje«,  kjer  avtor  ustvari  sekundarni  svet,  kamor  lahko  vstopijo  naše 

misli. Skoraj vsak avtor na neki točki pride do ugotovitve, da so pri pisanju pomembne logika, 

verodostojnost in doslednost.  Uporaba čarovnije v zgodbi mora biti  dosledna in zmerna – 

pretiravanje s čarobnimi dogodki in osebami ne pripomore h kakovosti fantastične pripovedi 

(Nikolajeva, 1988).
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2.1.1 Omejitve

Fantastična pripoved izhaja iz pravljice, kjer dobro vedno premaga zlo, vsako prekletstvo se 

da pozdraviti, vsaka čarovnija je omejena. To je pomembno tudi v fantastični pripovedi, kjer 

mora biti ravnovesje med primarnim in sekundarnim svetom. Edith Nesbit v svojih delih piše, 

da mora biti vsaka čarovnija omejena in da mora avtor te omejitve upoštevati,  neomejena 

čarovnija zgodbo preveč zaplete. Čarovnija lahko traja na primer le do sončnega zahoda (E. 

Nesbit  -  Five Children),  odrasli pa ne opazijo ničesar,  kar je povzročeno s čarovnijo, ker 

ljudje tako ali tako ne opazijo veliko. Le majhno število odraslih lahko vidijo čarovnijo, če 

vanjo seveda verjamejo (Nikolajeva, 1988).

2.1.2 Doslednost

V fantastičnem svetu je zanimiva doslednost. Znotraj zidov fantazijskega sveta je vse logično. 

Nihče – ne književne osebe ne avtor ne morejo postavljati danih stranskih pravil. Sekundarni 

svet zahteva trdno podlago iz prvotnega sveta. Gote Klinberg predlaga, da elementi nonsensa 

nimajo mesta v fantastični pripovedi. Ko avtor ustvari sekundarni svet in bralec bere o njem, 

se morata oba strinjati glede pravil, kot če bi začela igrati igro. Mora biti nek način, da junaki 

premagajo zlo in običajno je glavna književna oseba tista, ki najde način (Nikolajeva, 1988).

2.2 MAGIČNI PROSTOR

2.2.1 Primarni in sekundarni svet

Prvi je pojem sekundarni svet uporabil J. R. R. Tolkien leta 1938. Sekundarni svet je produkt 

kreativne domišljije in je stvar prepričanja. Kontakt med primarnim in sekundarnim svetom je 

lahko povezan le  prek čarovnije.  Tako je  tudi  v  pravljicah,  ko gre včasih  junak na neko 

neznano območje in išče svojega sovražnika ali predmet,  ki ga mora najti.  Pogosto ga tja 

odnese čarovnija, čarobni predmet ali čarobni pomočnik. V pravljicah se tega nikakor ne da 

doseči drugače.

Nikolajeva je uvedla izraze, ki opisujejo povezavo med obema svetovoma:

• zaprti svet označuje samostojen sekundarni svet, ki nima stika s primarnim svetom (= 

high fantasy);

• odprti svet je sekundarni svet,  ki ima neke vrste stik s primarnim,  oba svetova sta 

prisotna v besedilu;

• notranji svet je sekundarni svet, ki se v besedilu ne pojavlja, vendar je na nek način 

vseeno vključen v primarni svet (= low fantasy) (Nikolajeva, 1988).
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Fantazija vzame znane predmete in prostore ter jih preoblikuje pod svojimi pogoji. Pojavljajo 

se tudi  pripovedi,  v katerih  obstaja več sekundarnih svetov,  cela  veriga in ne le eden.  Ti 

svetovi lahko vodijo od enega v drugega ali pa so vsi svetovi povezani s primarnim svetom. 

Te predpostavke lahko enačimo z našimi dognanji v zvezi s planetom Zemlja, ki je prav tako 

le delček v vesolju, okoli njega pa so galaksije, oddaljene na milijone svetlobnih let. 

Magično potovanje v fantastični pripovedi je lahko enosmerno (linearno) ali krožno. Linearno 

potovanje  ponese  protagonista  iz  enega  sveta  v  drugega,  tretjega  in  tako  naprej.  Ta  tip 

potovanja je precej redek v fantastičnih pripovedih za otroke, saj to pomeni dokončno slovo 

od primarnega sveta. Primer je knjiga Astrid Lindgren Brata Levjesrčna. 

Na drugi strani pa poznamo tudi krožno potovanje, ki je bolj pogosto v otroški fantastični 

pripovedi,  saj to potovanje junaka pripelje nazaj v njegov varni dom, primarni svet,  ko je 

dogodivščina ali naloga dokončana. Ko se krožno potovanje konča, pogosto pomeni, da se s 

tem konča tudi čarovnija – ali po dogovoru ali pa po sami naravi čarovnije. 

Poznamo  pa  tudi  povratno  krožno  potovanje,  ki  je  po  navadi  uporabljeno  v  časovnih 

fantastičnih pripovedih, ko se potovanje odvija od enega k istemu drugačnem sekundarnemu 

vzorcu. Primer so Zgodbe iz Narnije avtorja C. S. Lewisa (Nikolajeva, 1988).

2.2.2 Lokacija

Sekundarni svet je najpomembnejši in edini nepogrešljivi pripovedni element v fantastični 

pripovedi.  Raznolikost  fantastičnih  zapletov  izvira  iz  dejstva,  da ima fantastična  pripoved 

precej spremenljivk, ki se pojavljajo v dveh vzorcih: v lokaciji in opisu. Nikolajeva je opisala 

deset lokacij, ki se najpogosteje pojavljajo v fantastičnih pripovedih: 

• Onostranski svet

Vsi  sekundarni  svetovi  v  fantastični  pripovedi  obstajajo  onstran  človeškega  izkustva.  Ne 

najdemo niti najmanjšega namiga o njihovih dejanskih lokacijah v primarnem svetu. Lahko so 

neskončno oddaljeni ali pa so tu, zraven nas, ne da bi se mi tega zavedali. 

• Planet

Sekundarni svet je lahko planet, ni pa nujno, da je to planet, ki se nahaja v našem osončju. 

Lahko je precej bolj oddaljen in zanj ne veljajo isti zakoni kot za primarni svet.

• Otok

Ideja o poseljevanju otokov izhaja že iz antične Grčije, ko so postavili različna nenavadna 

bitja, tako dobra kot zla, v predmestje njihovega sveta. V nekaterih fantastičnih pripovedih so 

sekundarni svetovi postavljeni na otok. Primer je Peter Pan J. M. Barrieja. 
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• Podzemna dežela

Podzemna dežela je že tradicionalno dežela mrtvih. To je dežela, ki se nahaja pod Zemljinim 

površjem, vendar ni nujno kraljestvo mrtvih kot v mitologiji. Mitične osebe potujejo v deželo 

mrtvih in se vrnejo nazaj, to potovanje pa je zelo razširjen pravljični motiv.  V fantastični 

pripovedi  Alica v čudežni deželi je podzemni svet prikazan kot absurden, ampak vseeno lep 

ter miren, vsekakor pa ne tako temačen kot dežela mrtvih.

• Podvodni svet

Podvodni svet je precej pogost motiv v pravljicah. Največkrat je opisan kot prelep svet, kjer 

se mladenič poroči s hčerko morskega kralja ali pa se dekle poroči z morskim kraljem in se 

preseli v podvodni svet, vendar pa čez nekaj časa začuti domotožje in se želi vrniti na Zemljo. 

Podoben vzorec zasledimo v Mali morski deklici H. C. Andersena.

• Notranji svet

Sekundarni svet znotraj nekega objekta, ki ga je naredil človek po navadi ne izhaja iz mita ali 

pravljic. 

• Slika

Ta različica je podobna notranjemu svetu, vendar vključuje posebno transformacijo iz dveh 

dimenzij v tri. To se zgodi, ko posameznik vstopi v sliko. 

• Svet za zrcalom

Odnos med primarnim in sekundarnim je bolj kompliciran, če se odsev v zrcalu nadomesti s 

sliko. Poraja se vprašanje, kaj se zgodi z odsevom, ko človek vstopi v svet za zrcalom. Ali 

odsev izgine, se zlije s človekom ali pa se prestavi v primarni svet?

• Vzporedni svetovi

Vzporedni svet je popolnoma enak primarnemu, z enakim okoljem in pokrajino. Razlika je le 

v tem, da v vzporednem svetu lahko živijo škrati, vilinci, palčki in druga čarobna bitja. 

• Alternativni svetovi

Izraz alternativni svet se večinoma uporablja v raziskavah kot sinonim sekundarnih svetov. 

To je sekundarni svet,  ki ima enake značilnosti  kot primarni svet,  a se od njega še vedno 

razlikuje v določenih detajlih. Je neodvisen od primarnega sveta, občasno pa pride v stik z 

njim preko čarovnije (Nikolajeva, 1988).

2.2.3 Opis

V  fantastičnih  pripovedih  za  otroke  obstaja  veliko  raznolikih  sekundarnih  svetov,  ki  ne 

temeljijo le na lokaciji, ampak tudi na različnih značilnostih sekundarnega sveta. Vsak avtor 
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je svoboden, prepusti se svoji domišljiji, vendar pa se vseeno vrača k pravljičnim in mitičnim 

virom (Nikolajeva, 1988).

PRAVLJIČNA DEŽELA, MITIČNA DEŽELA

Maria Nikolajeva za primer da Narnijo, za katero pravi, da je tradicionalna pravljična dežela 

ali mitični svet, v katerem nastopajo škrati, vile, velikani, govoreče živali … Poleg elementov 

iz legende o Arturju ter keltske in skandinavske mitologije najdemo tudi klasične figure, kot 

so driade in kentavri,  simbole iz krščanstva in pa tudi elemente iz pravljic. Avtor  Narnije 

Lewis hoče pokazati, kako deluje mitološko mišljenje. Primerja ga z vero v Aslana. Dokler 

imajo Narnijci  vero v Aslana, jim le-ta pomaga pri  boju proti  nevarnostim,  ko pa ta vera 

izgine, mora umreti tudi Narnija, da se ponovno rodi še lepša in veličastnejša, kot je bila prej. 

Nasprotno kot  v delih  Narnija  (Lewis),  Srednji  svet (Ursula  Le Guin)  in  Pyrdain (Lloyd 

Alexander), kjer se pojavlja ogromno čarobnih elementov, pa je dežela Oza drugoten svet, 

kjer se pojavilo le dobre in slabe čarovnice in nekaj čarobnih predmetov. Na otoku Petra Pana 

so morske deklice in vile, drugače pa je to le svet za igro in dogodivščine, ni nobene čarovnije 

(Nikolajeva, 1988). 

PRAVLJIČNI LIKI V PRIMARNEM SVETU

Veliko število tradicionalnih pravljičnih junakov je v fantastičnih pripovedih prikazanih ravno 

nasprotno. Tako so na primer čarovnice in čarovniki v fantastičnih pripovedih dobri ali pa 

vsaj neškodljivi (Nikolajeva, 1988).

HOMOGENA PRAVLJIČNA DEŽELA

Sekundarna pravljična dežela se lahko omeji le na določeno vrsto čarobnih bitij, na primer na 

škrate  ali  velikane.  Majhni  junaki  se  avtorjem  besedil  zdijo  bolj  privlačni,  saj  jih  lažje 

obvladajo in ustrezajo velikosti otroka. Poleg tega so velikani v mitih največkrat zlobni in to 

miselnost je težko preseči (Nikolajeva, 1988).

ŽIVALI

Govoreče  živali  kot  populacija  v  sekundarnem  svetu,  tako  kot  mali  ljudje,  spadajo  v 

psihologijo mladih  bralcev.  Po navadi  so to domače živali  (zajci  ali  mački).  V pravljicah 

imajo tradicionalno vlogo pomagača,  govoreče živali  pa izhajajo iz igre. Otroci se morajo 

počutiti  varne v takšnem svetu, čeprav jim pretijo različne nevarnosti.  Te živali  postanejo 
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enakovredni družinski člani in lahko komunicirajo z ljudmi, njihova prisotnost in izgled pa ne 

motita nikogar (Nikolajeva, 1988). 

IGRAČE

Dežela igrač je izum modernih fantastičnih pripovedi, saj miti in pravljice niso bili namenjeni 

otrokom. Prvo delo za otroke, kjer igrače oživijo, je  Hrestač. Pogosto so animirane igrače 

pojavljajo v primarnem svetu. Podobne so govorečim živalim (Nikolajeva, 1988).

IZOBRAŽEVALNE DEŽELE

Izobraževalne dežele nimajo mitičnih korenin, imajo pa izobraževalni namen, iz njih se otrok 

lahko kaj nauči, zgrajene so zanj. To so dežele številk, črk, glasbe in glasbenih inštrumentov 

(Nikolajeva, 1988).

ZGODOVINA KOT SEKUNDARNI ČAS

To je  motiv  časovne  predstavitve,  ko  junak  pristane  v  drugem časovnem obdobju,  ki  je 

racionalno  možen.  Ta  sekundarni  svet  nima  v  sebi  nič  magičnega,  zato  pa  je  magična 

povezava med obema svetovoma (Nikolajeva, 1988).

2.3 MAGIČNI ČAS

2.3.1 Sekundarni čas

Fantastični  čas  je  eden najbolj  zahtevnih  tipov moderne  fantastične  pripovedi  za pisca  in 

bralca. A vendar je ideja o potovanju v času za bralca težko verjetna, sprejemljiva je kot ideja 

čarobnih svetov. Eden od razlogov, zakaj je potovanje v času postalo tako popularna tema v 

otroški  literaturi,  je  najverjetneje  avtorjevo  prepričanje,  da  otroci  časa  ne  dojemajo  tako 

abstraktno kot odrasli. Večina avtorjev verjame, da čas ni linearen, da vsi različni časi in dobe 

obstajajo hkrati  kot množica vzporednih svetov.  Ideja o spreminjanju časa leži  za velikim 

številom znanstvenofantastičnih  romanov in  zgodb.  Načelo potovanja v času v fantastični 

pripovedi  predstavlja  možnost  direktne  povezave  med  dvema ali  več  sočasno obstoječimi 

časi. Isto načelo dopušča možnost potovanja v druge svetove. Čas in prostor se pojavita kot 

dva  vidika  ene  abstraktne,  linearne  enote,  ki  jo  imenujemo  kronotop.  Govorimo  lahko  o 

primarnem kronotopu (enotna sta si primarni svet in primarni čas) in sekundarnem kronotopu 

(enotna sta si sekundarni svet in sekundarni čas) (Nikolajeva, 1988).

9



Romana Tavčar, 2011: Obravnava fantastične pripovedi Severni sij v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 
Pedagoška fakulteta Ljubljana.

2.3.2 Razmerje med primarnim in sekundarnim časom

Čas kot pojem je redko obravnavan v knjigah za otroke, direktna razmišljanja o naravi časa 

niso  pogosta.  Struktura  časovne  fantastične  pripovedi  in  njen  odnos  s  primarnim  časom 

morata  biti  logična.  Vsi  časovni  vidiki  morajo  biti  del  logičnega  vzorca:  gibanje  urnih 

kazalcev, vzhajanja in zahajanje sonca, lunine mene in letni časi. 

Najpomembnejši  zakon,  ki  ga  je  predstavila  Edith  Nesbit  v  svojih  delih,  ki  so  časovne 

fantastične pripovedi, in sicer, da čarobna pustolovščina ne odvzame niti delčka primarnega 

časa.  Odnos  med  primarnim  in  sekundarnim  časom  v  fantastični  pripovedi  je  nasproten 

tistemu v mitih in pravljicah.  Pogost pravljični motiv sta dežela ali  otok nesmrtnosti,  kjer 

junak preživi nekaj dni ali tednov – tako se mu zdi. Ko pa se vrne v svoj svet, ugotovi, da je 

preteklo  na  tisoče  let.  Otroci  imajo  drugačen  občutek  za  čas  kot  odrasli,  imajo  drugačen 

dimenzijski pogled na svet. Fiksni primarni čas pomaga preprečiti težave, ki nastanejo med 

odsotnostjo oseb. 

Imamo več možnosti o poteku časa: prva možnost je, da čas obstane, medtem ko se junak 

nahaja v sekundarnem času. To zasledimo v Zgodbah o Narniji, ko gre Lucy v Narnijo in tam 

ostane nekaj ur, ko pa se vrne, izgleda, kot da bi ravnokar odšla. 

Nekateri avtorji izberejo možnost, da poleg sekundarnega časa preteče tudi nekaj primarnega, 

tako da oba časa tečeta vzporedno. 

V nekaterih  primernih primarni  in sekundarni čas potekata  vzporedno, enako hitro.  To se 

pojavlja v romanu  Peter  Pan,  kjer čas prav tako mineva,  ko so Wendy in ostali  otroci  v 

Deželo Nije. Ko se vrnejo, so njihovi starši v skrbeh. Podobno je tudi v zgodbi Čarovnik iz  

Oza, kjer prav tako pogrešajo Dorotejo in za njo žalujejo. 

Zgodba  pa  lahko  opisuje  tudi  ponavljajoče  obiske  (sklenjeno  potovanje),  primarni  in 

sekundarni časa tečeta različno hitro (Nikolajeva, 1988).

2.3.3 Destinacije

Destinacija je ključna za potovanje v času, ker izhaja iz tradicionalne ideje, da je čas linearen 

in zgodovinske dobe podpirajo druga drugo. Za moderen koncept časa,  tako v znanstveni 

fantastiki kot v fantastični pripovedi, ne poznamo preteklosti, sedanjosti in prihodnosti; vsi 

časi ali dobe obstajajo hkrati. Mi pa še vedno razmišljamo o preteklosti kot o nečem, kar se še 

ni zgodilo v prihodnosti, zato nas zanima, v katero smer bo potoval junak zgodbe.  

Če govorimo o sedanjosti, s tem mislimo na pripovedovalčev in protagonistov primarni čas, 

preteklost in prihodnost pa sta sekundarna časa.
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V znanstveni fantastiki junak po navadi odpotuje v prihodnost, v fantastičnih pripovedih pa 

po navadi potujejo v preteklost. Zgodbe, ki vsebujejo potovanje v preteklost in v prihodnost, 

imajo pridih nonsensa. 

Oseba,  ki  potuje  v  preteklost,  je  ravno  toliko  odsotna  iz  prostora  kot  tista,  ki  potuje  v 

prihodnost, vendar se popotnik, ki potuje v preteklost, lahko pripravi na to, kar bo doživel, če 

pa potuje v prihodnost, ne more predvideti, kaj ga čaka. 

Nikolajeva opiše še dva vzorca potovanja, in sicer globalni nasproti lokalnega kronotopa in 

globoki nasproti plitvemu kronotopu. Pri globalnem junak potuje v različne čase in prostore, 

pri lokalnem pa se giba le v času. Pri globokem potovanju se junak premakne za več stoletij v 

času, pri plitvem potovanju pa le za eno ali nekaj generacij. Lokalno in plitvo potovanje sta 

povezana, saj lahko junak naleti na ljudi, ki žive v njegovem prvotnem prostoru (Nikolajeva, 

1988).

2.4 MAGIČNI PREHOD

Vladimir Propp je v svojih analizah pravljic odkril zgodovinske in družbene vire prehodov v 

antičnih obredih iniciacije. Mladenič se je z obredom prelevil v odraslega moškega. Opraviti 

je moral razne preizkušnje, na primer rešiti se iz jame, labirinta ali gozda. Medtem naj bi 

srečal zle sile in dobil pomoč zaščitniških duš. Tako je premagal zlobne sile, pridobil novo 

identiteto in novo, odraslo ime.  

Prehod iz primarnega v sekundarni svet omogoči književnemu junaku, da vstopi v fantastični 

sekundarni  svet.  Nikolajeva  je  opisala  devet  različnih  oblik  prehoda,  ki  se  najpogosteje 

pojavljajo v fantastičnih pripovedih (Nikolajeva, 1988).

2.4.1 Vrata

Pri odprtem sekundarnem svetu so prehodi v fantastičnih pripovedih najpogosteje vrata ali 

nek podoben prehod, ki vodi iz enega sveta v drugega. V mitih in ljudskih pravljicah je to 

jama ali labirint, vrata ali odprtina. Znanstvena fantastika pa opisuje prehod v drug svet kot 

črno  luknjo,  ki  te  popelje  iz  ene  dimenzije  v  drugo.  Prehod  je  lahko  različnih  oblik, 

najpogosteje so to vrata, omara, slika … Ni pa nujno, da je ta prehod jasno označen, lahko je 

precej bolj simboličen, na primer zajčja luknja (Alica v čudežni deželi) (Nikolajeva, 1988).

2.4.2 Smrt in sanje

Smrt je lahko vrsta vrat v sekundarni svet, predstavlja pa nepovratno potovanje v drug svet, 

linearno potovanje. Primer je knjiga Brata Levjesrčna avtorice Astrid Lindgren, kjer brata po 

smrti odpotujeta v drugo deželo in se ne moreta vrniti. 
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Prehod  iz  primarnega  v  sekundarni  svet  so  tudi  sanje,  različica  smrti.  Nekatere  znane 

fantastične  pripovedi  se končajo z razlago,  da so bile  vse le  sanje.  To je  primeren  način 

reševanja  problema,  predvsem ko pripoved začne  uhajati  iz  rok,  ampak  le-ta  pusti  bralca 

razočaranega, ker se pojavijo dvomi o obstoju sekundarnega sveta. Če bomo verjeli zgodbi 

fantastične pripovedi ali ne, je stvar naše interpretacije. Skoraj vsaka fantastična pripoved, ki 

ne vsebuje nujno sanj, dovoljuje vsaj dve interpretaciji, objektivno in subjektivno. Objektivna 

ali odrasla interpretacija kaže, da so dogodivščine v sekundarnem svetu le plod domišljije. 

Subjektivna  ali  otroška  interpretacija  obravnava  zgodbo,  kot  da  se  resnično  dogaja 

(Nikolajeva, 1988).

2.4.3 Glasnik

Kontakt med primarnim in sekundarnim svetom vzpostavi oseba, ki jo imenujemo glasnik, 

sel,  posrednik.  Glasnik  ni  različica  vrat,  je  samostojen  fantazem,  ki  je  v  pripovedi  lahko 

povezan z vrati. Poznamo tudi izraz »alien child« (tuj otrok), ki je posrednik iz sekundarnega 

sveta in ima čarobne lastnosti ali moči, ali pa je preprosto samo drugačen. Primer je  Mali  

princ (Antoine de Saint-Exupery). To namiguje tudi na znanstveno fantastiko z asociacijami 

na vesoljce. Gostje iz vesolja so v znanstveni fantastiki pogosto grožnja človeštvu. Po navadi 

želje,  da  bi  z  njimi  komunicirali,  propadejo.  Posredniki,  ki  se  pojavljajo  v  fantastični 

pripovedi, so redko hudobni. Sel se pojavlja v različnih oblikah, lahko je otrok, odrasel, škrat, 

žival (maček, pajek …), angel, samorog … Tudi njihovi nameni se lahko razlikujejo, lahko 

imajo dobre namene, slabe, ali pa so nevtralni. Motiv boja med dobrim in slabim je najbolj 

pogost  nemagični  element  v  fantastični  pripovedi  in  je  obravnavan  kot  tipičen  motiv  za 

fantastično pripoved (Nikolajeva, 1988).

2.4.4 Glasnik iz notranjega sekundarnega sveta

Nikolajeva gleda na prehod med primarnim in sekundarnim svetom kot zelo širok pojem. To 

ni le prehod, ampak je to tudi povezava, stik ali vezni člen med obema svetovoma. Sel nima 

namena nikogar odpeljati  v sekundarni kronotop,  njegova vloga je, da otrokom izpolnjuje 

želje in s tem prinaša čarovnijo. Primer je Mary Poppins, saj je bralcu kmalu jasno, da je ona 

tista,  ki  vnaša  čarobnost  v  vsakdan otrok.  Magični  pomagači  ne  morejo  biti  vsemogočni 

(Nikolajeva, 1988).

2.4.5 Čarobni predmeti

Glasnik in čarobni predmet sta največkrat povezana, saj glasnik potrebuje čarobni predmet, da 

gre lahko v drug svet. Predmeti, ki se najpogosteje pojavljajo, so prstan, ogrlica, ura, meč … 

12



Romana Tavčar, 2011: Obravnava fantastične pripovedi Severni sij v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 
Pedagoška fakulteta Ljubljana.

Meja med vrati  in čarobnim predmetom je včasih nejasna. Večinoma so čarobni predmeti 

materialni  in so jasno ločeni od vrat.  Čarobni predmeti  so lahko dobri ali slabi, primer je 

Gospodar prstanov, kjer ima Frodo prstan, ki ga sicer ne popelje v sekundarni svet, ga pa 

vodi do cilja.  Po eni strani ga uničuje, po drugi pa ščiti (Nikolajeva, 1988).

2.4.6 Časovni stroj

Časovni  stroj  je  magični  pripomoček,  ki  brez  čarovnije  povezuje  oba  kronotopa,  saj  je 

sposoben prenesti osebo v sekundarni svet. Poznamo več predmetov, ki jih junaki uporabijo 

kot časovni stroj, in sicer sveča, čarobni kamen, začarana postelja, hiša, sekira … (Nikolajeva, 

1988).

2.4.7 Tehnični pripomočki

V sekundarni svet lahko vstopimo s pomočjo glasnika, skozi vrata ali pa s pomočjo čarobnega 

predmeta.  V  fantastičnih  pripovedih  se  pojavijo  različni  tehnični  pripomočki,  ki  imajo 

podobno vlogo,  saj  junaka  ponesejo  v  sekundarni  svet.  To so  lahko avtobus,  avto,  vlak, 

podzemna železnica, kanu, vesoljske ladje, igrača avtomobil, dvigala … (Nikolajeva, 1988).

2.4.8 Čarobni predmeti iz primarnega sveta

Čarobni predmeti se lahko pojavijo tudi v primarnem svetu kot edini fantazemi v pripovedi. 

Ta predmet lahko deluje tudi brez glasnika, vendar pa to v zgodbah večkrat povzroči zaplete, 

saj otroci ne znajo uporabljati čarobnega predmeta, na primer čarobnega dežnika. V zgodbah 

se pojavljajo tradicionalni predmeti (prstan, leteča preproga, knjiga, kovanec … ) in predmeti, 

ki so precej nenavadni in dajejo zgodbi vtis nonsensa (leteča postelja, pohodna palica …) 

(Nikolajeva, 1988).

2.4.9 Čarobne značilnosti

Čarobne lastnosti junakom podarijo glasniki, ki se kažejo kot izpolnjene želje ali darila, lahko 

pa so tudi rezultat delovanja določenega čarobnega predmeta. Najpogosteje se pojavljata dve 

lastnosti,  in  sicer  letenje  ter  nevidnost.  Letenje  je  že  od  nekdaj  ena  od  največjih  želja 

človeštva.  O tem se je  pisalo tudi  v  pravljicah  in  mitih  (Dedal  in  Ikar).  Letenje  pomeni 

osvoboditev  od  prostora  in  omejitev,  prehod  iz  enega  sveta  v  drugega  in  s  tem vstop  v 

brezmejnost in brezkončnost.  Letenje je lahko tudi način potovanja v sekundarni svet, po 

navadi je ta sposobnost dana glasnikom.

Druga lastnost,  ki  se pojavljala  v fantastičnih  pripovedih,  je nevidnost,  ki  jo najpogosteje 

povzroči čarobni predmet. V knjigi Gospodar prstanov je to prstan, v knjigi Harry Potter pa 

plašč nevidnosti (Nikolajeva, 1988).
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2.5 VPLIV FANTASTIČNOSTI

2.5.1 Sprememba sekundarnega kronotopa

Interakcija med dvema kronotopoma ima vpliv na oba kronotopa. Vsak poseg v materialni 

svet takega stika povzroči popolno rekonstrukcijo, posledice so katastrofalne. Največkrat to 

prikazuje  znanstvena  fantastika,  pri  fantastičnih  pripovedih  pa  obstajajo drugačna  pravila. 

Edith  Nesbit  napiše  pravilo,  po  katerem  obiskovalec  preteklosti  ne  more  vplivati  in 

spreminjati zgodovine. Srečen konec je pomemben za otroka, nudi mu občutek varnosti, saj bi 

s poseganjem v zgodovino uničili otrokovo vero v stabilen svet. 

Časovna  fantastična  pripoved  predstavi  zgodovino  na  zabaven  način  in  ne  uporablja 

apokaliptičnih vizij deformiranega časa kot znanstvena fantastika. Ko zgodba vplete prehod v 

sekundarni svet (brez časovnega premika), je pogosto namen spremeniti ta svet, po navadi z 

zmago  nad  temnimi  silami.  Obstajajo  besedila,  kjer  je  povezava  med  primarnim  in 

sekundarnim svetom tako blizu,  da  obnašanje  lika  na  enem svetu  vpliva  na  drugega  (na 

primer premikanje igrač …) (Nikolajeva, 1988). 

2.5.2 Vsiljivci ali opazovalci

Če junak, ki potuje v času, ne more vplivati na preteklost pa njegova prisotnost vseeno vpliva 

na okolje in sproža določene reakcije.  Različni  avtorji pa so ta problem rešili  na različne 

načine. 

Ti otroci, popotniki v času, se lahko pojavijo kot vsiljivci, se ne zlijejo z okoljem, še vedno so 

moderni otroci.  V nekaterih pripovedih se otroci preoblečejo,  preden odidejo v preteklost, 

vendar kljub temu ostanejo isti. Lahko tudi nadomestijo ljudi, največkrat svoje sorodnike iz 

preteklosti. Ena od možnosti je tudi, da se pojavijo v telesu neznane osebe, o kateri ne vedo 

ničesar, vendar pa ostali tega sploh ne opazijo. 

Popotniki so lahko le opazovalci, ki se ne vpletajo v dogajanje, v sekundarni svet pa se lahko 

preselijo v sanjah. 

Ko zgodba vsebuje čarobni prehod v sekundarni svet, je razlog za odhod največkrat, da bi 

spremenili preteklost in se spopadli z zli silami (Nikolajeva, 1988).

2.5.3 Kdo je duh?

Ko se srečata dve osebi iz različnih kronotopov, se poraja vprašanje Kdo je duh. To se nanaša 

predvsem  na  sam  izgled  junaka,  ki  potuje  v  sekundarni  svet.  Lahko  je  enak  kot  ostali 

prebivalci,  snoven, realen,  lahko pa ima prozoren izgled duha in je nesnoven (Nikolajeva, 

1988).
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2.5.4 Identiteta

Pri  prehajanju  v  času  in  med  svetovi  se  poraja  tudi  vprašanje  identitete  posameznika. 

Identiteta je spomin in samozavedanje junaka, ko je ta v drugem kronotopu. 

Junak, ki potuje v času, lahko vseskozi ohranja svojo identiteto, ves čas se zaveda, iz katerega 

sveta je. V pripovedi lahko naleti na ovire, ki ga prisilijo, da se izdaja za nekoga drugega, a še 

vedno  se  zaveda  samega  sebe.  Nekateri  junaki  pa  sčasoma  pozabijo,  kdo  so  in  od  kod 

prihajajo,  začnejo izgubljati  spomin.  Da bi se izognili  takim nevšečnostim,  junaki večkrat 

potujejo v skupini. V sekundarnem kronotopu pa lahko živi oseba, ki se poveže s popotnikom, 

ga podpira in mu da občutek varnosti, junak pa tako ne pozabi na svojo identiteto. Te osebe 

služijo tudi kot povezava s primarnim svetom (Nikolajeva, 1988).

2.5.5 Jezikovne ovire

Jezik je pomemben del identitete in ker se v fantastičnih pripovedih junak poda tudi v tuje 

dežele,  se  velikokrat  pojavijo  težave  v  komunikaciji.  Le  malo  avtorjev  se  posveča 

pomembnosti jezika in komunikacije. V večini sekundarnih svetov lahko junaki brez težav 

komunicirajo z inteligentnimi živalmi. Živalski jezik pa najbolje razumejo čarobni pomočniki. 

Večina miniaturnih ljudi lahko razume živali, kar jim precej olajša življenje. Tudi, ko se v 

fantastičnih pripovedih pojavi poseben jezik sekundarnega sveta, se večina avtorjev ne trudi 

razložiti,  kako  lahko  popotniki  ta  jezik  razumejo.  Zakon  komuniciranja  je  v  fantastičnih 

pripovedih skoraj univerzalen, ampak če avtorji želijo dati logično razlago le-tega, morajo biti 

zelo previdni (Nikolajeva, 1988). 

2.5.6 Ime

Imena  so prav  tako  tesno povezana  z  identiteto  posameznika,  zato veliko  avtorjev  imena 

uporabi kot povezovalni element med dvema kronotopoma. Junak ima lahko ime, ki prehaja 

iz  roda  v  rod.  Nekatera  imena  so  nevidna  povezava  med  karakterji  iz  različnih  časov,  v 

nekaterih  primerih  pa ima junak le  enake začetnice  kot  oseba iz  sekundarnega  kronotopa 

(Nikolajeva, 1988). 

2.5.7 Dokaz o sekundarnem svetu 

Poznamo več odgovorov na vprašanje,  če  lahko junak iz  svojega potovanja v sekundarni 

kronotop s  seboj  prinese ljudi  ali  predmete.  V primeru  časovnega potovanja to vpliva na 

zgodovino, čeprav se avtorji s tem niso obremenjevali. V več zgodbah junaki v sekundarni 

svet  odnesejo  predmet  (rožo,  nakit),  lahko  pa  predmete  prinesejo  nazaj  v  primarni  svet 
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(amulet).  Nekateri  predmeti  so  vidni  samo,  kadar  se  oseba  nahaja  v  določenem  svetu. 

Predmeti so lahko tudi dokaz, da se je pustolovščina res zgodila (Nikolajeva, 1988).

3. ŽIVLJENJE IN DELO PISATELJA PHILIPA PULLMANA

Slika 1: Philip Pullman

(Philip Pullman, 2009)

Philip (Nicholas) Pullman se je rodil 19. oktobra 1946 v Norwichu (grofija Norfolk, Anglija) 

kot sin pilota Royal Air Force. Pri sedmih letih mu je oče umrl. Po njegovi smrti je ugotovil, 

da sta se starša hotela ločiti, to pa je vplivalo na njegova dela, saj v njih večkrat nastopajo 

mladi liki, ki imajo probleme s starši. Njegov dedek je bil tisti, ki jima je z mlajšim bratom 

Francisom pripovedoval zgodbe, tudi iz Svetega pisma. Philip ga je poimenoval kot najbolj 

pomemben vpliv v njegovem življenju.  Verjame,  da ni  nikoli  trpel,  ker so jima z bratom 

njegovi  stari  starši  nudili  vso  potrebno  ljubezen,  ki  sta  jo  potrebovala.  Svojo  mamo  je 

primerjal  tudi  z  gospo  Coulter.  Gospa  Coulter  združuje  obe,  strogo  pozitivno  in  skrajno 

negativno,  podobi ženske.  Pullman je izjavil,  da je gospa Coulter,  takoj za Lyro,  njegova 

najljubša književna oseba. Lepa, zlobna, nepredvidljiva in nemoralna, njena prisotnost pa je 

vedno vznemirljiva. 

Pri osmih letih je obiskoval šolo blizu Norwicha. Tam ga je učiteljica navdušila s poezijo.  

Odločil se je, da bo tudi on nekoč pisatelj. Mama se je ponovno poročila in tudi očim je bil 

pilot.  Veliko so potovali,  tudi v Avstralijo, Bombay,  na Madeiro …, zato je zamenjal  kar 

nekaj šol. Z bratom sta se veliko igrala, navdušila sta ju predvsem Batman in kenguru, ki je 

imel svoje orodje spravljeno v torbici in je lahko z njim popravil karkoli ter s tem reševal 
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dragocena življenja. Philip verjame, da je prav ta kenguru zaslužen za začetek njegove kariere 

kot pripovedovalca zgodb.

Veliko svojega prostega časa je porabil za branje, pisanje poezije, slikanje in igranje na kitaro. 

Dobil  je  tudi  štipendijo  in  odšel  študirat  v  Oxford.  Študij  angleščine  ni  najbolj  izpolnil 

njegovih pričakovanj,  se je pa uveljavljal  v dramski  skupini.  Imel  je prijatelja Taylorja,  s 

katerim je, prav tako kot Lyra in Roger, plezal po strehah kolidža. Svojo prvo knjigo je začel 

pisati prelepega poletnega jutra, dan po tem, ko je zapustil univerzo. Odločil se je, da bo vsak 

dan napisal 3 strani in to navado ohranja še danes. Za drugo novelo je Pullman prejel svojo 

prvo nagrado. Postal je učitelj in učil otroke, stare od 9 do 13 let. Pisal je tudi šolske igre, nad 

katerimi so bili ljudje navdušeni. Nato se je poročil, rodila sta se mu dva otroka, večkrat pa je 

v popolni izolaciji na vrtu pisal zgodbe. Nekoč je tudi izjavil, da če bi imel dæmona, bi bila to 

kavka ali sraka. 

Pullman je zainteresiran za vse, kar mu pride nasproti, sam svoj gospodar, zbegan, odprt, ima 

ogromno idej, je dober govorec in odličen pisatelj. Sam je narisal tudi vse risbe, ki so v vseh 

treh knjigah trilogije  Njegova temna tvar na začetku poglavij  (Tucker,  2003;  Clute,  J.,  & 

Grant, J., 1997). Primer sta tudi sliki spodaj.

Slika 2: Balon Leeja Scoresbyja 

(Northern lights ilustrations, 2009)

Slika 3: Dæmon gospe Coulter - zlati opičjak 

(Northern lights ilustrations 2009)

Pullman svoje zgodbe sestavlja z listki,  ki  jih lepi  po steni in na katerih so napisani deli 

zgodbe,  ki  jih  potem uredi  v  celoto.  Javnost  je  osupnil  tudi  s  tem,  da  si  upa  govoriti  o 

'prepovedanih'  temah,  in to v otroških knjigah.  Kot je dejal  sam: »Nekatere teme so tako 

velike, da lahko o njih pišeš le v knjigah za otroke.« (Pullman 2003, str. 428).

17



Romana Tavčar, 2011: Obravnava fantastične pripovedi Severni sij v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 
Pedagoška fakulteta Ljubljana.

3.1 DELA PHILIPA PULLMANA:

Knjige:

• Trilogija  Njegova temna tvar (Severni sij – Northern lights (1997), Pretanjeni nož -  

The subtle knjife (1997) in Jantarni daljnogled – The amber spyglass (2000))

o Nadaljevanja trilogije:

• Lyrin Oxford (Lyra's Oxford (2003)) – nadaljevanje trilogije, zgodba se dogaja dve leti 

po koncu Jantarnega daljnogleda

• Once upon a time in the North (2008) – začetek zgodbe, pred trilogijo

• The book of dust (še neizdana knjiga)

• The Sally Lockhart quartet (The Ruby in the smoke (1985), The shadow in the North 

(1999), The tiger in the Well (1999), The tin princess  (2000))

• The broken bridge (1990)

• Thunderbolt's  waxwork (1994)

• The gas-fitters' ball (1998)

• The butterfly tattoo (2001)

• The good man Jesus and the scoundrel Christ (2010)

Knjige z ilustracijami in pravljice:

• Spring-Heeled Jack (1989)

• Count Karlstein (1991)

• The firework-maker's daughter (1995)

• The wonderful story of Aladdin and the enchanted lamp (1995)

• Clockwork, or all wound up (1996)

• Mossycoat (1998)

• I was a rat! (1999)

• Puss in boots (2000)
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• The Scarecrow and his servant (2004)

Objavljene igre:

• Frankenstein (adaptation) (1990)

• Sherlock Holmes and the limehouse horror (1992) (Phillip Pullman, 2009)

4. TRILOGIJA NJEGOVA TEMNA TVAR

Slika 4: Naslovnice trilogije v slovenskem 
jeziku

Slika 5: Naslovnice trilogije v angleškem 
jeziku

(His dark materials, 2005)

Trilogija izhaja iz Miltonovega Izgubljenega raja, citiranega na začetku prve knjige Severni  

sij.  Nanaša se na kaotično,  vrtinčasto mešanico  štirih  elementov – vode,  zemlje,  zraka in 

ognja, ki so preostali po stvarjenju zemlje, in jih je v Miltonovi pesnitvi moč opazovati z roba 

zemeljskega brezna oziroma praga pekla, v katerem se nahajajo (Burcar, 2007).

Severni sij (Northern lights, v angleščini izšla 1995) je prvi del trilogije. Odvija se v vesolju, 

ki je podobno našemu, a se od njega v mnogih potezah razlikuje. Druga knjiga Pretanjeni nož 

(The subtle knife, v angleščini izšla 1997) je postavljena v troje svetov: vesolje prve knjige, 

naše vesolje in še eno, ki se razlikuje od obeh. Tretji del  Jantarni daljnogled (The amber 

spyglass, v angleščini izšla 2000) se giblje med številnimi svetovi (Pullman 2003).

Trilogija je bila napisana v časovnem obdobju sedmih let in obsega približno 1300 strani. V 

njej nastopajo različni liki,  od ljudi, dæmonov (živalski varuh – angel),  angelov,  oklopnih 

medvedov, čarovnic, harpij … Trilogijo lahko beremo na različnih ravneh – kot pustolovsko 

zgodbo ali pa kot parabolo obstoja človeške narave ter kako je bila izdana, lahko pa tudi kot 

zgodbo,  kaj  pomeni,  da  si  človek,  da  odrasteš,  da  trpiš  in  se  učiš.  Uspeh trilogije  lahko 

merimo na več načinov (Tucker, 2003). 

Zanimivo je, da se je pri Severnem siju pojavil fenomen Harryja Potterja – knjigo berejo tako 

otroci kot odrasli. Knjige so v popularnosti celo presegle Harryja Potterja (J. K. Rowling). 
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Severni sij je dobil nagrado Guardiana Fiction prize in prestižno Carnegie Medal,  Jantarni  

daljnogled pa je bil leta 2001 Whitbreadova knjiga leta (Whitbread book of the year) in prvič 

je ta čast doletela otroško knjigo. Leta 2005 je Phillip Pullman dobil tudi nagrado Astrid 

Lindgren (Astrid Lindgren Memorial Award) za otroško literaturo (Pullman, 2003; Tucker, 

2003).

Ob prejemu Carnegie Medal za  Severni sij je dejal: »Nočem reči, da so otroci nadnaravno 

pametni  mali  angelčki,  obdarjeni z močjo,  da sprevidijo resnico,  ki  jo odrasli  skozi svoje 

omejene  oči  ne  vidijo.  Niso.  Večinoma  so  nevedni  mali  divjaki.  Vendar  pa  vedo,  kaj 

potrebujejo in se za tem ženejo s strastjo. Potrebujejo pa zgodbe. Zakaj toliko časa preživijo 

pred televizijo? Saj ne gledajo dokumentarcev o Vzhodni Evropi ali politične debate. Gledajo 

igre, filme, zgodbe. Nikoli se jih ne naveličajo. Vsi smo lačni zgodb, tudi odrasli. Tako zelo 

jih potrebujemo, da smo pripravljeni brati tudi slabe knjige, samo da bi prišli do zgodbe, če 

jih v dobrih knjigah ne najdemo. Vsi potrebujemo zgodbe, a otroci so glede tega bolj iskreni. 

Po  drugi  strani  pa  kultivirani  odrasli,  ta  mlahava  in  izmozgana  bitja,  menijo,  da  je  bolj 

pomembno, da je stvar videti prefinjena, kot pa da bi priznali lepoto preprostosti. Zanje je 

zelo težko brati in pisati romane, ki niso okrašeni z ironijo. Vendar pa obstajajo tudi odrasli, 

ki resnično uživajo v zgodbi, zapletu in osebah in ki bi radi našli knjige, v katerih je dogajanje 

pomembno, obenem pa so te iste knjige literarni biseri, v katerih so pisatelji uporabili vse 

prijeme pripovedništva. Takim lahko priporočim le to, da pogledajo med otroškimi knjigami.« 

(Pullman 2003, str. 427 in 428).

Leta 2007 je bil posnet film za prvo knjigo Severni sij (Northern lights) z naslovom Zlati  

kompas (The golden compass), načrtujejo pa tudi filma za ostali dve knjigi. Leta 2004 so bile 

uprizorjene tudi (prirejene) gledališke predstave na odru britanskega National Theatre v 

Londonu (Tucker, 2003; Burcar, 2007).

4.1 ZANIMIVOSTI O SEVERNEM SIJU

»Severni sij ali aurora borealis je eden najbolj veličastnih pojavov, kar nam jih je pripravila 

narava.« (Pullman 2003, str. 427).

Orjaške  nevihte,  ki  divjajo po površju Sonca,  bruhajo nabite  delce,  ki  v  zgornjih  plasteh 

atmosfere reagirajo in molekule različnih plinov vzpodbudijo h gibanju. Te potem žarijo z 

barvnimi plameni, ki razsvetljujejo nebo (Pobežin idr., 2006).
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Je precej večji, kot ga lahko vidimo s katerekoli točke na Zemlji: ljudje lahko gledamo le 

spodnjih 60 kilometrov,  razteza pa se tudi do 1000 kilometrov proč od Zemlje.  V rimski 

mitologiji je bila Avrora boginja jutranje zarje, to ime pa je severnemu siju nadel francoski 

znanstvenik Pierre Gassend v 17. stoletju.

Najbolj pogost je daleč na severu – bližje kot gremo proti severnemu polu, večja je verjetnost, 

da ga bomo ugledali. Eskimi in druga severnjaška ljudstva se ga ne bojijo, ampak ga 

spoštujejo, kajti večina jih verjame, da ima povezavo z življenjem po smrti (Pullman, 2003).

Slika 6: Severni sij

(Polarlicht 2, 2005)

Slika 7: Severni sij 2

(Northern lights, 2008)

4.2 PRVI DEL TRILOGIJE SEVERNI SIJ

Severni sij (v izvirniku  Northern lights, v ZDA izdan pod naslovom The golden compass - 

slovensko Zlati kompas) je prvi v trilogiji romanov Njegova temna tvar (His dark materials). 

Knjigo je prevedel Jakob J. Kenda. 

Knjiga je razdeljena na 3 dele, in sicer: 1. del: Oxford, 2. del: Bolvangar in 3. del: Svalbard.

Ima 23 poglavij, od tega jih ima prvi del 9, drugi 8 in zadnji 6. Vsebuje tudi dodatek, kjer je 

povabilo k branju obeh nadaljevanj, vtisi bralcev in pa nekaj zanimivosti o severnem siju kot 

naravnem pojavu in avtorju Philipu Pullmanu. 

Dodana pa je tudi opomba, in sicer za izraz dæmon, ki se pojavlja ves čas in se izgovarja kot 

beseda demon.

4.3 OBNOVA KNJIGE SEVERNI SIJ

Zgodba  se  začne,  ko  Lyra  Belacqua,  enajstletna  deklica,  ki  živi  na  oxfordskem  kolidžu 

Jordan, na skrivaj vstopi v sprejemnico kolidža in se skrije v omaro. Temu nasprotuje njen 

dæmon Pantalaimon – dæmon je žival, ki spremlja človeka. Do pubertete spreminja obliko in 
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je manifestacija človeške duše. V omari vidita, kako rektor kolidža v karafo z vinom, ki je 

namenjena gostu, Lyrinemu stricu lordu Asrielu, vsuje bel prašek. Lord Asriel kasneje vstopi 

v sobo in zasači Lyro, ona pa ga opozori, da je vino zastrupljeno. Namesto, da bi jo kaznoval, 

jo  pošlje  nazaj  v  omaro  pod  pogojem,  da  bo  zanj  vohunila  in  opazovala  rektorja  med 

prihajajočim srečanjem učenjakov. Lyra na srečanju sliši mnogo zanimivih stvari o severu, 

severnem  siju,  medvedih  …  Lord  Asriel  učenjakom  pokaže  slike,  na  katerih  so  vidni 

skrivnostni osnovni delci, imenovani Prah, ter lobanjo mrtvega raziskovalca Grummana, ki 

naj bi raziskoval sever. S tem pridobi sredstva, s pomočjo katerih se lahko odpravi na nova 

raziskovanja. Lyra želi oditi z njim, vendar je stric odločno proti. Kmalu po tem, ko Lord 

Asriel odpotuje, se Lyrino življenje vrne na stara pota. Čas si krajša s spopadi s sovrstniki ter 

z raziskovanjem kolidža s svojim najboljšim prijateljem Rogerjem. Izginjati začenjajo otroci 

in stvari postajajo vedno bolj sumljive. Krožiti začnejo različne zgodbe, vsi pa so si enotni, da 

so za to krivi »žreci«. Med konjskim sejmom izgine cigótski fant Billy, kasneje isti dan pa še 

Roger.  Lyra priseže,  da ga bo rešila,  priložnosti  pa vidi v gospe Coulter,  ki  jo spozna na 

večerji pri rektorju. Gospa Coulter ji ponudi, da jo bo šolala in Lyra ponudbo sprejme. Zjutraj 

na dan odhoda, jo k sebi pokliče rektor in ji da edinstven predmet iz medenine in stekla, ki 

močno spominja na uro ali kompas – resnicomer, imenovan alethiometer. Čeprav Lyra sprva 

ne more razbrati njegovih zapletenih pomenov, ga vzame s sabo h gospe Coulter in zanj ne 

pove nikomur, tako kot ji je zabičal tudi rektor. Gospa Coulter Lyri nudi vse ugodje, jo šola, 

lepo oblači in vozi na razne prireditve. Nekega dne doma priredita soarejo, na katero pride 

ogromno ljudi, od katerih Lyra izve, da je gospa Coulter vodja organizacije Žrtveni ešalon 

Cerkve, to pa so v bistvu »žreci«, ki ugrabljajo otroke in jih vozijo na sever. Pantalaimon 

zasači dæmona gospe Coulter, ki na skrivaj preišče njuno sobo, zato izkoristita trušč na zabavi 

in pobegneta ter se znajdeta sama v temni noči na ulicah Londona. Iščeta primeren prostor, 

kjer bi prenočila in pri pristanu ju v mrežo ujameta dva moška. Rešijo jo cigóti, med njimi je 

tudi Tony Costa, čigar brata so tudi ugrabili »žreci«. Lyro odpeljejo na njihovo barkačo, kjer 

ji ponudijo hrano in prenočišče. Tako Lyra ostane z njimi in se udeleži Naveze (srečanje vseh 

cigótov). Tam jim cigótski vladar Lord Faa pove, da načrtujejo odpravo na sever, da bi rešili 

pogrešane otroke. Po Navezi se Lyra pogovori z Lordom Faajem in očam Coramom, ki ji 

razkrijeta, da je njena prava mati gospa Coulter in njen pravi oče Lord Asriel, njena dojilja pa 

je bila mama Costa. Med njenim bivanjem s cigóti se nauči sporazumevati z alethiometrom in 

zato jo vzamejo s seboj na potovanje. Na poti Lyro najdeta dva vohuna v obliki hrošča, ki ju 

je poslala  ga.  Coulter,  enega ujamejo ter  uspešno spravijo v škatlo.  Zasidrajo se v mestu 

Torllesund, kjer prosijo za pomoč konzula, ki je v stiku s čarovnicami, saj želi oča Coram za 
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pomoč prositi čarovnico Serafino Pekkalo, ki mu je dolžna uslugo. Konzul jim predlaga, da 

poiščejo oklopnega medveda (panserbjørna) Ioreka Byrnisona, ki jim bo zagotovo pomagal na 

njihovi  odpravi.  Ko ga najdejo,  mu  Lyra  s  pomočjo  alethiometra  pomaga  do ukradenega 

oklepa iz nebesnega železa, on pa ji v zameno obljubi zvestobo in spremstvo na njeni poti. 

Slika 8: Karafa tokajca 
(Northern lights ilustrations, 2009)

Slika 9: Panserbjørn  Iorek Byrnison 
(Northern lights ilustrations, 2009)

V mestu  spoznajo  še  aeronavta  Leeja  Scoresbyja,  ki  se  jim prav  tako  pridruži  in  skupaj 

odpotujejo na sever. Ko Lyri alethiometer sporoči, da nekaj ni v redu v sosednji vasi, se z 

Iorekom odpravita tja in najdeta fanta po imenu Tony Makarios, ki je brez dæmona in k sebi 

stiska ribo. Ugotovijo, da mu je nekdo vzel dæmona in ju tako s Tonyjem oddvojil. Tony 

kljub pomoči celotne odprave kmalu umre zaradi strašanskega trpljenja ob izgubi dæmona 

Vohlje, tako da so ostali še bolj odločeni, da čim prej pridejo v Bolvangar (poljane zla) in 

rešijo  ostale  otroke,  saj  je  odtujitev  od  dæmona  psihično  in  fizično  trpljenje.  Skupino 

napadejo Tatari, Lyro ugrabijo in jo odpeljejo na Postajo (Bolvangar), kjer izvajajo poskuse 

na otrocih. Lyra se predstavi z lažnim imenom Lizzie Brooks in tam najde Rogerja ter sklene, 

da bo skupaj z ostalimi otroki pobegnila. Naslednji dan pride na Postajo ga. Coulter, Lyra pa 

prisluškuje pogovorom med njo in osebjem in se po nesreči izda, zato jo odpeljejo do srebrne 

giljotine, s katero želijo pretrgati vez med njo in Pantalaimonom. Zadnji hip jih ustavi ga. 

Coulter ter želi Lyri vzeti alethiometer. Lyra izkoristi priložnosti ter ji zbeži, zaneti požar in 

ustvari eksplozijo. Otroke rešijo cigóti, Lyra pa z Rogerjem, Iorekom in Leejem v balonu s 

pomočjo čarovnic poleti proti Svalbardu, da bi rešili lorda Asriela, ki je zaprt v tamkajšnji 

ječi, zaradi njegovih raziskav, ki jim Cerkev nasprotuje. Na poti jih napadejo skalni besi, Lyro 

vrže iz balona, najdejo pa jo oklopni medvedi in jo odpeljejo v utrdbo Svalbard v ječo. Tam 

uspe priti do samega kralja in ga ukaniti, češ da je Iorekov dæmon ter tako Ioreku izbori boj, s 

katerim si lahko povrne krono in ugled.  Iorek po težkem boju premaga Iofurja in postane 

23



Romana Tavčar, 2011: Obravnava fantastične pripovedi Severni sij v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 
Pedagoška fakulteta Ljubljana.

kralj. Potem z Lyro in Rogerjem odpotuje do hiše, kjer je zaprt lord Asriel,  ki pa Lyre ni 

najbolj  vesel,  čeprav  mu  je  prinesla  alethiometer.  Z  Lyro  se  pogovarjata  o  Prahu  in 

vzporednih vesoljih, ponoči pa lord Asriel ugrabi Rogerja in ga skupaj z ogromno opreme 

odpelje. Lyra jima s pomočjo Ioreka in še nekaj medvedov sledi, vmes jih napadejo čarovnice 

in gospa Coulter. Ko Lyra končno najde očeta in Rogerja, vidi, kako lord Asriel prekine vez 

med Rogerjem in njegovim dæmonom. Ta poteza sprosti veliko količine energije, s katero 

Asrielova oprema ustvari okno v drug svet, tudi s pomočjo severnega sija. Lord Asriel po 

mostu odide v drug svet, Lyra pa mu po posvetovanju s Pantalaimonom sledi.

Slika 10: Bolvangar 
(Northern lights ilustrations, 2009)

Slika 11: Dæmon Lorda Asriela, snežna 
leopardka Stelmaria 

(Northern lights ilustrations, 2009)

4.4 GLAVNE KNJIŽEVNE OSEBE

 Lyra  Belaqua  ali  Lyra  Srebrousta  (kot  jo  je  poimenoval  Iorek  Byrnison)  in  njen   

dæmon Pantalaimon oz. Pan

11-letna svetlolasa deklica, ki živi na kolidžu Jordan v Oxfordu. Je nagajiva, vztrajna, 

ognjevita, večkrat nespoštljiva, neodvisna, trmasta, uporniška, radovedna, pogumna, 

kadar pa je potrebno, je prijazna in skrbna. Ima neukrotljive lase, nosi umazana in 

pokrpana oblačila, večkrat laže ter si izmišlja zgodbe, druži pa se predvsem s fanti. 

»Lyra je prikazana kot iznajdljiva, samostojna in dojemljiva deklica, ki zna opazovati, 

kako se obnašajo ljudje in se premišljeno odziva na njihove reakcije. Je bistro dekle, ki 

neprestano kuje načrte in svoje vrstnike uči, kako ravnati, da bi se izognili pretečim 

nevarnostim  ali  pa  prelisičili  in  se  uspešno  zoperstavili  znatno  močnejšim 

nasprotnikom. To je deklica, ki je vajena strateškega razmišljanja in ki zna spretno 

izkoriščati osebne pomanjkljivosti svojih nasprotnikov, zato da bi rešila ali pa zaščitila 
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svoje zaveznike. Istočasno pa uživa v tem, da lahko svojim vrstnikom odreja naloge in 

prevzema vodstvene pozicije ter jih tako postavlja pod svoj vpliv. To ni deklica, ki bi 

ob  najmanjšem  znaku  telesne  bolečine  ali  poškodbe  nemočno  zajokala,  ampak  v 

takšnih primerih le stisne zobe. Vedno se pogumno požene v akcijo, zanašajoč se na 

samostojno  izpeljane  odločitve,  pri  čemer  že  pridobljeno  znanje  spaja  z  novimi 

opažanji  in  lastno  presojo.  Pri  tem  prihaja  do  izraža  njena  prisebnost,  praktična 

iznajdljivost, inteligentnost in preudarnost.« (Burcar, 2007, str. 163).

 Rektor kolidža in njegov dæmon vrana  

»Bil je mogočne postave, toda imel je že več kot sedemdeset let in gibal se je togo ter 

utrujeno.« (Pullman 2003, str. 18) 

 Lord Asriel in njegov dæmon snežna leopardka Stelmaria  

Spoznamo ga kot Lyrinega strica, vendar se kasneje izkaže, da je v resnici njen oče. 

Raziskuje severni sij, je mogočen, spoštovan, veliko ljudi se ga boji. Ima strežnika po 

imenu Thorold.

»Bil je visok in imel je mogočna ramena. Njegov obraz je izražal neukročenega duha, 

oči so se mu bliskale neusmiljeno ter posmehljivo To so bile oči, ki si se jim pokoril 

ali pa jim napovedal vojno; pomilovati  – zaničljivo ali sočutno – jih nikakor ne bi 

mogel.  Kretnje  pa  so  bile  vedno  velikopotezne,  toda  obenem uravnotežene,  kakor 

gibanje divjih živali.« (Pullman 2003, str. 25).

 Roger in njegov dæmon Salcilija  

Kuharski vajenec, Lyrin najboljši prijatelj. V knjigi je vedno opisan v Lyrini družbi, ji 

zaupa, jo upošteva ter tudi uboga. Je razigran, vendar pa ni tako pogumen kot njegova 

prijateljica.

 Marisa Coulter in njen dæmon zlati opičjak  

Spoznamo jo kot očarljivo gospo, kasneje izvemo, da ima tudi slabe namene in je v 

resnici Lyrina mama. Je mogočna, narejeno prijazna, hinavska, vse dela le za svojo 

korist. 

»Lepa  mlada  dama  v  dolgem,  rdečkastorumenem plašču  iz  lisičjega  krzna.  Izpod 

kapuce se ji svetlikajo temni lasje.« (Pullman 2003, str 54).

Dodaten opis opičjaka, stran 55

 Mati Costa in njen dæmon veliki sivi pes  

Skrbna gospa, Lyrina dojilja in mama Billyja Coste, ki so ga ugrabili »žreci«. 

»Roke mame Coste so bile kakor bojni kiji.« (Pullman 2003, str. 122).

 Lord Faa in njegov dæmon  
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Cigótski kralj, do Lyre je bil zelo pozoren, pazil je nanjo. 

»Imel je najmanj sedemdeset let, a bil je visok, imel je mišičasto telo, vrat pa močan. 

Odet je bil v preprost platnen jopič in karirasto srajco, a od njega sta sevali moč in 

avtoriteta.« (Pullman 2003, str. 132). 

»Nasmeh Johna Faaja je bil počasen, topel, preprost in prijazen.« (Pullman 2003, str 

137).

»Bil je mogočne postave, z njegovega obraza pa ni bilo razbrati nobenega čustva. Bolj 

kot človeku je bil podoben kamnitemu stebru. Lyri se je njegov glas zdel kot bobnenje 

same zemlje.« (Pullman 2003, str 135).

 Oča Coram in njegov dæmon prelepa muca jesenskih barv Sophonax  

Pri hoji si je pomagal s palico, imel je razbrazdan obraz. 

»Nenehno je trepetal in njegov obraz je spominjal na lobanjo. Smehljaj očeta Corama 

je bil previden ter mnogoplasten in prek obraza mu je trepetal kakor sončna svetloba, 

ki vetrovnega marčevskega dne preganja sence. Njegov glas je bil bogat in melodičen 

in v njem je bilo toliko barv ko v krznu njegovega dæmona.« (Pullman 2003, 137).

»Bil  je  bister,  njegovo  znanje  je  bilo  neizmerno,  obenem  pa  ga  je  znal  jasno 

posredovati.« (Pullman 2003, str 162).

 Čarovnica Serafina Pekkala in njen dæmon siv gosak Kais  

Kraljica čarovniškega klana in očakova prijateljica, stara okrog 300 let. 

»Imela je svetle lase in zelene oči. Tako kot vse čarovnice je bila ovita v trakove črne 

svile in na sebi ni imela krzna, kapuce ali rokavic. Zdelo se je, da mraza sploh ne 

občuti, in prek čela se ji je pela preprosta verižica malih rdečih rož.« (Pullman 2003, 

str. 324).

»Dæmonu je glavo kronal šop bleščečega belega perja.« (Pullman 2003, str. 205).

 Panserbjørn Iorek Byrnison  

Izgnan oklopni medved. Ko se je povzpel na zadnji dve taci, je v višino meril 3 ali 4 

metre,  okoli  njega pa je vel  žaltavi  vonj.  Do Lyre  je bil  zaščitniški,  obljubil  ji  je 

spremstvo  na  poti  na  sever,  hkrati  pa  jo  je  vzljubil.  Držal  je  besedo,  bil  je  zelo 

pameten, nisi ga mogel prevarati, bil je zelo ponosen. 

»Orjaško bitje je med žretjem vsekakor spuščalo ogabne in strašne zvoke: golčalo je, 

sesljalo ter trlo kosti. Od medveda sta sevala hlad ter brezobzirna moč. A obenem je 

bilo očitno, da to strahotno moč obvladuje razum.« (Pullman 2003, str. 200). 

 Aeronavt Lee Scoresby in njegov dæmon  

Plačanec, s svojim balonom je prevažal ljudi, rad je kartal. 
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»Bil je visok, suhljat moški s tankimi brčicami in priprtimi vekami, za katerimi so se 

skrivale modre oči. Na njegovem obrazu se je ves čas poigraval blag ter sardoničen 

nasmešek.« (Pullman 2003, str. 214).

 Panserbjørn Iofur Raknison  

Samooklicani  medvedji  kralj,  gigant  med  orjaškimi  medvedi,  mogočen,  pretkan, 

sklepa zavezništva in pogodbe, bister. 

»Okoli vratu mu je visela težka zlata veriga in na njej se je pozibaval gizdalinski 

dragulj, njegovi kremplji, dolgi vsaj petnajst centimetrov, pa so bili prekriti z zlatimi 

lističi. Dajal je vtis neznanske moči, volje ter zvijačnosti in bil je dovolj velik, da se 

lahko nališpal; okrasje na njem ni bilo videti smešno, temveč je še poglobilo vtis, da si 

se znašel pred veličastnim barbarom.« (Pullman 2003, str. 360).

5. ANALIZA TRILOGIJE NJEGOVA TEMNA TVAR PO MARII 
NIKOLAJEVI

5.1 MAGIČNI ZAKON

V trilogiji  Njegova temna tvar velja magični zakon, saj se zgodba dogaja v več svetovih, ki 

imajo svoje zakone in načela. Avtor teh zakonov in načel ne krši, zato imajo vsi svetovi nek 

smisel, so povezani med sabo, nikoli ne podvomiš v obstoj in verodostojnost nekega sveta. 

Bralec  ima  občutek,  da  vedno  obstaja  neko  ravnovesje  med  primarnim  in  sekundarnim 

svetom. Vse osebe se med seboj prepletajo in tako ustvarijo prepričljivo zgodbo, ki se dogaja 

v več svetovih.  Vsi  zapleti  se logično razpletejo,  dobro premaga zlo,  seveda pa sta za to 

zaslužna Lyra  in  Will  kot glavna književna junaka.  Fizična  narava sekundarnega sveta  je 

razumljiva in logična – veljajo temeljni zakoni gravitacije, vročine, mraza, teme in svetlobe. 

Tudi v tej trilogiji dobro premaga zlo in vsaka čarovnija je omejena. Tako se na primer Lyra 

lahko pogovarja  z  alethiometrom le  do takrat,  ko pride v puberteto,  nato pa izgubi  svoje 

sposobnosti – odgovori so zabrisani, oddaljeni, težko dostopni, da bi jih popolnoma razumela, 

tako kot ostali ljudje, potrebuje leta študija Knjige simbolov. Prav tako ima tudi Will moč, in 

sicer postane nosec pretanjenega noža, s katerim lahko prereže vsako tvarino in seveda tudi 

prehode med svetovi. Na koncu pripovedi ugotovi, da bo moral nož uničiti. Tako izgine tudi 

čarovnija.
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5.2 MAGIČNI PROSTOR

Kontakt med primarnim in sekundarnim svetom je povezan s pomočjo čarovnije, najprej prek 

severnega sija, nato pa s pomočjo pretanjenega noža. Lyra s pomočjo severnega sija odide na 

drugi svet, da bi poiskala očeta, nato spozna Willa, skupaj z njim najdeta pretanjeni nož in se 

celotno pripoved borita proti  sovražnikom. Zgodba se konča,  ko dobro premaga zlo in se 

junaka vrneta vsak v svoj primarni svet. Prva knjiga se dogaja v zaprtem sekundarnem svetu, 

ki nima stika s primarnim, ostali dve knjigi pa v odprtem sekundarnem svetu, ki ima nek stik s 

primarnim svetom, oba svetova sta prisotna v besedilu. Tudi trilogija Njegova temna tvar je 

ena izmed fantastičnih pripoved, ki se dogaja v več sekundarnim svetovih, ti svetovi pa vodijo 

eden v drugega. V prvi knjigi so sekundarni svetovi le nakazani,  pripoved se dogaja le v 

primarnem svetu,  vendar pa se vseskozi govori o vzporednih svetovih,  ki naj  bi obstajali. 

Znanstveniki  delajo  razne  poskuse  in  poskušajo  najti  pot  v  druge  svetove.  V drugem in 

tretjem delu trilogije  se  zgodba dejansko odvija v  več svetovih.  Tako se celotna  trilogija 

dogaja v več kot desetih svetovih. 

Potovanje v trilogiji  je krožno, saj  Lyra  kroži med različnimi  svetovi  in opravlja različne 

naloge, ki si jih zada. Ko pa se vrne v svoj Oxford, primarni svet, se čarovnija konča, ne zna 

se več pogovarjati z alethiometrom. Tudi ostale osebe se vrnejo v svoje primarne svetove. 

V trilogiji se pojavlja ogromno svetov. Nikolajeva govori o  vzporednih svetovih. Ti svetovi 

se ne zavedajo drug drugega,  so si  pa podobni.  Vsak ima svoje posebnosti,  na primer  na 

Lyrinem svetu živijo ljudje, ki imajo namesto duše ob sebi žival, ki se imenuje dæmon. Ljudje 

potujejo  s  kočijami,  baloni,  barkačami,  cepelini,  avtomobili  kot  prevozno  sredstvo  niso 

omenjeni. Govorijo angleško, vendar pa imajo nekaj izrazov, ki se razlikujejo od naših, na 

primer anbarični tok je električni tok, učenjaki so teologi … Severni sij je prvi del trilogije in 

se odvija v vesolju, ki je podobno našemu, a se od njega v mnogih potezah razlikuje. Druga 

knjiga Pretanjeni nož je postavljena v troje svetov: vesolje prve knjige, naše vesolje in še eno, 

ki  se razlikuje od obeh.  Tretji  del  Jantarni daljnogled se giblje med številnim svetovi.  V 

trilogiji spoznamo ogromno različnih živali,  ki imajo posebne značilnosti,  na primer lahko 

govorijo,  pa čeprav  ne vse v jeziku,  ki  ga razume Lyra.  To so severni  medvedi,  mulafe. 

Spoznamo pa tudi nekaj bitij, ki v našem svetu ne obstajajo, na primer čarovnice, galivespijci, 

angeli, skalni besi, ki se prav tako lahko sporazumevajo z ostalimi živimi bitji. Ta bitja, sploh 

severni  medved  Iorek,  postanejo  Lyrini  pomagači  na  poti  do  njenega  cilja,  postanejo 

enakovredni. Zaradi Ioreka se Lyra počuti varno.
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V trilogiji srečamo tudi nekaj čarobnih predmetov. V prvi knjigi je to alethiometer, ki ga zna 

uporabljati le malokdo, v drugem delu je to pretanjeni nož, katerega nosec je Will, v zadnjem 

delu pa je čarobni predmet jantarni daljnogled, ki ga napravi doktorica Malone. 

5.3 MAGIČNI ČAS

V trilogiji  Njegova temna tvar je čas linearen, v vseh vzporednih svetovih teče enako hitro, 

vsi časi so vzporedni. Junaki ne potujejo v času, ampak samo v prostoru. 

5.4 MAGIČNI PREHOD

• Vrata

Prvi prehod, ki ga je uporabil  Will  je bilo okno, ki je vodilo iz Willovega sveta v mesto 

Citagazze. Ta prehod ni bil jasno označen. Will ga je odkril čisto po naključju, ko je gledal 

mačko, ki je kar naenkrat izginila. Lyra je prvič prišla v drug svet, ko je njen oče lord Asriel 

sprostil  tolikšno energijo, da je čez most prišla v drug svet. Za vsa nadaljnja potovanja v 

druge svetove pa sta Will in Lyra uporabljala pretanjeni nož, ki je zarezal odprtino v drug 

svet.

• Smrt in sanje

Lyra je v tretjem delu trilogije v sanjah odšla v drug svet in govorila z mrtvim prijateljem 

Rogerjem. Ko se je zbudil, je sanjski svet izginil. 

• Glasnik

Posrednika, ki sta se pojavila v tretjem delu trilogije, sta bila angela Baltamos in Baruh, ki 

nista  bila  hudobna,  Lyri  in  Willu  sta  pomagala  in  ju  spremljala  del  njune  poti.  Lyri  so 

pomagala tudi čarovnice, ki so bile nekakšen posrednik med svetovi.

• Čarobni predmeti

V vsakem delu  trilogijo  spoznamo  po  en  predmet,  ki  ima  magično  moč  in  je  ključnega 

pomena  pri  reševanju težav.  V  Severnem siju je  to  alethiometer,  ki  ga uporablja  Lyra,  v 

drugem delu je čarobni predmet pretanjeni nož, katerega nosec je Will, v zadnjem delu pa je 

ta  predmet  jantarni  daljnogled,  ki  ga  izdela  in  uporablja  doktorica  Malone.  S  pomočjo 

pretanjenega noža Will in Lyra lahko prehajala v druge svetove, z alethiometrom pa iščeta 

odgovore. 

• Čarobne lastnosti
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Lyra je znala brati alethiometer, za kar so učenjaki potrebovali več let študija. Lyri pa je bilo 

to dano, vendar pa je tudi ona z vrnitvijo v primarni svet in adolescenco to zmožnost izgubila. 

Will je z bojem postal nosec pretanjenega noža in se ga s pomočjo svojih občutkov naučil 

uporabljati. 

V trilogiji  se  pojavi  kar  nekaj  likov,  ki  imajo čarobne sposobnosti  letenja,  in  sicer  so to 

čarovnice, sklani besi in angeli. Letijo lahko tudi določeni dæmoni, če imajo obliko leteče 

živali  (na primer galeb, metulj). Nihče izmed likov ni popolnoma neviden. Delno nevidni, 

prosojni so le angeli. 

5.5 VPLIV FANTASTIČNOSTI

Trilogija vpleta prehod v sekundarni svet, njen namen je spremeniti ta svet, premagati temne 

sile. Lyra in Will se kot popotnika na nekaterih svetovih zlijeta z okoljem, na nekaterih pa sta 

vsiljivca, saj ima Lyra dæmona, Will pa ne. S časom nimata težav, saj čas v vseh svetovih 

teče enako hitro. Glavna junaka večkrat nista sprejeta v sekundarne svetove, kot bi si želela, 

večkrat ju imajo prebivalci sekundarnem sveta za izobčenca, čudaka. 

V vseh svetovih sta vidna, snovna, realna. Edina bitja, ki se lahko delno skrijejo, so angeli, ki 

so prosojni in jih je težje videti. 

Ne glede na sprejetje med prebivalci sekundarnih svetov, pa vedno poskušata ohraniti svojo 

identiteto,  drug drugega spominjata na dom, na domače.  Lyra si na začetku potovanja, ko 

pride na Postajo, sicer spremeni ime, ampak le zato, da je tamkajšnje osebje ne bi spoznalo. 

Na poti večkrat srečata osebe, ki ju povežejo s primarnim svetom (Willov oče, Lyrin prijatelj 

Roger …). Liki v trilogiji imajo imena, primerna njihovemu svetu, pokrajini. Tako imajo na 

primer čarovnice bolj skandinavska imena (Serafina Pekkala). 

V trilogiji se kar nekajkrat pojavijo jezikovne ovire. Ko Lyro ugrabijo Tatari, jo ogovorijo v 

njej neznanem jeziku. Ona jih ne razume in ne komunicira z njimi. Brez težav pa komunicira 

z oklopnim medvedom Iorekom Byrnisonom. Jezikovna ovira se pojavi tudi v tretjem delu 

trilogije,  ko doktorica Malone spozna mulafe,  ki  prav tako komunicirajo v njej  neznanem 

jeziku. Skupaj iznajdejo kretnje in besede, s katerimi se lahko sporazumevajo. 

Lyra in Will lahko v svetove prinašata in odnašata predmete, največkrat sta to alethiometer in 
pretanjeni nož, ki ju vedno nosita s seboj.
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6. ANALIZA TRILOGIJE NJEGOVA TEMNA TVAR PO J. J. 
KENDA IN L. BURCAR

Lyra bi v svojem nagnjenju k izmišljijam in nebrzdani svobodi bila sicer posebna, a vendar 

povsem stvarna deklica, če le ne bi prebivala v vesolju, ki je eno izmed mnogih vzporednih 

svetov in nikakor ni naš, čeprav mu je v marsičem podoben. In že spet prav zaradi njenih 

specifičnih karakternih lastnosti najprej odkrivamo posebne različnosti njenega sveta, ko jo 

poženejo iz varnega okolja »Lyrinega Oxforda«, pa se hkrati z njo zaveda posebnosti njenega 

vesolja ter mnogih drugih (Kenda, 2009).

Na začetku zgodbe v svoji začetni voditeljski vlogi Lyra nastopa kot utelešenje otroka, ki je 

željan  znanja,  je  razmišljujoč  in  vedoželjen.  Lyrina  prisebnost,  praktična  iznajdljivost, 

inteligentnost in preudarnost se zelo dobro pokažejo, ko organizira pobeg otrok iz taborišča 

Bolvangar,  kamor  jih  je  z  zvijačo  pripeljala  gospa.  Coulter  in  kjer  posebna  skupina 

znanstvenikov pod okriljem cerkve na otrocih izvaja medicinske poskuse, da bi jih ločila od 

njihovih duš (dæmonov) še pred nastopom pubertete. Ko Lyra tudi sama postane ujetnica, se 

odloči,  da ne bo izdala  svojega značaja  in se bo raje pretvarjala,  da je plašna,  živčna ter 

počasna  Lizzie  Brooks.  To  odrasle  odvrne  od  pretiranega  sumničenja  in  neprestanega 

nadzora, njej pa pomaga, da se nemoteno razgleda po taborišču in pripravi načrt za pobeg. 

Kot bistra in iznajdljiva deklica najprej  izkoristi  požarno vajo, med katero zaneti  ogenj in 

povzroči kaos med oboroženimi stražarji in zdravstvenim osebjem. To ji uspe z vrečo moke, 

ki jo zaluča ob rob kuhinjske mize, saj je nekje slišala, da moka lahko eksplodira. Ko z otroki 

pride na plano se zave, kako bi lahko premagali oborožene stražarje. Ti se morajo preleviti v 

bojevnike, katerih strategija mora temeljiti na karseda praktičnih prijemih. To pa pomeni, da 

Lyra iznajdljivo obrne na videz nedolžne predmete in naravne pojave v prid otrok in jih na ta 

način spremeni v učinkovito vojsko. Stoječ sredi zasnežene poljane se Lyra namreč spomni, 

da je nekoč podobno stala sredi blata, ko je v široki obraz pečarjevega sina, ki se je pognal 

nadnjo, zalučala pest gline. S tem ga je za trenutek oslepila in mestni fantje so lahko skočili 

nanj. Tako Lyra stori tudi s snegom, ki ga, stisnjenega v kepo, zaluča v najbližjega vojaka. Na 

ta  način  postavi  nek  zgled,  otrokom pa naroči,  naj  ciljajo  v  oči.  Otroci  tako  za  trenutek 

oslepijo in onesposobijo skupino lokostrelcev ter ubežijo nevarnim preganjalcem. Lyra nato 

težak  pohod  otrok  skozi  globok  sneg  spodbuja  tudi  tako,  da  otroke  v  vlogi  nesporne 

voditeljice priganja naprej, jih vzpodbuja, klofuta, podpira, preklinja, vleče in nežno dviguje 

iz snega.
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Svet odraslih v Lyrinem Oxfordu na igro otrok gleda kot na enega v vrsti ljubkih in očarljivih 

prizorov,  ki  naj  bi  se  nanašali  zgolj  na medsebojno nedolžno druženje  otrok,  Pullman pa 

pokaže,  da  gre  pri  tem  druženju  v  resnici  za  neprestano  vpletenost  otrok  v  smrtonosne 

spopade. To pomeni, da življenje oxfordskega otroka, ki ga ta doživlja skozi igro na ulici, 

enako  kot  življenje  učenjakov  za  stenami  kolidžev,  v  prvi  vrsti  sestavlja  bogat  splet 

zaveznikov, sovražnikov sporov in mirovnih pogodb. Lyra sama je del te mreže neprestano 

spreminjajočih se, trenutno veljavnih koalicijskih zavezništev in spreminjajočih izdajstev. Kot 

voditeljica  ene  izmed  skupine  otrok  uživa  v  spopadih,  fizičnih  obračunih  in  taktični 

premišljenosti,  ki  jo  od  nje  zahteva  tovrstno  politično  manevriranje.  Hkrati  je  v  svoji 

voditeljski  vlogi,  za  katero  sta  značilna  fizična  vzdržljivost  in  pogum  na  eni  strani  ter 

retorična moč prepričevanja in sposobnost širjenja svojih strateških zaveznikov in zaupnikov 

na drugi, v ničemer bistveno ne odstopa od svojih staršev. Izkazuje prav iste lastnosti kot 

njeni bližnji odrasli  in ima podobno prepričevalno moč kot njena mati.  S to sposobnostjo 

prepričevanja  si  tako kot gospa Coulter  pomaga ne le pri  sklepanju zavezništev v svojem 

krogu razigranih ali vojne željnih sovrstnikov, temveč jih pri tem napeljuje in k dobrim in k 

slabim dejanjem (Burcar, 2007).

V  Njegovi temni tvari zasledimo determinizem, ki se kaže na različnih ravneh, največkrat 

skozi  Serafino  Pekkalo.  Serafina  se  namreč  s  svojim  globokim  uvidom  povsem  zaveda 

mehanizmov determinizma,  zato tudi prisega na izjemno svobodo; ta se na primer kaže v 

njenem odrekanju  lastnini,  v  enačenju  letenja  na  veji  nebesnega  borovca  z  življenjem,  v 

natančnem posluhu za vse naravno in ne nazadnje tudi njeni svobodi v zvezi z moškimi. Za 

razliko od Serafine mnogi namreč res mislijo, da opravljajo različne naloge, ki so si jih zadali, 

toda te so le navidezne, saj jih pot v resnici prek njih vodi k njim usojenemu, resničnemu 

cilju.  Lyra je tako skozi prvi roman prepričana,  da opravlja vse mogoče naloge: kot si je 

želela, se poda na sever, kjer sreča čarovnice in oklopne medvede, reši prijatelja Rogerja ter 

najde svojega očeta. Toda vse te naloge se izkažejo za navidezne v smislu, da je prek njih 

dejansko opravila nekaj povsem drugega: čarovnic in medvedov ni srečala, ker si je tega tako 

želela, temveč zato, da ji bodo pomagali na njeni poti proti resničnemu cilju. In Rogerja ni 

rešila, temveč ga je s tem zgolj privedla k svojemu očetu, ki je potreboval otroško žrtev, da bi 

odprl prehod s svojega sveta na enega izmed vzporednih. Skozi ta prehod pa vodi tudi pot k 

Lyrini usodi, determinirajoča sila prek navideznih nalog vodi Lyro k resničnim. Navidezne 

naloge, ki si jih je zastavila, z lahkoto opravi, ker si pri tem pomaga z alethiometrom. Toda 

odgovorov instrument ne ponuja kar sam po sebi,  temveč sila,  zaradi katere sploh deluje, 
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naslovna temna tvar. Ta pa na Lyrina vprašanja resda odgovarja po resnici, a ob enem tako, da 

jo vodi k njeni usodi (Kenda, 2009).

6.1 ČAS IN KRAJ DOGAJANJA

Čas in kraj sta v ljudski pravljici nedoločna, v fantaziji pa skoraj vedno natančno navedena.

• Čas

Njegova temna tvar je najboljši primer tipa več svetov, izmed katerih je eden tudi stvarni svet. 

Tu  časovna  določila  opredeljujejo  tako  dogajalni  čas  stvarnosti  kot  dogajalni  čas  v 

najrazličnejših fantazijskih svetovih. Slednje je razvidno že v Lyrinem svetu, v katerem se 

pripoved začne. Da je Lyrin svet drugačen, lahko vidimo na vsaki strani pripovedi, kajti Lyrin 

Oxford in širša Anglija sta silno podobna svetu stvarnosti.

Zgodovinsko ozadje,  kot  ga je razbrati  iz  Severnega sija,  priča o drugačnih geopolitičnih 

razmerjih Lyrinega sveta: Tatari so vodilna sila na evropskem zahodu in severu, pri čemer je 

Rusija zgolj Moskovska kneževina.

• Kraj

V  trilogiji  spoznavamo  vesolje  z  ogromno  vzporednimi  svetovi.  Prav  glede  na  tako 

ambiciozno  zastavljeni  kontekst  se  je  avtor  s  konkretnimi  prizorišči  omejil.  Tako  ni 

predstavljenih nekaj tisoč svetov, temveč le nekaj, da deluje prepričljivo. Nekateri svetovi so 

zastopani zgolj s svojim drobcem, ki preide na katerega od tistih svetov, kjer se dogajanje 

dejansko odvija. Lyrin Oxford svojo prefinjeno razdelanost kaže prav prek igre fantazijskega 

s stvarnim.  Takšno igro izraža že jedro tega fantazijskega prizorišča,  kolidž Jordan.  Ta v 

stvarnosti ne obstaja, a glede na njegovo pozicijo v Lyrinem Oxfrodu in njegove sestavne dele 

gre očitno za enak svet stvarnega oxfordskega kolidža Exeter. Kolidžema so skupne številne 

zgradbe, kot na primer Palmerjev stolp. Bistvo pri takšnih vzporednicah med stvarnostjo in 

fantazijsko resničnostjo je, da je zaradi njih povsem jasna prostorska pozicija fantazijskega, a 

obenem  je  nespregledljiva  tudi  igrivost  vzporednic.  Pullman  je  namreč  obiskoval  ravno 

Exeter,  tako  da  pozna  tradicionalna  rivalstva  med  oxfordskimi  kolidži.  Jordan  opiše  kot 

najveličastnejši in najbogatejši izmed vseh oxfordskih kolidžev (Kenda, 2009). 

Zgodba  se  začenja  v  jedilnici  z  njenimi  starodavnimi  nizkimi  okni,  portreti  nekdanjih 

rektorjev in tremi velikimi omizji,  ki segajo vzdolž celotnega prostora, vse do podesta na 

njegovem koncu.  Pogrinjki  na  treh  mizah  vključujejo  kristalne  kozarce  in  srebrn  pribor, 

čeprav so namenjeni študentom. Ti običajno sedijo na stolih, a po potrebi, kadar je veliko 
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gostov, služabniki stole zamenjajo s hrastovimi klopmi. Omizje na podestu za profesorje pa 

ima  vedno  mahagonijeve  stole,  oblazinjene  z  baržunom.  Njihov  pribor  je  zlat.  Bogastvo 

Exeterjeva fantazijskega sveta torej nikakor ni zanemarljivo. Iz jedilnice seveda vodijo ena 

vrata tudi v kuhinjo, toda zanimivejša so tista na koncu podesta, ki vodijo v sprejemnico. 

Vhod vanjo je ženskam strogo prepovedan, skladno s konservativnejšim Lyrinim svetom, ki 

mu vlada močna Cerkev; sprejemnico lahko celo pospravlja zgolj višje moško osebje. Sicer 

gre za natanko določen prostor: velik, s kaminom, katerega osrednji del zavzema ovalna miza 

iz  palisandra,  okoli  katere  so naslanjači,  oblazinjeni  z  zelenim usnjem,  na njej  pa  čakajo 

profesorje  kozarci  in  karafe  ter  vrtljivo  stojalo  za  pipe,  sredi  katerega  je  posoda  z  listi 

nikotinarice. Sprejemnica omogoča lagodje še z drugimi nič manj bogatimi elementi: veliko 

hrastovo omaro z ogrinjali predavateljev, komodo in servirno mizico, na kateri sta gorilnik in 

posoda za cvrtje makovih glavic, ki naj bi učenjakom zbistril um in razvezal jezik.

Pullman opiše mnogo prostorov na Jordanu: strehe kolidža, po katerih pleza pobalinska Lyra, 

kuhinjo, v kateri ima prijatelje, veliki oratorij, kapelo, rektorjevo hišo, itd. Ko primerjamo naš 

in Lyrin svet, ugotovimo, da so listi nikotinarice fantazijska varianta tobaka, fantazijski veliki 

oratorij je ekvivalent za stvarne kolidžem značilne kapele, fantazijska kapela pa je, skladno z 

vladavino  Cerkve  na  Lyrinem  svetu,  enako  kot  stvarni  oddelek  za  fiziko  delcev  in 

kozmologijo (raziskave na tem področjih ima Lyrina Cerkev vsekakor pod svojim nadzorom, 

saj sprožajo nevarne herezije).

A vse to je zgolj manjši del Jordana, kajti ta je kot stvarni Exeter enak tudi glede prostorskih 

razmerij, saj je nad površjem le manjši del fantazijskega kolidža, le-ta je razširjen tudi pod 

zemljo. V zgodbi je prikazanih nekaj kletnih prostorov: bogate vinske kleti, ki jih opisujejo 

njihovi  starodavni  kamniti  oboki,  podprti  z  močnimi  stebri,  nepravilni  tlakovci  in  stene, 

prepolne polic s steklenicami ali nizi sodcev, kripta pod oratorijem, v kateri v hrastovih krstah 

s  svinčenimi  obrobami  počivajo  rektorji  in  dolgi  hodniki  katakomb  s  kvadratastimi 

vdolbinami v stenah, v katerih so shranjene lobanje učenjakov. Vse to avtor prikaže na igriv 

in humoren način, skozi pobalinsko Lyro in njene nočne more.

Pullmanova  igra  med  prostoroma  stvarnosti  in  fantazije  se  širi  tudi  zunaj  kolidža  v  sam 

Oxford, mdr. pokrito tržnico, male ulice predmestja Jericho in območje ob bregovih Temze 

ter reke Cherwell,  kamor spadajo tudi glinenice.  Vse navedene točke so tesno povezane z 

jedrom prizorišča, najbolj očitno prek Lyre, ki se z njih vedno znova vrača v Jordan (Kenda, 

2009).

6.2 MOTIVI 
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V trilogiji  se  pojavljata  dva pomembna  motiva,  in  sicer  motiv  otroka,  deklice  z  izjemno 

močjo, in motiv čarobnega predmeta. 

• Motiv otroka, deklice z izjemno močjo

Lyra je deklica z izjemno močjo, ki se v prvi knjigi sama, v drugih dveh pa skupaj z Willom, 

ves čas giblje proti njuni skupni usodi - sta nova Adam in Eva. V Lyri je skladno z vlogo nove 

Eve tudi moč pripovednice. Z njo si že v prvem romanu med oklopnimi medvedi visokega 

severa prisluži naslov Lyra Srebrousta. Lyrine pripovedke so resda učinkovite, a vseeno so 

zgolj zapeljive laži, kakršna naj bi bila zapeljiva laž prve Eve, zaradi katere je od drevesa 

spoznanja  jedel  tudi  prvi  Adam.  Avtor  v  svoji  trilogiji  že  od  začetka  predstavlja  Lyro  v 

interakciji s Pantalaimonom, njenim dæmonom. Ta se skozi prvo knjigo razkrije kot fizični 

izraz  posameznikove  duše.  Dæmon  kot  takšen  je  samostojna  entiteta,  a  obenem  vendar 

sestavni del človeka: običajno je drugega spola, predvsem njegovi miselni procesi in čutne 

zaznave so lahko drugačni kot pri njegovem človeku (dæmon npr. lahko opazi kaj, kar človek 

spregleda), zlasti čustva pa si dostikrat delita. Dæmon je umrljiv, pri čemer je njegov obstoj 

odvisen od človeka in tudi obratno: v trilogiji je večkrat prikazano, kako ob smrti človeka 

umre dæmon in kako po smrti dæmona umre tudi človek. Zavzema živalsko podobo, ki si jo 

pri otrocih do pubertete po želji ter potrebi spreminja, potem pa se »ustali«. Mornar je Lyri 

razložil prednosti ustaljenega dæmona. Dejal je, da je osebi takrat jasno, kakšen človek je. 

Njegov dæmon je galebka, kar pomeni, da je tudi on nekakšen galeb. Ni veličasten in lep, a je 

trpežen in lahko preživi marsikje, vedno pa si bo našel tudi hrano in družbo. 

Z besedami znanosti Lyrinega sveta gre ob ustalitvi dæmona za fizikalni dokaz, da se nekaj 

zgodi, ko se nedolžnost spremeni v izkustvo, saj pred ustalitvijo ljudje komaj kaj privlačijo 

osnovne delce (Prah), ki predstavljajo naslovno temno tvar, po njej pa izjemno močno. Lyrina 

Cerkev trdi,  da gre  za  fizikalni  dokaz izvirnega  greha,  saj  v  njej  vidi  obnovitev  biblične 

zgodbe Adama in Eve v življenju slehernika. 

Vez med dæmonom in človekom je nevidna. Je tudi izrazito intimna, saj je fizični stik med 

posameznikom in dæmonom drugega človeka skrajen tabu; ko eden izmed vojakov zgrabi 

Pantalaimona, se Lyra počuti, kot bi njegova dlan segla naravnost vanjo, tja, kjer nima pravice 

biti  nobena dlan.  Preplavi  jo  omedlevica,  vrti  se  ji  je,  gre  ji  je  na bruhanje,  postane  vsa 

mlahava. Takšna vez ne omogoča ločitve, saj se dæmoni od svojih ljudi ne morejo oddaljiti za 

več kot nekaj metrov. Izjema so čarovnice. Te namreč poznajo pokrajino na severu Lyrinega 

sveta in ni ga dæmona, ki bi lahko vstopil vanjo. Da bi deklica postala čarovnica, jo mora 

prečkati sama. Ko to opravi, ugotovi, da vez z njenim dæmonom ni pretrgana, še vedno sta 

eno, toda zdaj se lahko ločita in gresta lahko vsak po svoje (Kenda, 2009).  
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• Motiv predmeta s čarobno močjo

Najpomembnejši  predmet v trilogiji  je alethiometer.  Izumili  so ga v šestnajstem stoletju v 

Pragi, ko je bila na višku obsesija z zapletenimi alegorijami, saj so bile celo zgradbe in slike 

načrtovane tako, da so se brale kot knjige. Če bi imel pravi slovar, bi lahko bral naravo samo. 

Izumitelj  je bil  učenjak,  ki  je poskušal iznajti  način,  kako meriti  vplive nebesnih teles na 

usodo, kar mu seveda ni uspelo. Toda mehanizem, ki ga je iznašel, se je očitno odzival na 

nekaj, čeprav nihče ni vedel, kaj je to. Ne glede na to, zakaj sam instrument deluje, pa je 

postalo znano, za kaj ga je moč izrabiti: alethiometer, resnicomer ali znakovnik je instrument, 

ki na zastavljeno vprašanje vedno da resničen odgovor. Resnica pa je tu zelo relativen pojem. 

Alethiometer Lyro vztrajno opozarja na kaj, kar mora videti, čeprav ga po tem ni spraševala 

(ko jo napoti iskat otroka, ki mu je Cerkev odrezala dæmona). Usmerja jo tudi tako, da ji 

povsem zamolči nekatere očitne posledice njene poti (kot npr. dejstvo, da bo pripomogla k 

smrti svojega prijatelja). 

Alethiometer je okrogel, približno tolikšen kot prevelika zapestna ura ali kompas, ohišje ima 

bakrene barve in s steklom pokrito prednjo stran. Na robu ohišja so trije vrtljivi gumbi, pod 

zastekljeno prednjo površino pa se gibljejo štiri igle: trije z gumbi nastavljivi kazalci in igla, 

ki se neprestano suče ter se nikdar ne umiri. Na obodu je šestintrideset gravur, znamenj, kot 

so kača, lutnja, sidro, kamela, strela, šestilo, idr. Od šestintridesetih znamenj jih je v celotni 

trilogiji  izrecno  navedenih  26.  Takšno število  navedenih  znamenj  je  vsekakor  dovolj,  da 

deluje Lyrina komunikacija z alethiometrom prepričljivo, a še vedno pušča prostor domišljiji 

bralca.  Od  tisočerih  pomenov  posameznega  znamenja,  ima  večina  simbolov  v  trilogiji 

navedenega samo enega ali dva, izbrana peščica pa še nekaj več, tja do petih sidra. Sidro tako 

pomeni upanje, stanovitnost, oviro, zadržek in prenapetost, peščena ura čas, smrt, zdaj, strela 

je jeza, itd.

Proces  uporabe  čarobnega  predmeta  je  pri  znakovniku  razdelan  podrobno in  postopno:  v 

mnogih primerih vprašanj in odgovorov so najprej na vrsti najpreprostejši, tem pa sledijo vse 

bolj zapleteni, dokler nazadnje ne potekajo med Lyro in znakovnikom resnično kompleksni 

pomenki. A mimo tega je osnovni proces uporabe vedno isti: najprej je treba nastaviti troje 

kazalcev  na  znake,  ki  izražajo  želene  pomene.  Ko Lyra  alethiometru  zastavi  vprašanje  o 

namenih  Tatarov v zvezi s Kamčatko kazalce tako usmeri na kamelo (Azija - Tatari), na rog 

obilja (Kamčatka, kjer so rudniki zlata) in na mravljo (omenjena dejavnost, namen in cilj). Po 

nastavitvi  kazalcev  se  mora  upravljalec  resnicomera  osredotočiti  na  izbrane  pomene  treh 

znamenj. Te mora biti sposoben obdržati  v mislih brez pretirane vneme, nasilnega iskanja 
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odgovora in zgolj opazovati, medtem ko igla tava. Lyra svoje pogovore z resnicomerom opiše 

kot da bi zrla v vodo, gledati pa mora ravno prav daleč, sicer je tisto, kar s pogledom išče, 

zabrisano. Igla človeku pomaga s tem, da ob vsakem znamenju odgovora potrzne tolikokrat, 

kolikor je izbrani pomen tega znamenja na lestvici pomenov oddaljen od prvega. Toda s tem 

pridobljene pomene je nato treba še povezati v odgovor. V primeru vprašanja o Tatarih je 

odgovor precej zapleten: delfin (igra) in šlem (vojna), kar skupaj pomeni, da se bodo Tatari 

zgolj pretvarjali, da gredo v vojaški spopad. Nato dete (težave) in sidro (napetost, kot v sidrni 

vrvi), spopad za Kamčatko bi Tatarom povzročil preveč preglavic, saj so že tako prenapeli 

svoje sile (Kenda, 2009).

7. PRIMERJAVA MED KNJIGO SEVERNI SIJ IN FILMOM 
ZLATI KOMPAS

7.1 FILM ZLATI KOMPAS

Slika 12: Na levi strani oklopni medved Iorek Byrnison, na desni pa Lyra, ki ima v rokah 
alethiometer, ob njej je njen dæmon Pantalaimon

(Zlati kompas, 2007)

OSNOVNI PODATKI O FILMU

• Naslov: Zlati kompas (The golden compass)

• Dolžina: 1 ura 54 minut

• Leto: 2007 

• Država: ZDA, Velika Britanija 

• Jezik: angleščina 

• Scenarij: Chris Weitz po romanu Philipa Pullmana Severni sij (trilogija Njegova temna 

tvar)

• Režija: Chris Weitz 

• Igrajo: 
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 Nicole Kidman   – gospa Coulter

 Daniel Craig   – Lord Asriel

 Dakota Blue Richards   – Lyra Belacqua

 Freddie Highmore – Pantalaimon (glas)

 Ian McKellen – Iorek Byrnison (glas)

 Ben Walker   - Roger

 Eva Green   – Serafina Pekkala

 Jim Carter   – Lord (John) Faa

 Tom Courtenay   – oča Coram

 Claire Higgins – mati Costa

 Sam Elliott – Lee Scoresby

Scenarist  in  režiser  Chris  Weitz  pravi:  »Domišljija  in  briljantnost  teh  knjig  sta  me  čisto 

prevzeli.« (Zlati kompas, 2007).

Slika 13: Lord Asriel 
(Zlati kompas, 2007)

Slika 14: Lyra in gospa Coulter 
(Zlati kompas, 2007)

7.2 ZANIMIVOSTI

• Film The Golden Compass je bil napovedan že leta 2002, zaradi težav s scenarijem in 

režiserjem je prišlo do zamud. Snemati so začeli 4. 9. 2006 v Angliji, snemanja pa so 

potekala še v Švici in na Norveškem. V ZDA je bila premiera 7. 12. 2007. Proračun je 

znašal 180 milijonov ameriških dolarjev in ta film je eden najdražjih proizvodov New 

Line Cinema. Do julija 2008 je bil zaslužek filma 372. 234, 864 ameriških dolarjev.

• Film je dobil nagrado  Academy Award in BAFTA za posebne učinke, čeprav so bile 

kritike mešane. 

• Dakota Blue Richards, ki igra Lyro, je bila izbrana izmed deset tisoč deklet, čeprav je 

bila to njena prva igralska vloga.
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• Freddie  Highmore,  ki  je  glas  posodil  Pantalaimonu,  je  prišel  naknadno,  saj  se  je 

ustvarjalcem filma zdel primernejši,  ker je enake starosti kot Lyra in je tako bolje 

prikazan njun intimen odnos. 

• Nicole Kidman, ki igra gospo Coulter, je vlogo sprejela šele, ko ji je Pullman osebno 

poslal pismo in jo povabil k sodelovanju.

• Oklopnemu medvedu Ioreku Byrnisonu je glas posodil Ian McKellen, ki je v trilogiji 

Gospodar prstanov (J. R. R. Tolkien) igral Gandalfa.

• Iofurju Raknisonu je v filmu ime Ragnar Sturlusson, saj ustvarjalci filma niso želeli, 

da bi prišlo do zamenjave imena z Iorekovim.

• Pullman se je odzval na mnoge kritike glede barve las gospe Coulter, ki je bila v knjigi 

črnolaska, v filmu pa svetlolaska. Izjavil je, da se je zmotil, da je prav, da je gospa 

Culter v filmu svetlolasa.

• Avtor trilogije je marca 2008 izjavil, da je veliko stvari v filmu dobrih in da je zelo 

težko v film spraviti knjigo ter da je bilo potrebno sprejeti kar nekaj sporazumov. Upa, 

da bosta nadaljevanji odigrani v isti zasedbi in z isto ekipo.

• Režiser  je  razkril,  da  so  zadnja  poglavja  izpustili  zaradi  nadaljevanja  trilogije 

(Pretanjeni nož), da bi tako lahko ponudili najbolj obetaven zaključek prvega filma in 

najboljši možen začetek drugega filma, je pa priznal tudi, da ga je do tega privedel 

ogromen marketinški pritisk (The golden compass, 2007; Zlati kompas, 2007).

7.3 ODZIVI CERKVE NA FILM

Hollywoodska produkcija se je še pred premiero znašla med katoliškimi  skupinami,  ki  so 

pozivale k bojkotu filma na eni in pisateljevimi bralci  ter oboževalci,  ki niso hoteli  videti 

nobenih sprememb izvirnika, na drugi strani.

Ameriška Katoliška zveza je pozvala katolike, naj si filma ne ogledajo, saj obstaja nevarnost, 

da  bi  ogled  filma  ljudi  lahko  napeljal  k  prebiranju  trilogije.  Pullman  je  Katoliški  cerkvi 

namreč  od  nekdaj  trn  v  peti:  trilogija,  v  kateri  mnogi  kritiki  vidijo  novodobno inverzijo 

Miltonovega  Izgubljenega raja, katoliško predstavo o nebesih predstavi kot lažno. Življenje 

po smrti  obstaja,  a  je  turobna  eksistenca  v temi,  v  kateri  družbo dušam umrlih  delajo le 

krvoločne harpije. V Pullmanovem fantazijskem svetu je Cerkev kriva krutih poskusov na 

otrocih, s katerimi skušajo odkriti izvor grešnosti in skriti dejstva, ki bi lahko omajala moč 

celotne organizacije. Prav Cerkev, z Magisterium na čelu je torej temna sila, proti kateri se 

borijo junaki zgodbe.
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Režiser  Chris  Weitz  v  filmski  adaptaciji  Severnega sija okoli  vsakršnih versko obarvanih 

vprašanj  naredi  velik  ovinek  –  nenazadnje  si  ni  hotel  odtujiti  levjega  dela  ameriških 

kinoobiskovalcev. »Nisem hotel biti nasilen ali žaliti vernih ljudi, čeprav ne verjamem, da bi 

bile Njegova temna tvar izrazito protiverske ali protikatoliške knjige.«

(Prognom nad gnostično »temno tvar«, 2007).

7.4 ODSTOPANJA OD KNJIGE

7.4.1 Videz igralcev

• Lyra je v knjigi opisana kot svetlolaska z modrimi očmi, v filmu pa ima rjave 

lase in rjave oči.

• V knjigi sta bila gospa Coulter in lord Asriel natančno opisana kot črnolasca, v 

filmu pa imata oba svetle lase.

7.4.2 Izpuščeni dogodki

• V prvem poglavju, ko pride lord Asriel, ga postreže strežnik, prinese mu kavo. 

Kasneje pride tudi portir, ki lordu prinese njegovo opremo, lord Asriel pa ga 

obtoži, da je polil karafo z vinom.

• Sestanek s pomembneži na Jordanu je v filmu prikazan zelo površno, prikazan 

je  le  fotogram  in  pogovor  o  Prahu.  V  knjigi  pa  lord  Asriel  pokaže  več 

fotogramov,  poteka  pogovor  o  severnem siju,  oddvojitvi,  lord  pokaže  tudi 

glavo raziskovalca Grummana, ki naj bi bil ubit na severu. Omenjeni pa so tudi 

panserbjørni, predvsem Ioufur ter njegova želja, da bi imel dæmona.

• Pogovor rektorja in knjižničarja  o zastrupljenem vinu,  žrtvenem ešalonu ter 

načrtih lorda Asriela. 

• Ugrabitev Tonyja Makariosa v 3. poglavju. V mestu ga ugrabi gospa Coulter in 

Tony kmalu  ugotovi,  da ni  edini,  saj  je  ugrabljenih otrok  ogromno ter  vse 

pripravljajo na premestitev v Bolvangar.

• Igranje  Lyre  in  Rogerja  po katakombah in  Lyrine  nočne more,  povezane z 

mrtvimi učenjaki v katakombah.

• Soareja pri gospe Coulter v filmu ni prikazana. 
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• V filmu  je  izpuščeno  tudi  Lyrino  življenje  s  cigóti  (kako  so  jo  skrivali  v 

podpalubju,  kako si  je krajšala  čas …) ter  kako si  je izborila  potovanje na 

sever.

• Življenje s cigóti na Morostu ter sestanek vseh cigótskih družin na Morostu, 

tako imenovana Naveza – sestanek o odpravi.

• V  filmu  ni  prikazanega  srečanja  Lyre  in  očeta  Corama  s  čarovniškim 

konzulom  v  Trollesundu,  kjer  želita  vzpostaviti  tik  s  čarovnico  Serafino 

Pekkalo.

• V filmu ne prikažejo pogovora Ioreka in Lyre z vaščanom vasi ob jezeru ter 

smrti oddvojenega otroka.

• V filmu oddvojeni otrok k sebi ne stiska ribe in zato je izpuščen tudi prepir 

Lyre z ostalimi člani odprave glede kraje ribe.  

• Izpuščen je tudi dogodek v svalbardski ječi. V knjigi Lyro vržejo v ječo, kjer 

spozna tudi norega znanstvenika. 

• V filmu ne vidimo, kako Iorek poje Iofurjevo srce, kar je del rituala in pomeni, 

da je zmagovalec Iorek in novi kralj.

• Zelo malo je prikazanega tudi Lyrinega bivanja v Bolvangarju. Izpuščeni so 

dogodki, kjer se Lyra spoprijatelji z ostalimi otroki, druženje v sobi z dekleti 

ter delanje poskusov na otrocih, ki jih izvaja tamkajšnje osebje.

• V  filmu  ne  vidimo,  kako  sta  Lyra  in  Kais  s  pomočjo  Billyja  in  Rogerja 

izpustila oddvojene dæmone iz koče ob Postaji.

• Izpuščen je tudi napad skalnih besov na balon in Lyrin padec iz njega.

• Konec  zgodbe  v  filmu  ni  prikazan  (srečanje  z  očetom  in  materjo,  umor 

Rogerja, odhod na drug svet), zadnji prizor je v balonu, ko Lyra z Leejem, 

Iorekom, Serafino in Rogerjem odpotuje rešit lorda Asriela.

7.4.3 Dodani dogodki

• Na začetku filma je najprej razlaga o tem, da obstaja več vzporednih svetov, da 

jih povezuje Prah, da imajo na tem svetu ljudje ob sebi svojo dušo, da obstajajo 

čarovnice, cigóti na vodi, oklopni medvedi, nekaj povedo tudi o alethiometru.

• Film se začne s spopadom med cigóti in Lyro, kar pa se ne ujema s knjigo, so 

pa te igre in boji opisani v 3. poglavju (Lyrin Jordan).

• Lyra v filmu odkrije sobo v stanovanju gospe Coulter ter v košu opazi razne 

dokumente.  Na enem od teh dokumentov najde napisana imena otrok,  med 
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drugim Rogerja in Billyja  ter  ugotovi,  da je gospa Coulter  vodja  žrtvenega 

ešalona.

• V filmu je med Lyrinim bivanjem s cigóti prikazano, kaj se dogaja z otroki v 

Bolvangarju, tega v knjigi ni. 

• Dogodki na Magisteriumu v knjigi niso opisani, npr. pogovor o tem, da morajo 

odstraniti Lyro in kako je gospa Coulter na prostost spustila leteča vohuna.

• Napad na lorda Asriela – v knjigi ni opisano, kako ga napadejo, pač pa samo, 

da so ga ujeli ter da je v ječi, kjer ga stražijo oklopni medvedi.

7.4.4 Napačno zaporedje dogodkov

• Lyra gre najprej v Bolvangar, šele nato pa na Svalbard in ne obratno, kot to 

lahko vidimo v filmu.

7.4.5 Napačno navajanje podatkov in spremenjeni dogodki

• Na začetku filma povedo, da je alethiometer samo eden, kar ni res, v knjigi je 

jasno napisano, da je alethiometrov še šest. 

• Rektor hoče zastrupiti lorda Asriela in ne nekdo z Magisteriuma (fra Pavel), 

kot je prikazano v filmu.

• V knjigi je zastrupljeno vino tokajec, letnik 1989, v filmu pa je to bourbon, 

letnik 1995.

• Lyra na sestanku sliši o medvedjem kralju Iofurju in njegovi želji, da bi imel 

dæmona in  ji  tega  ne pove gospa Coulter  med večerjo,  kot  je  prikazano v 

filmu.

• V filmu ni prikazanega konjskega sejma, na katerem izgine cigótski otrok Billy 

Costa, isti dan izgine tudi Roger, vendar pa v knjigi ni napisano, kako Roger 

dejansko izgine. V filmu je prikazano, da Billy in Roger čakata na Lyro pri 

obzidju, nato ju ugrabijo, vidimo le zlatega opičjaka. 

• V knjigi Lyra pride k rektorju po alethiometer, v filmu pa rektor pride v njeno 

sobo ter ji ga izroči.

• V knjigi ni omenjeno, da bi rektor Lyri rekel, da naj alethiometra ne pokaže 

gospe Coulter.

• V filmu Lyra  ob svojem odhodu h gospe Coulter  sploh ne ve,  da je Roger 

izginil, v knjigi pa je jasno opisano, da ga išče, sprašuje služabnike …

• V filmu je prikazano, da Lyra in Pantalaimon ujameta zlatega opičjaka pri kraji 

alethiometra,  v knjigi  pa je napisano samo,  da je Pantalaimon videl zlatega 
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opičjaka, kako je prišel iz njune sobe. Lyra ne zbeži vpričo gospe Coulter, kot 

to vidimo v filmu, ampak pobegne na skrivaj, ko je nihče ne gleda.  

• Lyra na soareji spozna, da gospa Coulter vodi žrtveni ešalon, v filmu pa to 

ugotovi, ko najde dokumente z napisanimi imeni otrok in na dnu njen podpis. 

• Resnico o Lyrinih starših in njeni dojilji ji povesta lord Faa ter oča Coram in 

ne gospa Coulter, kot je prikazano v filmu.

• V knjigi je dæmon mame Coste veliki sivi pes, v filmu pa orel.

• V filmu se z Lyro na ladji pogovarja čarovnica Serafina Pekkala, v knjigi pa 

njen dæmon Kais.

• V  knjigi  čarovnice  letijo  na  veji  nebesnega  borovca,  v  filmu  nimajo 

pripomočkov.

• V filmu  Lyra  prva  spozna  Leeja  Scoresbya,  v  knjigi  pa  ga  k  sodelovanju 

povabi John Faa.

• V filmu je Iofurju Raknisonu ime Ragnar Sturlusson.

• V knjigi je rečeno, da je bil Iorek izgnan iz Svalbarda zato, ker je ubil drugega 

medveda, v filmu pa naj bi izgubil borbo.

• V filmu se Iorekov oklep skriva v okrajni pisarni magisterija, v knjigi pa v 

župnišču. 

• Lyra in Iorek vprašata lorda Faaja, če gresta lahko v sosednjo vas iskat otroka, 

v filmu gresta na skrivaj.

• Oddvojeni fant, ki ga Lyra in Iorek najdeta v koči ob jezeru, je v knjigi Tony 

Makarios, v filmu pa Billy Costa. 

• Panserbjørni bi morali biti glede na knjigo bolj okrašeni in načičkani. 

• V filmu je prirejen tudi dogodek, kjer Iofur Lyri  zastavi vprašanje in s tem 

preveri, če je res pravi dæmon. V filmu jo vpraša, kako je prišel na prestol, v 

knjigi pa ga zanima, kdo je bil prvi medved, ki ga je ubil. 

• Lyra gre v filmu z Iorekom iz Svalbarda v Bolvangar, v knjigi pa gre skupaj z 

Rogerjem in Iorekom iskat lorda Asriela.

• V filmu Lyra pot v Bolvangar najde s pomočjo Ioreka, v knjigi pa jo ugrabijo 

Tatari in jo odpeljejo tja. 

• V knjigi Lyra prisluškuje zaposlenim na Postaji ter gospe Coulter v zračnem 

jašku nad sobo, v filmu pa se skrije pod mizo.
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• Eksplozija na postaji je v filmu prikazana tako, da Lyra v sobi, kjer izvajajo 

poskuse, prižge vse naprave ter povzroči kratek stik, v knjigi pa je s pomočjo 

plinskih gorilnikov in moke povzroči eksplozijo.

Igralska zasedba je vrhunska, izstopata predvsem Nicole Kidman in Daniel Craig. Na začetku 

je narejen kratek uvod, da tisti, ki knjige niso prebrali, lažje razumejo, kaj so alethiometer, 

Prah, dæmoni … V filmu zasledimo govor v treh jezikih, in sicer v angleščini (večino filma, 

vsi glavni junaki), norveščini (domačini v Trollesundu) in ruščini (Tatari na severu). To se 

ujema tudi s knjigo, saj je jasno navedeno, da Tatari Lyro nagovorijo v njej neznanem jeziku. 

Film  se  sicer  precej  razlikuje  od  knjige,  oziroma  je  kar  nekaj  dogodkov  izpuščenih  ali 

dodanih,  da  je  zgodba  bolj  povezana  in  razumljiva,  precej  pa  je  tudi  spremenjenih 

podrobnosti, ki ne vplivajo preveč na razvoj zgodbe. Film povezujejo glavne stične točke, ki 

so enake tako v knjigi kot v filmu. Težko je prikazati skoraj 400 strani v dveh urah, če pa bi 

naredili  film čisto  po  knjigi,  bi  bil  le-ta  predolg  in  tako  ne  bi  bil  več  tako  zanimiv,  saj 

gledalčeva  pozornost  ne  bi  bila  več  enaka.  Prizori  so  odlični,  svoje  dodajo  tudi  posebni 

učinki, ki pričarajo vzdušje, napetost, gledalec se lahko popolnoma vživi v film, kot bi bil v 

središču dogajanja. Zgodba se vseskozi stopnjuje, film pa je istočasno napet, grozljiv, poln 

močnih prizorov, ki vsebujejo ljubezen, zaupanje, prijateljstvo, boje … Film je predstavljen 

tako,  da si  gledalec  ne more  ustvariti  dobre časovne predstave,  saj  se je  v  knjigi  zgodba 

odvijala kar nekaj časa, več tednov, v filmu pa imamo občutek, da se vse zgodi v nekaj dneh. 

To se  dogaja  predvsem zaradi  izpuščenih  dogodkov,  ko  je  Lyra  živela  s  cigóti  na barki. 

Izpuščen je tudi konec zgodbe, ki pa je zelo pomemben za nadaljevanje trilogije (Pretanjeni  

nož in Jantarni daljnogled), tako da z zanimanjem pričakujem ostala dva filma.

8. DIDAKTIČNI DEL

8.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Problem: Obravnava fantastične pripovedi  Severni sij (prvi del  trilogije Njegova temna tvar 

avtorja Philipa Pullmana) v 5. razredu osnovne šole.

Književno besedilo je sicer predlagano za obravnavo v 8. razredu osnovne šole (berilo Svet iz  

besed 8),  sama pa sem želela  zgodbo čim bolje predstaviti  in približati  učencem razredne 

stopnje. Odločila sem se za 5. razred, saj je zgodba precej zapletena, v njej nastopa veliko 

književnih oseb, živali ter predmetov in je tako primernejša za drugo triado. 
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8.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE

• Učenci poznajo avtorja trilogije Njegova temna tvar Philipa Pullmana. 

• Učenci poznajo književno besedilo Severni sij. 

• Učenci poznajo film Zlati kompas.

• Učenci najdejo razlike med pripovedjo, povzeto po knjigi Severni sij, in filmom Zlati  

kompas.

8.3 OSNOVNI RAZISKOVALNI METODI

• Kvalitativna metoda  , ki temelji na opisu, besedah. Učence sem na začetku obravnave 

književnega dela  Severni sij povprašala o podrobnostih,  ki se nanašajo na osnovne 

podatke  književnega  besedila  (Ali  poznate  avtorja  trilogije  Philipa  Pullmana  in 

književno  besedilo  Severni  sij?)  in  filma  Zlati  kompas (Ali  poznate  film  Zlati  

kompas?).

• Empirično-kvantitativna  metoda  ,  s  katero  sem učencem najprej  predstavila  celotno 

besedilo s pripovedovanjem in branjem treh odlomkov iz knjige Severni sij, nato so si 

pogledali še film Zlati kompas. Čez štiri dni so izpolnili vprašalnik, kjer je bilo eno 

izmed vprašanj tudi, če so našli kakšno razliko med pripovedjo, povzeto po knjigi 

Severni sij, in filmom Zlati kompas.

8.4 OBRAVNAVA FANTASTIČNE PRIPOVEDI V 5. RAZREDU

V  učnem  načrtu  za  slovenščino  za  devetletno  osnovno  šolo  sem  poiskala  obravnavo 

fantastične pripovedi  za 5.  razred osnovne šole  in  si  pogledala  cilje ter  jih prilagodila  za 

obravnavo  fantastične  pripovedi  Severni  sij.  V  učnem  načrtu  za  5.  razredu  sicer  ni 

predlaganega  odlomka  iz  trilogije  Njegova  temna  tvar,  zato  pa  je  predlaganih  nekaj 

fantastičnih  pripovedi,  na primer:  R. Dahl:  Čarovnice in  P.  L.  Travers:  Mary Poppins.  V 

učnem načrtu  za  slovenščino  za  devetletno  osnovno šolo trilogija  Njegova  temna tvar ni 

predlagana, je pa v učbeniku Svet iz besed 8 za 8. razred odlomek iz prve knjige Severni sij. 

Ta  odlomek  sem  si  izbrala  tudi  za  obravnavo  v  5.  razredu,  seveda  pa  sem  zahtevnost 

obravnave ustrezno prilagodila. 
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8.5 VZOREC

Vzorec je sestavljalo 27 učencev (od tega 17 dečkov in 10 deklic) 5. a razreda osnovne šole 

Orehek Kranj. Prvo, drugo, tretjo in sedmo uro so bili prisotni vsi učenci, četrto, peto in šesto 

uro obravnave fantastične pripovedi Severni sij pa sta bila dva učenca odsotna. 

8.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV

Iz učnega načrta za 5. razred sem izpisala cilje in jih prilagodila obravnavanemu besedilu. 

Raziskavo sem izvedla na osnovni šoli Orehek Kranj, v 5. a razredu. Obravnava je trajala 7 

šolskih ur. 

Prve  tri  šolske  ure  smo  namenili  obravnavi  fantastične  pripovedi  Severni  sij, ki  sem jo 

učencem  predstavila  skozi  pripovedovanje,  dopolnjevanje  časovnega  traku  in  branje 

odlomkov. 1. in 2. uro smo izvedli v sredo, 6. 4. 2011, 3. uro pa v četrtek 7. 4. 2011.

4., 5. in 6. uro smo izvedli v petek, 8. 4. 2011. Namenili smo jih ogledu filma Zlati kompas ter 

pogovoru o razlikah med pripovedjo, povzeto po knjigi Severni sij, in filmom Zlati kompas.  

Za  domačo  nalogo  so  morali  napisati  nadaljevanje  zgodbe  in  so  tako  pisali  fantastično 

pripoved, s katero so razvijali bralne in pisne književne sposobnosti. 

Zadnjo,  7.  šolsko  uro,  ki  smo  jo  izvedli  v  torek  12.  4.  2011,  so  učenci  prebrali  svoja 

nadaljevanja zgodb, mi zastavili še nekaj vprašanj v zvezi s pripovedjo, povzeto po knjigi 

Severni  sij, in  filmom  Zlati  kompas.  Izpolnili  so  tudi  anonimni  vprašalnik,  v  katerem so 

zapisali, kaj jim je bilo najbolj všeč pri pripovedi, povzeti po knjigi Severni sij, kaj pri filmu 

Zlati kompas ter če so našli kakšne razlike med pripovedjo, povzeto po knjigi Severni sij, in 

filmom Zlati kompas.

8.7 INSTRUMENT

Za raziskavo sem uporabila 2 tehniki,  in sicer sem učencem zastavljala vprašanja ter tako 

preverila prve tri hipoteze, za potrditev zadnje pa sem sestavila vprašalnik s tremi vprašanji 
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odprtega tipa, na katere so odgovorili po končani obravnavi fantastične pripovedi Severni sij  

in po ogledu filma Zlati kompas.

8.8 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV

Obravnava fantastične pripovedi  Severni sij je potekala sedem šolskih ur, ki so se smiselno 

povezovale. 

Prvo  uro  obravnave  fantastične  pripovedi  Severni  sij sem  učencem  najprej  predstavila 

trilogijo Njegova temna tvar in avtorja Philipa Pullmana ter takoj preverila prvi dve hipotezi 

(Učenci  poznajo avtorja trilogije  Njegova temna tvar Philipa Pullmana in Učenci  poznajo 

književno besedilo  Severni  sij),  tako da sem učence  vprašala,  če  poznajo avtorja trilogije 

Philipa Pullmana in književno besedilo Severni sij. 

Tretjo hipotezo sem preverila v petek, 8. 4. 2011, 4. uro obravnave fantastične pripovedi, ko 

sem na začetku učne ure učencem povedala, da si bomo ogledali  film  Zlati  kompas, ki je 

nastal po književni predlogi Severni sij. Učence sem vprašala, če poznajo film Zlati kompas. 

Četrto  hipotezo  pa  sem preverila  s  pomočjo  vprašalnika  (3.  vprašanje  Si  našel/a  kakšno 

razliko med pripovedjo, povzeto po knjigi Severni sij, in filmom Zlati kompas?). Ker so bila 

vprašanja  odprta,  je  bilo  možnih  več  odgovorov,  ki  sem  jih  potem  tudi  analizirala  in 

utemeljila.

8.9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA

Napisala sem analizo vsake učne ure posebej in tudi skupno analizo vseh sedmih učnih ur. 

Analizirala in utemeljila pa sem tudi vprašalnik.

8.10.1 Analiza obravnave fantastične pripovedi Severni sij 

Že med branjem knjige Severni sij,  sem si zanimive odlomke označila in tako izbrala tri, za 

katere  sem  menila,  da  bodo  učencem  najbolj  približali  samo  zgodbo.  Za  izvedbo  sem 

potrebovala precej priprav, saj sem izdelala alethiometer in časovni trak. Z alethiometrom so 

se učenci preizkusili  v pogovoru z njim (zastavljanje vprašanj, odgovarjanje na vprašanja, 

iskanje  ustreznih  simbolov in  njihovih pomenov),  s  časovnim trakom pa so učenci  dobili 

boljšo časovno predstavo pripovedi ter si bolje zapomnili književne osebe ter dogodke, saj so 

sodelovali pri sestavljanju časovnega traku tekom pripovedovanja. Prebrali smo tri odlomke, 
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vsak  pa  je  bil  iz  drugega  sklopa  (knjiga  Severni  sij  je  razdeljena  na  tri  sklope:  Oxford, 

Bolvangar in Svalbard). Za obravnavo vsakega sklopa sem porabila po eno šolsko uro. 

Med  mojim  poučevanjem  sem  opazovala  učence,  najbolj  pa  me  je  zanimalo  njihovo 

razmišljanje in odzivi na pripoved ter prebrane odlomke, razumevanje odlomka - odgovori na 

vprašanja in pa njihovi izdelki – tudi domača naloga. 

Glede na moje opazovanje sem napisala analize za posamezne učne ure ter tudi za vseh sedem 

ur skupaj.

• Analiza prvega dela obravnave fantastične pripovedi Severni sij

Naše druženje se je začelo tako, da smo se najprej predstavili, nato pa kar začeli z učno uro. 

Podajanje snovi in informacij je potekalo sistematično, in sicer:

 Uvodna motivacija:   Učenci so reševali nalogo tako, da so ugibali črke, ki sestavljajo 

besedi severni sij. Neka učenka je zelo hitro vedela odgovor, ko je bilo odkritih šele 

pol črk: S E _ E _ _ I     S I _. Povedala je pravilno rešitev in učenci so takoj vedeli, da 

je to naravni pojav in ga znali opisati. Pokazala sem jim sliko, da so si pojav še bolje 

predstavljali. 

 Predstavitev  trilogije  in  avtorja:   Pokazala  sem  jim  vse  tri  knjige,  ki  sestavljajo 

trilogijo, učenci pa so ugotavljali,  koliko strani imajo. Skupaj smo ugotovili,  kaj je 

trilogija, v pomoč jim je bilo, da sem jim pokazala vse tri knjige in pri besedi trilogija 

poudarila besedo tri. Ko sem predstavila avtorja, so kaj hitro tudi izračunali, koliko je 

star danes (65 let). 

 Pogovor o žanru:   Pri  razlagi  definicije  fantastične  pripovedi  nismo izgubljali  časa, 

učenci so takoj ugotovili glavne značilnosti le-te. 

 Premor pred pripovedovanjem  : Najprej sem razdelila listke in sličice ter razložila, kdaj 

in kako jih morajo pritrditi na časovni trak. Nato so se učenci umirili ter pripravili na 

poslušanje pripovedi in aktivno sodelovanje pri dopolnjevanju časovnega traku.
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Slika 15: Časovni trak

 Interpretativno pripovedovanje:   Ko sem začela pripovedovati pripoved, so mi učenci 

zastavili kar nekaj vprašanj, navdušeni so bili nad svetom, v katerem živi Lyra, najbolj 

pa so jih  pritegnili  dæmoni.  Kar  nekaj  časa  so porabili,  da so ugotovili,  kaj  meri 

alethiometer (resnico). Pomagala sem jim tako, da sem jim zastavljala vprašanja npr. 

kaj merimo, s čim merimo, kako bi izmerili prihodnost, resnico …

 Premor pred branjem in umestitev odlomka v besedilo  : Učenci so se osredotočili na 

poslušanje in branje odlomka. S pomočjo časovnega traku smo odlomek umestili  v 

besedilo/pripoved.   

 Branje odlomka:   Odlomka (4. poglavje Alethiometer, str. 94-95 in 9. poglavje Konzul 

in medved, str. 194-195) sem jim prebrala počasi in razločno, da so se resnično lahko 

vživeli  v pripoved, nato so odlomka prebrali  tudi sami,  glasno, vsak učenec po tri 

povedi.

 Premor po branju in izražanje doživetij:   Učence je odlomek navdušil, želeli so vedeti 

še več o alethiometru, predmetu s čarobno močjo.

 Razlaga manj znanih/neznanih besed:   Učencem sem dala navodilo, da med branjem 

podčrtajo besede, ki jih ne razumejo, nato pa smo jih potem razložili, in sicer tako, da 

so  najprej  učenci  poskušali  razložiti  pomen  besede,  če  ga  niso  poznali,  sem  ga 

razložila jaz.

 Vprašanja za razumevanje besedila:   Učencem sem zastavljala vprašanja, povezana z 

odlomkom. Z odgovori niso imeli težav.
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 Nove naloge:   Pogledali smo si alethiometer, ki sem ga izdelala, in ga tudi preizkusili. 

Na  njem sem učencem  pokazala,  kako  se  je  z  njim  pogovarjala  Lyra.  Sledilo  je 

reševanje učnega lista Alethiometer. Učenci so s pomočjo priložene tabele simbolov 

odgovarjali na vprašanja. To jim je delalo kar nekaj težav, saj niso razumeli navodil, 

nekaj  učencev spraševalo  za  razlago,  zato  sem še enkrat  razložila  potek  reševanja 

učnega lista. Učni list smo tudi pregledali in se pogovorili o pomenu simbolov.

Slika 16: Alethiometer

• Analiza drugega dela obravnave fantastične pripovedi Severni sij

Drugi del obravnave književnega besedila je sledil takoj naslednjo uro, zato so bili učenci še 

vedno motivirani za delo in polni vtisov. Tudi ta ura je potekala sistematično (izpustili smo le 

uvodno motivacijo, saj je bila ta ura nadaljevanje prejšnje):

 Premor  pred  pripovedovanjem  :  Najprej  sem  razdelila  listke  in  sličice,  nato  so  se 

učenci  umirili  ter  pripravili  na  poslušanje  pripovedi  in  aktivno  sodelovanje  pri 

dopolnjevanju časovnega traku.

 Interpretativno  pripovedovanje:   Pripoved  sem  nadaljevala  tam,  kjer  se  je  končal 

odlomek o alethiometru. 

 Premor pred branjem in umestitev odlomka v besedilo  : Učenci so se osredotočili na 

poslušanje in branje odlomka. S pomočjo časovnega traku smo odlomek umestili  v 

besedilo/pripoved.   

 Glasno branje odlomka:   Odlomek (16. poglavje Srebrna giljotina, str. 299-301) sem 

jim prebrala počasi in razločno, da so se resnično lahko vživeli v pripoved, nato so 

odlomek tudi sami prebrali, glasno, vsak učenec tri povedi.

 Premor po branju in izražanje doživetij:    Učenci so odlomek doživeli zelo čustveno, 

skrbelo jih je za Lyro in Pantalaimona, želeli so izvedeti nadaljevanje zgodbe.
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 Razlaga manj znanih/neznanih besed:   Učenci so bili med branjem pozorni na neznane 

besede,  ki  so  jih  podčrtali  med  branjem,  v  tem odlomku  so našli  le  eno,  in  sicer 

anbarični tok (= električni tok).

 Vprašanja  za  razumevanje  besedila:   Učencem sem zastavila  vprašanja,  povezana  z 

odlomkom. Na vsa vprašanja so odgovorili pravilno.  

 Nove naloge:   Ker nam je zmanjkalo časa, so učenci za domačo nalogo napisali, katera 

žival bi bila njihov dæmon in zakaj. Dæmona so tudi narisali. 

• Analiza tretjega dela obravnave fantastične pripovedi Severni sij

Tretja ura obravnave fantastične pripovedi Severni sij je potekala podobno kot prejšnji dve:

 Pregled domače naloge  :  Učenci  so se  zelo  potrudili,  vsi  so prebrali  svojo domačo 

nalogo in pokazali svoje risbe sošolcem. En učenec je naredil tudi plakat.

 Uvodna motivacija:    Pogovarjali smo se o severnih medvedih: kako izgledajo, koliko 

tehtajo, kaj jedo … Učenci so o teh živalih veliko vedeli, so se pa hitro spomnili tudi 

na medveda iz zgodbe, Ioreka Byrnisona.

 Obnova pripovedi:   S pomočjo časovnega traku so učenci obnovili pripoved tako, da je 

nekaj učencev prišlo pred tablo in ostalim pripovedovalo zgodbo.

 Premor  pred  pripovedovanjem  :  Najprej  sem razdelila  listke  in  sličice,  nato  so  se 

učenci  umirili  ter  pripravili  na  poslušanje  pripovedi  in  aktivno  sodelovanje  pri 

dopolnjevanju časovnega traku.

 Interpretativno  pripovedovanje:   Pripoved  sem  nadaljevala  tam,  kjer  se  je  končal 

odlomek o srebrni giljotini. Učenci so zopet dobili listke in sličice, ki so jih tekom 

pripovedi pritrjevali na časovni trak. 

 Premor pred branjem in umestitev odlomka v besedilo  : Učenci so se osredotočili in z 

zanimanjem  poslušali  odlomek.  Na  časovnem  traku  smo  odlomek  umestili  v 

besedilo/pripoved.   

 Branje odlomka:   Odlomek (20. poglavje Boj na življenje in smrt, str. 375-378) sem 

jim prebrala počasi in razločno, da so se resnično lahko vživeli v pripoved, nato so 

odlomek tudi sami prebrali, glasno, vsak učenec tri povedi. Tudi učenci, ki jim je šlo 

branje malo slabše, so se potrudili in tekoče prebrali tri povedi.

 Premor po branju in izražanje doživetij:    Učenci so že med mojim glasnim branjem 

spuščali  glasove  navdušenja  in  pa tudi  gnusa,  vsi  so nestrpno pričakovali,  kdo bo 

zmagal v boju ter navijali za Ioreka. Nad odlomkom so bili navdušeni.
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 Razlaga manj znanih/neznanih besed:   Učenci so bili med branjem pozorni na neznane 

besede, ki so jih podčrtali med branjem, nato pa smo jih razložili tako, da so najprej 

učenci poskušali razložiti pomen besede, če ga niso poznali, sem ga razložila jaz.

 Vprašanja  za razumevanje  besedila:   Učencem sem zastavila  vprašanja,  povezana  z 

odlomkom. Nekatere odgovore so poiskali v besedilu in prebrali poved, v kateri se je 

skrival odgovor.  

 Nove  naloge:   Učenci  so  morali  za  domačo  nalogo  napisati  kratko  obnovo (15-20 

povedi) pripovedi. Hitro so ugotovili, da je težko strniti toliko podatkov na eno stran v 

zvezku.

• Analiza četrtega dela obravnave fantastične pripovedi Severni sij

Ogled filma je potekal v petek, 8. 4. 2011, in sicer smo za to porabili tri šolske ure.

 Pregled domače naloge:   Nekaj učencev je prebralo svojo kratko obnovo pripovedi. 

 Napoved filma   Zlati kompas  :   Učencem sem povedala, da si bomo ogledali film Zlati  

kompas, posnet po književni predlogi Severni sij. 

 Premor pred ogledom filma    Zlati kompas  :   Učenci so se udobno namestili pred TV-

sprejemnik in umirili.

 Ogled filma    Zlati kompas  :   Zbrano in pozorno smo si ogledali  film, učence pa sem 

opozorila, naj bodo pozorni na razlike med pripovedjo, povzeto po knjigi Severni sij in 

filmom Zlati kompas.

 Premor po ogledu filma   Zlati kompas  :   Učenci so pripovedovali o vtisih, v film so se 

vživeli in ga doživljali zelo čustveno. 

 Pogovor o filmu    Zlati kompas  , razlaga nejasnih prizorov:   Učenci so našli ogromno 

razlik med pripovedjo, povzeto po knjigi Severni sij in filmom Zlati kompas, imeli so 

veliko vprašanj v zvezi s filmom, nekatere like so si predstavljali drugače, kot so bili 

prikazani v filmu. 

 Nove naloge:   Za domačo nalogo so morali do torka, 12. 4. 2011, napisati nadaljevanje 

zgodbe, podala sem jim zadnji stavek iz knjige Severni sij.  Učenci so se naloge zelo 

veselili, imeli so polno idej, kako bi se lahko zgodba nadaljevala. S pisanjem so tudi 

razvijali bralne in pisne književne sposobnosti, razvijali domišljijo ter se seznanili z 

žanrom in upoštevali  glavne  značilnosti  fantastične  pripovedi,  kar  je  bil  tudi  eden 

izmed ciljev učnih ur.

• Analiza petega, sklepnega dela obravnave fantastične pripovedi Severni sij

52



Romana Tavčar, 2011: Obravnava fantastične pripovedi Severni sij v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 
Pedagoška fakulteta Ljubljana.

To je  bilo  naše  zadnje  srečanje,  ki  ni  potekalo  tako  kot  ostale  učne  ure,  saj  smo to  uro 

namenili predvsem zaključku obravnave fantastične pripovedi Severni sij. 

Učna ura je potekala takole:

 Pregled  domače  naloge  in  govorni  nastopi  :  Nekaj  učencev  je  prišlo  pred  tablo  in 

prebralo svoje nadaljevanje zgodbe. Vsi izdelki so bili zanimivi, učenci so se zares 

potrudili in dokazali, da zelo dobro pišejo domišljijska besedila.

 Pogovor o filmu in pripovedi:   Z učenci smo se pogovarjali o trilogiji Njegova temna 

tvar in filmu Zlati kompas, na kratko sem jim obnovila nadaljevanje zgodbe in jih tako 

spodbudila k branju. 

 Izpolnitev vprašalnika:   Učenci so pisno odgovorili na tri vprašanja. Podali so izčrpne 

odgovore, ki so mi pomagali pri kasnejši analizi vprašalnika.

• Skupna analiza vseh sedmih ur obravnave fantastične pripovedi Severni sij

Za izvedbo vseh sedmih učnih ur sem potrebovala kar precej priprav (ponovno branje knjige 

Severni  sij,  logična  razdelitev  knjige  na  tri  dele,  izbira  odlomkov,  pregled  manj 

znanih/neznanih  besed,  oblikovanje  vprašanj  za  razumevanje  besedila,  sestavljanje  novih 

nalog in izdelava časovnega traku ter alethiometra), kar pa se mi je pozneje obrestovalo, saj 

sem učne ure izvedla brez težav. Edino, kar me je zmotilo, je bila časovna uskladitev, saj bi za 

obravnavo same pripovedi lahko namenila še kakšno učno uro več. Povratna informacija je 

bila že po prvih dveh urah izjemno pozitivna. Učenci in učiteljica so mi na koncu druge ure 

namenili dolg aplavz, vsi pa so že nestrpno pričakovali naslednji dan in razplet zgodbe. Tudi 

podrobnejša sinteza in vrednotenje ob zaključku obravnave sta pokazali, da so bili učni cilji 

doseženi. Učenci so vseskozi sodelovali, razmišljali in se aktivno vključevali v pogovor in 

pripovedovanje  (dopolnjevanje  časovnega  traku).  Podajali  so  izčrpne  odgovore,  določene 

informacije so poiskali tudi v besedilu. Med ogledom filma sta v razredu vladali  tišina in 

napetost. Moteč je bil le en učenec, ki si je že ogledal film in je kar nekajkrat komentiral 

dogajanje in tako motil ostale učence. Učenci so želeli izvedeti,  kako se zgodba nadaljuje, 

zato sem jim na kratko obnovila, kaj se dogaja v knjigi Pretanjeni nož in Jantarni daljnogled. 

Štirje učenci so si še isti dan v šolski knjižnici izposodili knjigo Severni sij. To je bil tudi moj 

glavni cilj obravnave – učence pritegniti k branju fantastične pripovedi. 

8.11 VPRAŠALNIK
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Učencem sem zastavila  tri  vprašanja,  na katera  so pisno odgovorili  pet  dni  po zaključku 

obravnave knjige Severni sij in štiri dni po ogledu filma Zlati kompas, ko niso bili več toliko 

pod vtisom zgodbe in so si uredili misli.

Vprašalnik so sestavljala tri odprta vprašanja, in sicer: 

 Kaj ti je bilo najbolj všeč pri pripovedi, povzeti po knjigi Severni sij?

 Kaj ti je bilo najbolj všeč pri filmu Zlati kompas?

 Si našel/a kakšno razliko med pripovedjo, povzeto po knjigi  Severni sij, in filmom 

Zlati kompas?

Vprašalnik je priložen tudi v prilogi.

Ker  so  bila  vprašanja  odprta,  so  lahko  napisali  več  odgovorov.  Z  vprašanji  sem  hotela 

preveriti, če so učenci razumeli pripoved, povzeto po knjigi Severni sij, ter film Zlati kompas, 

zanimalo pa me je tudi, kaj jih je najbolj pritegnilo pri pripovedi in kaj pri filmu. Zadnje 

vprašanje je bilo namenjeno predvsem preverjanju moje četrte hipoteze, seveda pa so učenci 

morali dobro poznati tako zgodbo, povzeto po knjigi Severni sij, in film Zlati kompas, saj so 

le  tako lahko ugotovili  nekaj  podrobnosti,  v katerih  se le-ta  razlikujeta.  Dva učenca nista 

gledala  filma,  zato  dva  vprašalnika  nista  bila  popolna,  učenca  sta  odgovorila  le  na  prvo 

vprašanje. Dobila sem zelo zanimive odgovore, ki sem jih tudi analizirala. 

8.12 ANALIZA VPRAŠALNIKA

Analizirala sem vsako vprašanje posebej, in sicer tako, da sem preštela, kolikokrat se določen 

odgovor ponovi. 

1. Kaj ti je bilo najbolj všeč pri pripovedi, povzeti po knjigi   Severni sij  ?  

 Največ učencem (10) je bil všeč medvedji boj med Iorekom Byrnisonom in Iofurjem 

Raknisonom, ko Iorek postane medvedji kralj.

 Petim učencem so bili najboljši del pripovedi dæmoni, živali, ki spremljajo ljudi. 

 Trije  učenci  so  izpostavili  alethiometer  in  Lyrin  pogovor  z  njim,  prav  tako  trem 

učencem pa je bilo najbolj všeč, da je bila pripoved zanimiva in pustolovska. 

 Po dva učenca sta najbolj uživala v svetu, v katerem je živela Lyra, v eksploziji, ki jo 

je povzročila na Postaji ter v Lyri kot uporniški deklici, ki se ni pustila ujeti žrecem.

 Po enemu učencu so bili  najbolj  všeč časovni  trak,  ki  smo ga sproti  dopolnjevali, 

branje  odlomkov,  mehanična  vohuna,  Lyrini  pripetljaji  v  kleti  kolidža,  skorajšnja 

ločitev Lyre in Pantalaimona ter izginjanje otrok ter Lyrina pomoč pri iskanju le-teh.
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2. Kaj ti je bilo najbolj všeč pri filmu   Zlati kompas?  

Odgovori so bili precej raznoliki, saj je vsak učenec po svoje doživljal film. 

 Največ  učencem (5)  je  bila  najbolj  všeč  bitka  med  otroki,  cigóti,  čarovnicami  in 

medvedom ter stražarji Postaje.

 Štirje učenci so odgovorili, da jim je bila najbolj všeč bitka med medvedoma in ko je 

Lyra gospe Coulter namesto alethiometra dala mehaničnega vohuna.

 Po trem učencem je bil najbolj všeč alethiometer ter Lyrin pogovor z njim ter Lyrino 

srečanje z Iorekom in Iorekova odločitev, da odpotuje z njo na sever.

 Dvema učencema so bili najbolj všeč dæmoni.

 Po en učenec pa je kot najljubši del filma izpostavil Lyino bivanje na Postaji, Lyrino 

potovanje na sever, eksplozijo na Postaji, medvede, Iorekov oklep, da v filmu ni bilo 

veliko krvi in krvavih prizorov, poskus ločitve Lyre in Pantalaimona, pobeg od gospe 

Coulter (ko opičjaku priščipne prste), ko je gospa Coulter udarila svojega dæmona,  ko 

Lyra najde Rogerja, da Lyra reši otroke s Postaje, da je film manj grozljiv kot knjiga, 

da je ob smrti dæmona le-ta prikazan kot prah, igralska zasedba, da je film podoben 

knjigi.

3. Si našel/a  kakšno razliko med pripovedjo,  povzeto po knjigi    Severni sij   in filmom   

Zlati kompas  ?  

Pri tem vprašanju so si bili učenci bolj enotni.

 Kar devet  učencev je opazilo,  da odlomek iz  knjige,  v katerem se Lyra  potika po 

kletnih prostorih kolidža (igra z lobanjami), v filmu ni prikazan.

 Sedem učencev je bilo pozornih na ime dečka, ki mu je bil odtujen dæmon. V knjigi je 

bil to Tony Makarios, v knjigi pa Billy Costa.

 Štirje učenci so opazili, da v filmu ni bilo prikazane Rogerjeve smrti. 

 Trije učenci so bili pozorni na barvo snega med bitko med medvedoma. Napisali so, 

da sneg v filmu ni bil tako krvav kot pa je bilo to opisano v knjigi.

 Po dva učenca sta opazila, da v filmu ni bilo prikazanih Lyrinih nočnih mor, da Iorek 

ni  pojedel  Iofurjevega  srca,  da  čarovnice  niso  letele  na  vejah  nebesnega  borovca, 

ampak brez pripomočkov. Dva učenca pa sta opazila tudi, da so bili v filmu zamenjani 
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dogodki (v filmu Lyra najprej odpotuje v Svalbard in šele nato v Bolvangar, v knjigi 

pa  ravno  obratno)  in  da  so  bili  določeni  dogodki  spremenjeni  (v  knjigi  je  bila 

eksplozija v kuhinji, v filmu pa v ločevalnici).

 Po en učenec je zapisal sledeče razlike: Billy Costa v filmu ni umrl, čeprav so mu 

odrezali dæmona, medvedji boj je bil v knjigi bolje opisan kot je bil prikazan v filmu, 

v filmu ni bilo prikazanega prehoda v drug svet, v filmu na koncu niso našli in rešili 

lorda Asriela, v filmu je bil prikaz smrti in človeka bolj nazorno prikazan kot pa v 

knjigi. 

8.13 UTEMELJITEV VPRAŠALNIKA

Ker je v razredu kar 17 učencev in le 10 učenk, ni presenetilo, da so bili največkrat omenjeni 

odlomki  in  prizori,  kjer  so  potekali  boji  (boj  med  Iorekom  Byrnisonom  in  Iofurjem 

Raknisonom ter boj med otroki, cigóti, medvedom, čarovnicami in stražarji Postaje), saj so ti 

prizori dečkom bližje.

Večkrat so bili omenjeni tisti prizori, ki smo jih brali med obravnavo književnega besedila, 

kar je razumljivo, saj so se učencem bolj usedli v spomin, bolje so si jih predstavljali in se 

vživeli v književno besedilo.

Učenci so v vprašalniku omenili tudi podrobnosti, ki so se jim zdele zabavne, nenavadne ali 

pa so jih pretresle (dæmoni, Lyrino raziskovanje Jordanove kleti, čarovnice, ki so letele na 

vejah nebesnega borovca, odtujitev dæmona …).

8.14 POTRDITEV HIPOTEZ

Prvo (učenci poznajo avtorja trilogije Njegova temna tvar Philipa Pullmana) in drugo (učenci 

poznajo književno besedilo  Severni sij) hipotezo sem ovrgla, saj  nihče od učencev prej ni 

poznal knjige Severni sij in avtorja Philipa Pullmana.

Tretjo  hipotezo  (učenci  poznajo  film  Zlati  kompas)  lahko  potrdim  le  delno,  saj  sta  film 

predhodno poznala le dva učenca. 

Zadnja hipoteza (učenci  najdejo razlike  med pripovedjo,  povzeto po knjigi  Severni  sij,  in 

filmom  Zlati  kompas.)  pa je potrjena, saj so prav vsi učenci, ki so bili  prisotni na celotni 

obravnavi fantastične pripovedi, našli razlike med pripovedjo, povzeto po knjigi  Severni sij, 

in filmom Zlati kompas. Po dve razliki je našlo dvanajst učencev, tri razlike dva učenca in 

štiri razlike en učenec.
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9. ZAKLJUČEK

Trilogija  Njegova  temna tvar upošteva  vzorec,  značilen  za  fantastične  pripovedi,  vsebuje 

poststrukturalistično teorijo po švedski analitičarki Marii Nikolajevi. 

Avtor trilogije, britanski pisatelj Philip Pullman, je prejel več nagrad za svoja dela, ki so tudi 

med najbolj branimi po celem svetu. Najbolj znana je seveda trilogija Njegova temna tvar, s 

prvim delom Severni sij na čelu. Za omenjeno književno predlogo je bil posnet tudi film z 

naslovom  Zlati  kompas, ki pa na kar nekaj mestih odstopa od književne predloge.  Največ 

razlik je v majhnih podrobnostih, ki pa ne vplivajo na potek zgodbe. Zelo nazorno je prikazan 

Lyrin svet, k temu pa pripomorejo računalniški efekti, ki delujejo prepričljivo. Navsezadnje 

pa je knjiga Severni sij vseeno boljša kot film Zlati kompas, saj pove več.
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Tudi učni načrt vključuje fantastične pripovedi, nekaj del je precej aktualnih, na primer Harry 

Potter. Trilogije  Njegova temna tvar še ni v učnem načrtu, je pa odlomek iz prve knjige v 

učbeniku za 8. razred Svet iz besed 8. 

Z obravnavo fantastične pripovedi Severni sij sem preverila štiri hipoteze. Izvedla sem sedem 

učnih ur, od tega sem tri ure namenila obravnavi fantastične pripovedi, tri ure ogledu filma in 

eni uri analizi ter izpolnjevanju vprašalnika. Dve hipotezi sem ovrgla, eno delno potrdila in 

eno potrdila v celoti. Rezultati so bili pričakovani, saj je knjiga Severni sij precej zahtevna za 

10-letnike, zato sem tudi jaz obravnavo prilagodila učencem petega razreda. Glede na moje 

opazovanje odzivov učencev, so le-ti v učnih urah uživali, sodelovali in se marsikaj novega 

naučili. Najpomembneje pa je, da sem pritegnila k branju fantastičnih pripovedi.

Če bi imela za obravnavo več časa, bi z učenci prebrala celo knjigo, vsako učno uro eno 

poglavje. Lahko pa bi na način, ki sem ga izvedla v razredu, obravnavali celotno trilogijo, 

vendar pa bi za to potrebovali precej več časa, najverjetneje eno šolsko leto.

Menim,  da  takšna  obravnava  fantastične  pripovedi  (branje  odlomkov,  časovni  trak, 

pripovedovanje,  ogled filma,  pisanje nadaljevanja zgodbe …) pripomore k bolj  aktivnemu 

sodelovanju in boljši učinkovitosti učencev ter s tem k boljšemu pouku.
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11. PRILOGE

11.1 UČNE PRIPRAVE

UČNA PRIPRAVA

Učiteljica Romana Tavčar Datum 6. 4. 2011
Šola OŠ Orehek Razred 5. a
Predmet slovenščina, književnost Število učencev 27
Ura 1 in 2

Učna tema fantastična pripoved Učna enota Philip Pullman – Severni sij
Učni cilji:

• Učenci  si  pridobivajo  pozitivno  razmerje  do  književnosti  ter  si  z  branjem  tuje 
književnosti razvijajo bralno kulturo.

• Učenci razvijajo zanimanje za poslušanje ter branje umetnostnih besedil ter vstopajo v 
ustvarjalni dialog z umetnostnim besedilom.

• Učenci poslušajo in razumejo pripovedovanje ter  branje umetnostnega besedila.  Po 
branju odgovorijo na vprašanja o bistvenih podatkih.

• Učenci  se  seznanijo  z  odlomkom iz  knjige  Severni  sij in  prepoznajo  ter  doživijo 
fantastično pripoved.

• Učenci ločijo realni in domišljijski svet.
• Učenci se identificirajo s književno osebo in razumejo motive za ravnanje književne 

osebe.

• Učenci  upovedujejo  razpoloženja  in  čustva  književnih  oseb,  pri  tem  ugotovitve 
utemeljujejo s podatki iz besedila.

• Učenci v odlomku spodbudo za branje cele zbirke ali vsaj ene knjige. 

Metode dela: pogovor, razlaga, pripovedovanje, delo z besedilom, delo z grafičnimi izdelki.
Učne oblike: frontalna, individualna.
Učna  sredstva  in  pripomočki:  časovni  trak  in  slikovno  gradivo,  učni  list  alethiometer, 
alethiometer.
Viri in literatura: 

• Blažić, M. M. (2006/2007). Uvod v književnost (powerpoint predstavitev). 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

• Pobežin,  G.,  Horvat,  P.,  &  Bolčina,  S.  (2006).  1000  čudes  narave. Ljubljana: 
Mladinska knjiga.

• Pullman, P. (2003). Severni sij. Njegova temna tvar I (str. 94-95, 194–195 in 299-301). 
Ljubljana: Epta.
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POTEK UČNE URE
UVODNI DEL

 Uvodna motivacija
Učence pozdravim, se jim predstavim ter jim na kratko povem, kaj bomo delali.

Na tablo narišem skledo za sadno kupo in učencem povem, da bodo geslo ugibali tako, da 
bodo ugibali črke, ki jih besedi vsebujeta. Če bo črka pravilna, jo bom napisala na ustrezno 
črto,  če pa bo napačna,  bom v skledo narisala  sadje (jagoda,  banana,  češnja,  jabolko …). 
Rešitev morajo ugotoviti, preden bo skleda s sadjem polna. 
Rešitev  je  naslov  knjige  in  naravni  pojav  severni  sij.  Ko  učenci  ugotovijo  rešitev,  jih 
povprašam, če vedo, kaj je severni sij. Sledi pogovor o severnem siju kot naravnem pojavu, 
povem nekaj dejstev.

Severni sij so orjaške nevihte, ki divjajo po površju Sonca, bruhajo nabite delce, ki v zgornjih 
plasteh atmosfere  reagirajo in molekule različnih plinov vzpodbudijo h gibanju. Te potem 
žarijo z barvnimi plameni, ki razsvetljujejo nebo. Najbolj pogost je daleč na severu – bližje 
kot gremo proti severnemu polu, večja je verjetnost, da ga bomo ugledali. Eskimi in druga 
severnjaška ljudstva se ga ne bojijo, ampak ga spoštujejo, kajti večina jih verjame, da ima 
povezavo z življenjem po smrti (Pobežin idr., 2006; Pullman, 2003). 

OSREDNJI DEL
 Napoved besedila

Učencem povem, da je Severni sij tudi naslov knjige, ki jo bomo obravnavali in je prva izmed 
treh knjig iz trilogije z naslovom Njegova temna tvar. Pokažem vse 3 knjige, sledi pogovor o 
tem, kaj je trilogija. 

Predstavim avtorja trilogije Philipa Pullmana, učence vprašam, če avtorja in trilogijo mogoče 
že poznajo in so knjige že prebrali. 

Povem, da je Severni sij fantastična pripoved. Skupaj ugotovimo, kaj je fantastična pripoved.
»Fantastična  pripoved  je  obsežna  sodobna  pravljica,  v  kateri  se  dogajajo  čudeži  v 
domišljijskem svetu, drugačnem kot je doživljajski, s prvinami nepričakovanega, čudežnega 
in kršenjem naravnih zakonov.« (Blažič, 2006/2007).

Na tablo pritrdim prvi del časovnega traku in učencem razdelim listke, na katerih so slike ali 
besede. Povem, da jih bodo pritrdili na časovni trak tekom pripovedi, tako da bomo dobili 
(časovno) predstavo celotne pripovedi.

 Premor pred pripovedovanjem
Učenci se udobno namestijo, osredotočijo ter se pripravijo na zbrano ter pozorno poslušanje 
pripovedi. 

 Interpretativno pripovedovanje
Pripovedujem  pripoved,  vmes  učenci,  ki  imajo  slike  oziroma  besede,  ki  sovpadajo  s 
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pripovedjo, le-te pritrdijo na časovni trak.

Učencem zastavljam vprašanja:
o Kaj lahko merimo, s čim?

o Kako napovedujejo prihodnost? 

o Kako pa bi izmerili resnico, ljubezen? 

Povem, da bomo sedaj prebrali odlomek, v katerem Lyra dobi predmet, ki meri resnico. 

Učence vprašam:
o Kaj mislite, kako izgleda tak predmet? 

o Ta predmet ima več imen: alethiometer, znakovnik, resnicomer, zlati kompas. Kako bi  
razložili ta imena? Npr. resnicomer – meri resnico.

 Premor pred branjem in umestitev odlomka v besedilo
Učenci se pripravijo na poslušanje in branje odlomka. Odlomek tudi umestimo v besedilo.

 Interpretativno branje
Razdelim liste in preberem odlomka iz knjige Severni sij (4. poglavje Alethiometer, str. 94-95 
in 9. poglavje Konzul in medved, str. 194-195), ki govorita o predmetu s čarobno močjo – 
alethiometru. 

 Premor po branju in izražanje doživetij
Učenci podoživijo besedilo in uredijo vtise o njem ter pripovedujejo o vtisih.

 Glasno branje odlomka
Ponovno branje  odlomka  iz  knjige  Severni  sij  (4.  poglavje  Alethiometer,  str.  94-95 in  9. 
poglavje Konzul in medved, str. 194-195). Vsak učenec prebere tri povedi. 

 Razlaga manj znanih/neznanih besed
 gravure – grafična tehnika, nastane ostra črtna risba
 Kamčatka – ruski polotok
 kaplan – duhovnik, ki pomaga župniku
 konzul – uradni predstavnik
 očak –  oče, pomembnejši prednik
 ofenziva - delovanje oboroženih sil velikega obsega
 rektor – predstojnik univerze
 slonovina – zobovina slonovih oklov
 soboljevina – sobolje krzno, sobolj - kuna
 trans – stanje spremenjene zavesti 
 Tatari – ljudstvo, ki živi na severu
 zlitina – zmes, spojina 
 žametni omot – ovoj iz tkanine
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 Vprašanja za razumevanje besedila
      Učencem zastavljam vprašanja:

o Kdo je Lyri dal alethiometer? Rektor.
o Na kaj je spominjal alethiometer? Na uro ali kompas.

o Katere gravure je vseboval alethiometer? Sidro, peščena ura z lobanjo, bik, panj.
o Koliko je bilo vseh gravur? Šestintrideset.

o Koliko kolesc in koliko kazalcev ima alethiometer? Tri kolesca in štiri kazalce.
o Kakšen je bil četrti kazalec? Daljši in ožji od ostalih treh, izdelan je bil iz motnejše 

zlitine.
o Kaj je kaplan povedal Lyri? Povedal ji je, da vse, kar se konča na meter, nekaj meri.

o V katero žival se je spremenil Pantalaimon, zakaj? V miš, da bi se alethiometru lahko 
bolj približal.

o Kako se Lyra sporazumeva z alethiometrom? Pripravi se do tega, da ne misli na nič, 
potem pa je tako, kot bi zrla v vodo. Gledati mora ravno prav daleč, sicer je to, kar 
išče, zabrisano. 

o Kaj je Lyra vprašala alethiometer? Če bodo Tatari zavzeli Kamčatko.

o Na katere simbole je usmerila kazalce? Kamela, rog obilja, mravlja.
o Kako je Lyra razbrala odgovor, ki ji ga je dal alethiometer? Delfin = igra, šlem = 

vojna, otrok, sidro. 

 Naloge
Na  tablo  pritrdim  alethiometer,  ki  sem  ga  sama  izdelala  in  s  pomočjo  prej  prebranega 
odlomka in legende pomena simbolov alethiometru zastavljamo vprašanja. 
Učenci  dobijo  učni  list,  na  katerem imajo  razložene  simbole,  nato  pa  odgovorijo  na  dve 
vprašanji (zraven pripišejo simbole) in na že dane odgovore zastavijo dve vprašanji. V zadnji 
nalogi si sami izmislijo vprašanje in smiseln odgovor. Pripišejo simbole.

PREMOR

Pregledamo učni list (v prilogi). 

S pomočjo časovnega traku obnovimo zgodbo. 

 Premor pred pripovedovanjem
Učenci se udobno namestijo, osredotočijo ter se pripravijo na zbrano ter pozorno poslušanje 
pripovedi.
 

 Interpretativno pripovedovanje
Pripovedujem  pripoved,  vmes  učenci,  ki  imajo  slike  oziroma  besede,  ki  sovpadajo  s 
pripovedjo, le-te pritrdijo na drugi del časovnega traku.

Učence vprašam, če so že kdaj slišali za giljotino, kaj bi to bilo, kako izgleda. Pokažem tudi 
sliko giljotine in razložim, da so jo v času francoske revolucije v 18. stoletju pa vse do sredine 
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20. stoletja (v Nemčiji do leta 1949, v Franciji pa do leta 1977) uporabljali za obglavljanje 
obsojencev.

 Premor pred branjem in umestitev odlomka v besedilo
Učenci se pripravijo na poslušanje in branje odlomka. Odlomek tudi umestimo v besedilo.

 Interpretativno branje
Razdelim liste in preberem odlomek iz knjige Severni sij (16. poglavje Srebrna giljotina, str. 
299-301), ki govori o srebrni giljotini.

 Premor po branju in izražanje doživetij
Učenci podoživijo besedilo in uredijo vtise o njem ter pripovedujejo o vtisih.

 Glasno branje odlomka
Ponovno branje odlomka iz knjige  Severni sij  (16. poglavje Srebrna giljotina, str. 299-301). 
Vsak učenec prebere tri povedi. 

 Razlaga manj znanih/neznanih besed
o anbarični tok – tako so v Lyrinem svetu poimenovali električni tok

 Vprašanja za razumevanje besedila
Učencem zastavljam vprašanja:
• Kam so moški odpeljali Lyro in Pantalaimona? V sobo, kjer so izvajali poskuse.
• Ali se je Lyra upirala, ko so jo peljali v sobo? Ne.
• Kakšna je bila kletka, kamor so zaprli Lyro in Pantalaimona? Dvodelna, iz 

bledosrebrne mreže. 
• Kaj je viselo nad kletko? Strašno rezilo.
• Kdaj se je Lyra začela upirati in vreščati? Ko je bila že v kletki.
• Kako se je Pantalaimon izvil iz rok moškega? Spremenil je obliko, bil je lev, orel, 

volk, medved, dihur.
• Kako sta se počutila Lyra in Pantalaimon? Lyra je ihtela, Pantalaimon je besnel, bila 

sta jezna, žalostna, bilo ju je strah.
• Kdo je prekinil dogajanje? Gospa Coulter.
• Kako se je odzvala, ko je videla, kdo je v kletki?  Klecnila je, njen obraz je postal 

upadel in bled. 
• Kako sta se počutila Lyra in Pantalaimon, ko sta se rešila iz kletk? Objemala sta se kot 

brodolomca, njena roka se je močno oklepala Pantalaimona.
• Kako je gospa Coulter poklicala Lyro, zakaj? Moj ljubi, ljubi otrok. Ker je Lyra njena 

hči.
• Ali se giljotina v pripovedi uporablja za enak namen kot v času francoske revolucije? 

Ne, v času francoske revolucije so ljudi z njo obglavljali, v naši zgodbi pa ločijo 
človeka in njegovega dæmona.

ZAKLJUČNI DEL

66



Romana Tavčar, 2011: Obravnava fantastične pripovedi Severni sij v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 
Pedagoška fakulteta Ljubljana.

Podam domačo nalogo, in sicer morajo učenci napisati, katera žival bi bila njihov dæmon in 
zakaj, ter ga tudi narisati. 

UČNA PRIPRAVA

Učiteljica Romana Tavčar Datum 7. 4. 2011
Šola OŠ Orehek Razred 5. a
Predmet slovenščina, književnost Število učencev 27
Ura 3

Učna tema fantastična pripoved Učna enota Philip Pullman – Severni sij
Učni cilji:

• Učenci  si  pridobivajo  pozitivno  razmerje  do  književnosti  ter  si  z  branjem  tuje 
književnosti razvijajo bralno kulturo.

• Učenci razvijajo zanimanje za poslušanje ter branje umetnostnih besedil ter vstopajo v 
ustvarjalni dialog z umetnostnim besedilom.

• Učenci  poslušajo in razumejo pripovedovanje ter  branje umetnostnega besedila.  Po 
branju odgovorijo na vprašanja o bistvenih podatkih.

• Učenci  se  seznanijo  z  odlomkom  iz  knjige  Severni  sij in  prepoznajo  ter  doživijo 
fantastično pripoved.

• Učenci ločijo realni in domišljijski svet.
• Učenci se identificirajo s književno osebo in razumejo motive za ravnanje književne 

osebe.

• Učenci  upovedujejo  razpoloženja  in  čustva  književnih  oseb,  pri  tem  ugotovitve 
utemeljujejo s podatki iz besedila.

• Učenci prepoznajo in doživijo fantastično pripoved Severni sij.

• Učenci v odlomku spodbudo za branje cele zbirke ali vsaj ene knjige.
Metode dela: pogovor, razlaga, pripovedovanje, delo z besedilom, delo z grafičnimi izdelki.
Učne oblike: frontalna, individualna.
Učna sredstva in pripomočki: časovni trak in slikovno gradivo.
Viri in literatura: 

• Aljančič,  M.,  Andoljšek,  E.,  Gregori,  J.,  Kurillo,  J.,  Lovka,  M.  dr.,  Hoenigsfeld 
Adamič, M. & Sivec, I. dr. (2008). Novi veliki leksikon živali: več kot 1000 upodobitev 
(str. 37). Olševek: Narava.

• Blažić, M., Žveglič, M., Kenda, J. J., Svetina, P. (2007). Svet iz besed 8. Berilo za 8.  
razred osnovne šole (str. 14-16). Ljubljana: Rokus Klett.

• Pullman, P. (2003). Severni sij. Njegova temna tvar I. Ljubljana: Epta.

POTEK UČNE URE
UVODNI DEL

Pregled domače naloge – nekaj učencev prebere svojo nalogo.
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 Uvodna motivacija
Učencem opišem žival, oni pa ugibajo, katera žival bi to bila. 
Opis:  Živi  na  severu,  tehta  do  1000  kg,  je  rumenkasto  bele  barve,  je  tjulnje  in  ribe,  je  
samotar, živi na obalah ali ledenih ploskvah (Aljančič idr., 2008).

Rešitev je severni medved. Sledi pogovor o severnih medvedih.

Učence vprašam:
 Katerega severnega medveda smo v pripovedi že spoznali? Ioreka Byrnisona.
 Kaj mislite,  katere lastnosti ima Iorek Byrnison iz pripovedi? Je zvest,  pošten, drži 

svojo besedo, ne moreš ga prevarati ...

OSREDNJI DEL
 Napoved besedila

Povem, da bomo danes dokončali pripoved in s tem dopolnili naš časovni trak. 

 Obnova pripovedi
Nekaj učencev pokličem pred tablo in vsak izmed njih ostalim učencev opiše del pripovedi.

 Premor pred pripovedovanjem
Učenci se udobno namestijo, osredotočijo ter se pripravijo na zbrano ter pozorno poslušanje 
pripovedi. 
 

 Interpretativno pripovedovanje
Pripovedujem  pripoved,  vmes  učenci,  ki  imajo  slike  oziroma  besede,  ki  sovpadajo  s 
pripovedjo, le-te pritrdijo na časovni trak.

 Premor pred branjem in umestitev odlomka v besedilo
Učenci se pripravijo na poslušanje in branje odlomka. Odlomek tudi umestimo v besedilo.

 Interpretativno branje
Razdelim liste in preberem odlomek iz knjige  Severni sij  (20. poglavje Boj na življenje in 
smrt, str. 375-378), ki govori o boju med dvema medvedoma.

 Čustveni premor po branju in izražanje doživetij
Učenci podoživijo besedilo in uredijo vtise o njem ter pripovedujejo o vtisih.

 Premor pred branjem in umestitev odlomka v besedilo
Učenci se pripravijo na poslušanje in branje odlomka. Odlomek tudi umestimo v besedilo.

 Glasno branje
Ponovno branje odlomka iz knjige Severni sij (20. poglavje Boj na življenje in smrt, str. 375-
378). Vsak učenec prebere tri povedi. 

 Razlaga manj znanih/neznanih besed
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o intarzija – okrasni vložek

o rogati se – posmehovati se

o šlem – iz več delov sestavljeno kovinsko pokrivalo za zaščito glave

o zadegati – zalučati, vreči

 Vprašanja za razumevanje besedila
Učence vprašam:
o Kot katera športnika sta se ji zdela medveda med bojem? Kot boksarja.
o Kakšen oklep ima Iofur in kakšnega Iorek? Kateri je bolj sijajen in kateri se bolje  

obnese v boju? Iofurjev je bil v slabem stanju, plošče so popokale in se zvile, Iorekov 
pa je bil na več mestih udrt, a poškodbe so bile zgolj površinske. 

o Kateri medved je bil močnejši? Iofur.
o Kateri  del  telesa  so  kladiva  in  kateri  jeklene  konice?  Kladiva  so  pesti,  konice  so 

kremplji.
o Po čem se oklopni medvedi razlikujejo od navadnih medvedov? Imajo oklep, lahko 

govorijo …
o S čim je Iofur zmerjal Ioreka? S cmeravim mladičem, šepavcem, zarjavelim slabičem 

in še marsičem drugim.
o Po čem so oklopni medvedi podobni navadnim medvedom? Da jedo meso, so močni …

o Kako je Lyra prenašala dvoboj? Bila je pretresena, jokala je.
o Za koga je Lyra navijala v tem dvoboju? Za Ioreka.

o Je krutost, kakršno izkažeta medveda med dvobojem, znamenje razumnega bitja? Smo 

tudi  ljudje  kdaj  nerazumni  na  tak  okruten,  živalski  način?  Naštejte,  v  kakšnih  
okoliščinah se izkaže takšna nerazumnost pri ljudeh.

 Premor pred pripovedovanjem
Učenci se udobno namestijo, osredotočijo ter se pripravijo na zbrano ter pozorno poslušanje 
pripovedi. 

 Interpretativno pripovedovanje
Pripovedujem  pripoved,  vmes  učenci,  ki  imajo  slike  oziroma  besede,  ki  sovpadajo  s 
pripovedjo, le-te pritrdijo na časovni trak. Zaključim s pripovedjo, učenci spoznajo celotno 
pripoved.

ZAKLJUČNI DEL
Podam domačo nalogo. Učenci morajo napisati kratko obnovo pripovedi, ki so jo spoznali v 
treh urah našega skupnega druženja.

UČNA PRIPRAVA

Učiteljica Romana Tavčar Datum 8. 4. 2011
Šola OŠ Orehek Razred 5. a
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Predmet slovenščina, književnost Število učencev 27
Ura 4, 5, in 6

Učna tema fantastična pripoved Učna enota Philip Pullman – Severni sij
Učni cilji:

• Učenci si ogledajo film Zlati kompas in ga primerjajo s književno predlogo Severni sij.
• Učenci po gledanju filma Zlati kompas naštejejo razlike med filmom Zlati kompas in 

književno predlogo Severni sij.

• Učenci razumejo motive za ravnanje književnih oseb, kar pokažejo tako, da napišejo 
nadaljevanje zgodbe.

• Učenci po ogledu filma  Zlati kompas  dobijo spodbudo za branje cele zbirke ali vsaj 
ene knjige.

• Učenci pišejo fantastično pripoved. Pri tem upoštevajo njene značilnosti.

Metode dela: pogovor, razlaga, ogled filma.
Učne oblike: frontalna, individualna.
Učna sredstva in pripomočki:  časovni trak,  DVD  Zlati  kompas,  TV sprejemnik in DVD 
predvajalnik.
Viri in literatura: 

• Pullman, P. (2003). Severni sij. Njegova temna tvar I. Ljubljana: Epta.

POTEK UČNE URE
UVODNI DEL

Pregled domače naloge – nekaj učencev prebere kratko obnovo pripovedi.

 Uvodna motivacija
Učenci morajo iz korena sij sestavi čim več besed.
Sij, sijajen, sijati, sijalka, sijajno, sijaj, sijanje, sijajnost.

OSREDNJI DEL
 Napoved filma Zlati kompas

Povem, da bomo danes gledali film Zlati kompas, ki je nastal po književni predlogi Severni  
sij. Na kratko predstavim film (Leto izida 2007, dolžina 1 ura in 54 minut, igralci: Nicole 
Kidman, Daniel Craig …).

 Premor pred ogledom filma Zlati kompas
Učenci se udobno namestijo, osredotočijo ter se pripravijo na zbrano ter pozorno gledanje 
filma Zlati kompas.
 

 Ogled filma Zlati kompas
Učenci pozorno in zbrano gledajo film  Zlati kompas. Na tabli je še vedno pritrjen časovni 
trak, s katerim se orientirajo in primerjajo film Zlati kompas ter knjigo Severni sij. 

 Premor po ogledu filma Zlati kompas in izražanje doživetij
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Učenci podoživijo film Zlati kompas ter pripovedujejo o vtisih.

 Pogovor o filmu Zlati kompas, razlaga nejasnih prizorov 
Z učenci se pogovarjamo o filmu  Zlati kompas, povprašam jih, če jim kakšen prizor ni bil 
jasen in ga skupaj razložimo. Pomagamo si s časovnim trakom, ki je pritrjen na tabli. 

Z  učenci  ugotavljamo,  ali  se  film  Zlati  kompas in  knjiga  Severni  sij v  čem  razlikujeta 
(napačno navajanje podatkov in spremenjeni dogodki).

ZAKLJUČNI DEL
Učenci napišejo nadaljevanje zgodbe. 
»Tako sta Lyra in njen dæmon obrnila hrbet svetu, na katerem sta se rodila, ter odšla proti 
soncu, v nebo.« (Pullman 2003, str. 423).

UČNA PRIPRAVA

Učiteljica Romana Tavčar Datum 12. 4. 2011
Šola OŠ Orehek Razred 5. a
Predmet slovenščina, književnost Število učencev 27
Ura 7

Učna tema fantastična pripoved Učna enota Philip Pullman – Severni sij
Učni cilji:

• Učenci si pridobivajo pozitivno razmerje do književnosti.
• Učenci  razvijajo  zanimanje  za  poslušanje  umetnostnih  besedil  ter  vstopajo  v 

ustvarjalni dialog z umetnostnim besedilom.

• Učenci poslušajo in razumejo pripovedovanje umetnostnega besedila. 
• Učenci govorno nastopajo, pred tablo preberejo svoje nadaljevanje zgodbe.
• Učenci  kritično  ovrednotijo  pripoved,  povzeto  po  knjigi  Severni  sij in  film  Zlati  

kompas.
• Učenci naštejejo razlike med pripovedjo, povzeto po knjigi Severni sij in filmom Zlati  

kompas.

• Učenci dobijo spodbudo za branje cele zbirke ali vsaj ene knjige.

Metode dela: pogovor, pripovedovanje.
Učne oblike: frontalna, individualna.
Učna sredstva in pripomočki: časovni trak.
Viri in literatura: 

• Pullman, P. (2003). Severni sij. Njegova temna tvar I. Ljubljana: Epta.

POTEK UČNE URE
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UVODNI DEL
 Uvodna motivacija

Pogovor  o  trilogiji  Njegova  temna  tvar in  filmu  Zlati  kompas.  Učencem odgovarjam na 
vprašanja.

OSREDNJI DEL
 Govorno nastopanje

Nekaj  učencev pride pred tablo  in prebere  svoje  nadaljevanje pripovedi.  Ostali  učenci  ga 
poslušajo.

 Pogovor
Učence  spodbudim  k  razmišljanju  o  knjigi  Severni  sij in  filmu  Zlati  kompas ter  vodim 
pogovor. Nakažem nadaljevanje zgodbe in jih poskušam spodbuditi k branju vsaj ene od treh 
knjig. 
 

 Reševanje vprašalnika
Razdelim vprašalnike, učenci pa pisno odgovorijo na vsa tri vprašanja. Vprašanja so odprta, 
možnih je več odgovorov.

ZAKLJUČNI DEL
Poslovim se od učencev in učiteljice ter se jim zahvalim za sodelovanje.

11.2 UČNI LIST

UČNI LIST ALETHIOMETER                                                                   Ime: _______________________

simbol risba pomen simbolov
alfa in omega dokončnost, proces
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bik moč, poštenost

čelada vojna, zaščita

delfin voda, pomoč

divji mož divji mož, moški

dete prihodnost, nemoč

drevo čvrstost, zavetišče, plodnost

globus politika, slava

jabolko greh, znanje

kača zlo, prevara

kamela Azija, poletje, vztrajnost

kameleon zrak, pohlep, potrpežljivost

kompas merjenje, matematika, znanost

konj Evropa, potovanje, zvestoba

kotel, talilnik alkimija, pridobljena modrost

krilati lev zaklad, pogum

krokodil Amerika, podjetje

kruh prehrana, žrtvovanje

luna skrivnost, čistost

lutnja poezija, retorika, filozofija
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Marija materinstvo, ženskost

marioneta poslušnost, milost

meč pravica, trdnost

mravlja delo, skrbnost

panj produktivno delo, sladkost

peščena ura čas, smrt, sprememba

ptica duša, pomlad, poroka

rog obilja bogastvo, jesen

sidro upanje, odločnost

slon Afrika, dobrodelnost

sonce dan,  avtoriteta, resnica

sova noč, zima, strah

srce ljubezen, poroka

strela inspiracija, usoda, priložnost

sveča ogenj, vera, učenje

vrt narava, vstajenje

1. Na dani vprašanji napiši odgovor, zraven pripiši, kateri simboli so ti pomagali do odgovora.  

 VPRAŠANJE: Kje bo izgubljeno dete  našlo varno zavetišče , ko bo prišla zima ? 

 ODGOVOR: _________________________________________________________________.

 SIMBOLI: ___________________________________________________________________.
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 VPRAŠANJE: Ali bom izvedela kdaj resnico o prevari , ki se je zgodila v Ameriki

?

 ODGOVOR: _________________________________________________________________.

 SIMBOLI: ___________________________________________________________________.

2. Na že dana odgovora napiši smiselni vprašanji, zraven pripiši ustrezne simbole.  

 VPRAŠANJE: ________________________________________________________________?

 SIMBOLI: ___________________________________________________________________.

 ODGOVOR: Svojo mater boš našla jeseni , če boš dovolj potrpežljiva .

 VPRAŠANJE: ________________________________________________________________?

 SIMBOLI: ___________________________________________________________________.

 ODGOVOR: V spomladanski  vojni bodo zmagali politiki .

3. Napiši vprašanje (zraven pripiši simbole) in odgovor na to vprašanje (pripiši simbole).  

♥ VPRAŠANJE: ________________________________________________________________?

♥ SIMBOLI: ___________________________________________________________________.

♥ ODGOVOR: _________________________________________________________________.

♥ SIMBOLI: ___________________________________________________________________.

VIRI

• ALFA IN OMEGA: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 
http://www.waupun.k12.wi.us/Policy/other/dickhut/religions/25%20Christian
%20Symbols.html

• BIK: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 
http://www.supercoloring.com/pages/bull-in-farm/

• ČELADA: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 
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http://www.coloring-pictures.net/drawings/Rome/centurion-helmet.php
• DELFIN: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 

http://www.freecoloring.info/dolphin-coloring-pages.php
• DIVJI MOŽ: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 

http://afterdarkdesigns.blogspot.com/2008/09/drawing-classes-at-hobby-lobby.html
• DETE:  Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 

http://www.fundraw.com/clipart/clip-art/3581/Crawling-Baby-Boy---Line-Drawing/
• DREVO: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 

http://www.printactivities.com/ColoringPages/Autumn/Fall-Tree-01.html
• GLOBUS: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 

http://www.timtim.com/drawing/view/drawing_id/1139
• JABOLKO: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 

http://www.uni.edu/gai/Lesson_plans/good_apples.htm
• KAČA:    Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 

http://games.ethz.ch/05_06/
• KAMELA: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 

http://www.honkingdonkey.com/coloring-pages/wild-animals/08-camel-01.htm
• KAMELEON: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 

http://www.supercoloring.com/pages/chameleon/
• KOMPAS: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 

http://www.learnersdictionary.com/search/compass
• KONJ: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 

http://www.art-made-easy.com/horse-drawing.html
• KOTEL: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 

http://www.birdscards.com/Default.aspx?tabid=132
• KRILATI LEV: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 

http://www.freeprintablecoloringpages.net/showcover/Fantasy_And_Medieval/Griffin
• KROKODIL: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 

http://www.funnypictures24.com/funny-disney-pictures/crocodile-scrap/
• KRUH: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 

http://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/363925-loaf-of-bread-vector
• LUNA: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta:  

http://all-free-download.com/free-vector/vector-clip-
art/moon_crescent_clip_art_16548.html

• LUTNJA: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 
http://etc.usf.edu/clipart/19000/19094/lute_19094.htm

• MARIJA: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 
http://kateheta.blogspot.com/2010/06/marija-nasa-i-isusova-majka.html

• MARIONETA: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 
http://www.learnersdictionary.com/search/marionette

• MEČ: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 
http://etc.usf.edu/clipart/53200/53289/53289_sword.htm

• MRAVLJA: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 
http://familycrafts.about.com/od/bugcoloring/ss/Ant_Coloring_Book_Page.htm

• PANJ: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta:
http://www.3-pijlers.nl/

• PEŠČENA URA: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 
http://susam-susamsokagi.blogspot.com/

• PTICA: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 
http://coloringsheets.blogspot.com/2007/03/flying-bird-coloring-page.html
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http://www.google.si/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_EqmXuLkb6Ak/TQeFni_FhQI/AAAAAAAAFd0/mnzpIV2vWiI/s1600/coloring-hourglass.jpg&imgrefurl=http://susam-susamsokagi.blogspot.com/&usg=__IAT7KfLZLa9-FbgnlpLoHmVrbIc=&h=720&w=576&sz=38&hl=sl&start=0&sig2=pAJm9JvKHM_sObYLTzjjVw&zoom=1&tbnid=1AifMxQXuLvmlM:&tbnh=140&tbnw=112&ei=mA2FTfbTDY6eOo36tbsI&prev=/images%3Fq%3Dhourglass%26hl%3Dsl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Duei%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:sl:official%26biw%3D1280%26bih%3D620%26tbs%3Disch:1,itp:lineart%26prmd%3Divnsb&itbs=1&iact=rc&dur=376&oei=mA2FTfbTDY6eOo36tbsI&page=1&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0&tx=50&ty=58
http://www.3-pijlers.nl/
http://familycrafts.about.com/od/bugcoloring/ss/Ant_Coloring_Book_Page.htm
http://etc.usf.edu/clipart/53200/53289/53289_sword.htm
http://www.learnersdictionary.com/search/marionette
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.learnersdictionary.com/art/ld/marionette.gif&imgrefurl=http://www.learnersdictionary.com/search/marionette&usg=__Wr96Un2gmpeNd0bx8q-tLCIoWcM=&h=819&w=300&sz=25&hl=sl&start=0&sig2=6_4xYQ0v_V2ctNMoaL4bdg&zoom=1&tbnid=957clWAyPsl08M:&tbnh=142&tbnw=51&ei=uQ-FTayFMoPpOcm76c4I&prev=/images%3Fq%3Dmarionette%26hl%3Dsl%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:sl:official%26biw%3D1280%26bih%3D620%26tbs%3Disch:1,itp:lineart&itbs=1&iact=hc&vpx=219&vpy=27&dur=37&hovh=371&hovw=136&tx=91&ty=197&oei=uQ-FTayFMoPpOcm76c4I&page=1&ndsp=27&ved=1t:429,r:1,s:0
http://kateheta.blogspot.com/2010/06/marija-nasa-i-isusova-majka.html
http://etc.usf.edu/clipart/19000/19094/lute_19094.htm
http://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/363925-loaf-of-bread-vector
http://www.funnypictures24.com/funny-disney-pictures/crocodile-scrap/
http://www.freeprintablecoloringpages.net/showcover/Fantasy_And_Medieval/Griffin
http://www.birdscards.com/Default.aspx?tabid=132
http://www.art-made-easy.com/horse-drawing.html
http://www.learnersdictionary.com/search/compass
http://www.honkingdonkey.com/coloring-pages/wild-animals/08-camel-01.htm
http://games.ethz.ch/05_06/
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://games.ethz.ch/05_06/image/snake.gif&imgrefurl=http://games.ethz.ch/05_06/&usg=__TtXOHSOn2lnYQy2qfZ_GbV4wP5g=&h=259&w=400&sz=3&hl=sl&start=0&sig2=sqCO76W73pBkBEr5iH7MEg&zoom=1&tbnid=Zkbh2xpDbmPyvM:&tbnh=138&tbnw=201&ei=LRCFTfWuK5K5hAfc5fitBA&prev=/images%3Fq%3Dsnake%26hl%3Dsl%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:sl:official%26biw%3D1280%26bih%3D620%26tbs%3Disch:1,itp:lineart&itbs=1&iact=hc&vpx=399&vpy=120&dur=196&hovh=181&hovw=279&tx=109&ty=85&oei=HRCFTe7HGo6WOoKxgMoI&page=1&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:0
http://www.uni.edu/gai/Lesson_plans/good_apples.htm
http://www.timtim.com/drawing/view/drawing_id/1139
http://www.printactivities.com/ColoringPages/Autumn/Fall-Tree-01.html
http://www.fundraw.com/clipart/clip-art/3581/Crawling-Baby-Boy---Line-Drawing/
http://afterdarkdesigns.blogspot.com/2008/09/drawing-classes-at-hobby-lobby.html
http://www.freecoloring.info/dolphin-coloring-pages.php
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• ROG OBILJA: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 
http://www.911freecoloringpages.com/cornucopia-coloring-pages-5-p-8866.html

• SIDRO: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 
http://zedomax.biz/blog/blogging/blog-network-diy-how-to-build-an-anchor-blog/

• SLON: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 
http://the-animal-coloring-pages.blogspot.com/2009_11_01_archive.html

• SONCE: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 
http://www.preschoollearningonline.com/printablecoloringpages_Seasonal.html

• SOVA: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 
http://www2.si.umich.edu/chico/RainbowCrow/games.htm

• SRCE: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 
http://www.coloringpagestube.com/index.php?
main_page=large_coloring_page&pID=10487&cPath=734

• STRELA: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 
http://www.thinkstockphotos.com/image/88329878

• SVEČA: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 
http://tell.fll.purdue.edu/JapanProj/FLClipart/NounsThings.html

• VRT: Pridobljeno 25. 3. 2011 s svetovnega spleta: 
http://www.supercoloring.com/pages/beautiful-garden/

11.3 VPRAŠALNIK

VPRAŠALNIK

1. Kaj ti je bilo najbolj všeč pri pripovedi, povzeti po knjigi Severni sij?
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http://the-animal-coloring-pages.blogspot.com/2009_11_01_archive.html
http://zedomax.biz/blog/blogging/blog-network-diy-how-to-build-an-anchor-blog/


Romana Tavčar, 2011: Obravnava fantastične pripovedi Severni sij v 5. razredu osnovne šole. Diplomsko delo. 
Pedagoška fakulteta Ljubljana.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

2. Kaj ti je bilo najbolj všeč pri filmu Zlati kompas?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

3. Si našel/a kakšno razliko med pripovedjo, povzeto po knjigi Severni sij, in filmom Zlati  

kompas?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.
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