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»Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, jeseni
do polne police, pozimi do snežne kraljice, v knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave
resnice, v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. A če ne prideš ne prvič, ne drugič do krova in
pravega kova poskusi: vnovič in zopet in znova.«

Tone Pavček
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POVZETEK
Namen diplomske naloge je potegniti vzporednice med slovenskim in španskim književnim
poukom v 1. in 2. triletju osnovne šole.
V prvem poglavju sem na kratko predstavila španski šolski sistem, katerega sem primerjala z
našim sistemom. Število ur slovenskega jezika na teden v slovenskih osnovnih šolah je zelo
primerljivo s številom španskega jezika v Španiji. Do spremembe po številu ur na teden pride
šele v 3. razredu, kjer imajo učenci v Sloveniji 7 ur maternega jezika, v Španiji pa je teh ur le
5.
Predstavila sem tudi zgodovino književnosti pri nas in v Španiji ter ugotovila, da smo lahko
zelo ponosni, ker prvi ohranjeni zapisi v slovenskem jeziku segajo v 11. stoletje. Španska
književnost je sicer bogatejša, ima večji nabor besedil in spada med osrednje književnosti.
Ob primerjavi učnih načrtov sem se osredotočila predvsem na primerjavo splošnih in
operativnih ciljev. Glede na to, da je slovenski učni načrt, ki sem ga primerjala s španskim,
obsežnejši, je v skoraj vseh odsekih španskega čutiti del slovenskega, le da cilji niso tako
natančno opredeljeni.
Lahko rečem, da je projektov za spodbujanje branja v 1. in 2. triletju osnovne šole v obeh
državah precej. Španski učenci so sicer v mednarodni raziskavi bralne pismenosti PIRLS v
zadnjih letih dosegali nekoliko slabše rezultate od slovenskih. Različne organizacije in
osnovne šole se kljub temu trudijo, da bi branje približali vsem starostnim skupinam.
V diplomskem delu sem na kratko predstavila nekaj slovenskih in španskih avtorjev
mladinske literature. Izbrala sem tiste, ki so znani bodisi zaradi svojih del, ali pa jih po mojem
mnenju radi prebirajo osnovnošolski otroci.
KLJUČNE BESEDE: slovenska mladinska književnost, španska mladinska književnost,
slovenski učni načrt, španski učni načrt, mednarodna raziskava bralne pismenosti PRILS
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ABSTRACT
The purpose of my graduation thesis is to draw parallels between the Slovene and the Spanish
lessons of literature in the first triad and in the second triad of primary school education.
In the first chapter a comparison between the Spanish and the Slovene education system is
shortly presented. The number of lessons of the Slovene language per week is quite
comparable to the number of lessons of the Spanish language in Spain. The number of lessons
per week changes not sooner than in Grade 3 when there are seven lessons of a mother tongue
in Slovenia, whereas there are just five of them in Spain.
Later on, I presented the history of literature in Slovenia and in Spain and I found out that we
can be really proud on the earliest known Slovene documents which reach back to the 11 th
century. Namely, the Spanish literature is rich with a greater series of words and makes a part
of the central literature.
When comparing the curricula I focused mainly on the comparison between general and
specific learning objectives. Despite the extensiveness of the Slovene curriculum, in
comparison to the Spanish one, parts of the Slovene one can be seen in nearly all segments of
the Spanish curriculum, but the objective are not specifically defined.
I can say that there are a lot of projects for encouraging reading in the first and second cycle
of primary school education in both countries. According to the Progress in International
Reading Literacy Study (PIRLS), in the past years the Slovene pupils get slightly better results
than the Spanish ones. However, different organisations and primary schools try hard to close
reading to all age groups.
In my graduation thesis I shortly presented few Slovene and Spanish authors of youth
literature. I chose the ones who were known for their works or are in my opinion likable to
read by primary school children.
KEY WORDS: Slovene youth literature, Spanish youth literature, Slovene curriculum,
Spanish curriculum, Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS).
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1 UVOD
Vzgoja in izobraževanje, vezana na jezik in komunikacijo, sta ena od temeljnih osi
osnovnošolskega izobraževanja, saj omogočata učencem, da se lahko učinkovito
sporazumevajo v ustni in pisni obliki, izražajo in širijo svoje ideje, doživljanja in čustva,
usvojijo kulturna znanja, uravnavajo svoje vedenje in vedenje drugih, kritično razmišljajo,
zavzamejo ustvarjalen pristop do življenja in ne nazadnje zgradijo svoj lasten pogled na svet.
V osnovni šoli morajo učenci že od vsega začetka pridobivati razmišljujoče znanje o
sporazumevalnih praksah, ki so potrebne za življenje v 21. stoletju.
Tako kot je področje slovenskega jezika in književnosti, je tudi področje španskega jezika in
literature privilegirano okolje za doseganje teh ciljev, čeprav so vsa ostala področja, zavoljo
uporabe jezika kot sredstva sporazumevanja, pridobivanja in predajanja znanja, soodgovorna
za razvoj komunikacije. Zagotovo je cilj poučevanja slovenskega oz. španskega jezika razvoj
učenčevih jezikovnih zmožnosti, poleg tega pa pouk književnosti učencem skuša na prav
poseben način približati branje in razumevanje literarnih besedil.
Glavni cilj osnovnošolskega izobraževanja je zagotoviti učencem ustrezno izobrazbo, na
podlagi katere bodo pridobili osnove spretnosti (govorjenje, poslušanje, branje, pisanje), bodo
izboljšali osebni razvoj, razvili socialne spretnosti, pridobili delovne navade ter čut za
umetnost in kreativnost.
Ob primerjavi obeh učnih načrtov bom skušala pokazati zavedanje obeh narodov, da je dostop
do znanja in védenja prek jezika povezan z osnovnimi kompetencami učenja o učenju ter z
avtonomijo in osebno pobudo. Jezik, poleg tega, da je orodje sporazumevanja, je tudi sredstvo
za predstavljanje sveta in se nahaja v osnovi mišljenja in znanja. Omogoča razčlembo
problemov, izdelavo načrtov in sprejemanje odločitev, skratka uravnava in usmerja našo
dejavnost in pri tem počasi veča našo avtonomijo. Če prav dojamemo jezik kot kulturni
element, branje, razumevanje in vrednotenje literarnih del prispevajo k razvoju kulturne in
umetniške kompetence.
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2 IZOBRAŽEVALNI SISTEM V ŠPANIJI
Osnovni pravni okvir za osnovnošolsko izobraževanje po vsej državi je Zakon o
izobraževanju (Ley Orgánica de Educación (LOE)) iz leta 2006 in Zakon o pravici do
izobraževanja (Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE)) iz leta 1985.
Bolj natančen učni načrt za vsako osnovno šolo pa določi vsaka avtonomna skupnost, v
skladu z državnimi smernicami (Structures of Education … 2009/10: 19). Osnovna šola v
Španiji je razdeljena na 3 cikle, ki trajajo vsak po dve leti. V prvi cikel spadajo otroci od 6. do
8. leta starosti, v drugi cikel izobraževanja otroci stari od 8 do 10 let in v tretji cikel otroci
med 10. in 12. letom starosti (Fichas breves … 2008: 4).
Tabela 1: Organizacija španskega šolskega sistema

LETO

0

1

2

3

4

5

6

STOPNJA
PREDŠOLSKA
IZOBRAZBE VZGOJA

trajanje
izobraževanja

7

8

9

10

11

12

OSNOVNA ŠOLA

13

14

15

16

SREDNJEŠOLSKO
OBVEZNO
IZOBRAŽEVANJE

17

18

BACHELOUR

19

20

22

23

24

UNIVERZITETNO
IZOBRAŽEVANJE

osnovnošolskega

(vir: Structures of Education … 2009/10: 7)

Osnovnošolsko izobraževanje se poučuje v javnih in zasebnih šolah. Vsi centri morajo
izpolnjevati minimalne zahteve, določene s strani ministrstva za šolstvo (Structures of
Education … 2009/10: 19).
Šolsko leto se začne v prvi polovici septembra in v osnovni šoli obsega minimalno 175
šolskih dni po 25 ur na teden, šolska ura ne traja manj kot 45 minut in ne več kot eno uro.
Letno naj bi bilo v osnovni šoli minimalno 875 ur. V razredu je minimalno 25 učencev.
Učenci imajo lahko maksimalno 5 ur na dan (prav tam, str. 5 in Documento de apoyo …
2012/2013: 3).
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Tabela 2: Urnik v 1. razredu v Osnovni šoli Orehek v Kranju (Slovenija)
(vir: Osnovna šola Orehek Kranj, pridobljeno 17. 2. 2013)
PONEDELJEK

TOREK

ČETRTEK

SREDA

7.30−8.15

PETEK

bralna značka

8.20−9.05

MAT

SLJ

SLJ

MAT

ŠVZ

9.10−9.55

GVZ

SPO

SPO

SPO

SLJ

10.15−11.00

SLJ (ang)

MAT

LVZ

SLJ

GVZ (ang)

11.05−11.50

SLJ

ŠVZ

LVZ

ŠVZ

MAT

Tabela 3: Urnik v 1. razredu na OŠ Joaquín Carrión Valverde San Javier (Murcia,
Španija)
PONEDELJEK

TOREK

SREDA

9.00−9.30

verouk

matematika

španski jezik
in književnost

9.30−10.00

verouk

matematika

španski jezik
in književnost

španski jezik in
10.00−10.30 književnost
matematika

španski jezik
in književnost

španski jezik in
10.30−11.00 književnost
športna vzgoja matematika
11.00−11.30
11.30−12.00
12.00−12.30
12.30−13.00
13.00−13.30
13.30−14.00
vir: [25]

španski jezik in
književnost
športna vzgoja matematika
ODMOR
ODMOR
ODMOR
spoznavanje
španski jezik in
okolja
književnost
angleški jezik
spoznavanje
španski jezik in
okolja
književnost
angleški jezik
spoznavanje
športna vzgoja
likovna vzgoja okolja
spoznavanje
športna vzgoja
likovna vzgoja okolja

ČETRTEK
španski jezik
in
književnost
španski jezik
in
književnost
španski jezik
in
književnost
športna
vzgoja
športna
vzgoja
ODMOR
glasbena
vzgoja
glasbena
vzgoja
spoznavanje
okolja
spoznavanje
okolja

PETEK

matematika

matematika

matematika
španski
jezik
in
književnost
španski
jezik
in
književnost
ODMOR
spoznavanje
okolja
spoznavanje
okolja
angleški
jezik
angleški
jezik

Ko primerjamo urnike osnovne šole Orehek v Kranju in osnovne šole Joaquín Carrión
Valverde San Javier v Murcii, ugotovimo, da imajo učenci v osnovni šoli v Murcii časovno
3
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nekoliko več španskega jezika in književnosti na teden kot učenci v osnovni šoli Orehek v
Kranju.
Če se osredotočimo zgolj na pouk književnosti, težko rečemo v kateri državi več pozornosti
namenijo poučevanju mladinske literature, kljub temu, da imajo španski učenci, sodeč po
urnikih, več španskega jezika na teden. Opozorila bi tudi na to, da sta šoli naključno izbrani.
V Sloveniji imajo sicer vse šole enako število ur slovenskega jezika na teden, v Španiji pa se
tako dolžina šolske ure kot tudi število ur posameznega predmeta na teden od regije do regije
nekoliko razlikuje.
V drugem razredu osnovne šole imajo učenci v Sloveniji in Španiji po 6 ur slovenskega oz.
španskega jezika na teden. Do spremembe pride šele v tretjem razredu, kjer imajo učenci v
Sloveniji 7 ur slovenskega jezika na teden, v Španiji pa 5 ur.

Tabela 4: Obvezni predmetnik v osnovnih šolah v Murcii

spoznavanje
okolja

1.
razred
4

2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred
4

4

4

3

3

likovna
vzgoja
športna
vzgoja
španski jezik
in literatura

2

2

2

2

1,5

2

3

3

2

2

2

2

6

6

5

5

4

4

angleški jezik

2

2

3

3

3

3

matematika

4

4

5

5

4

5

verouk

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

državljanska
vzgoja
drugi tuji
jezik
odmor
vir: [15]

1,5

2,5

2,5

2,5

2,5

4

2

2

2,5

2,5
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2.1 Avtonomne skupnosti
V Španiji so avtonomne skupnosti pristojne za uresničevanje osnovnih standardov, kateri so
postavljeni s strani države. Prav tako so te skupnosti pristojne za urejanje specifičnih vidikov
šolskega sistema in administracije v posameznih regijah. Naloga avtonomnih skupnosti je, da
izvajajo državne odredbe, izobraževalne programe in urejajo nivoje, module, stopnje in
specializacije le-teh, nadzirajo izbiro učbenikov in ostalih učnih gradiv, izvajajo
eksperimentalne in raziskovane načrte, dodelujejo koncesije in subvencije zasebnim šolam,
upravljajo s štipendijskim skladom in nadzirajo regionalne svete šol v vsaki avtonomni
skupnosti (Structures of Education … 2009: 8).

5
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3 ZGODOVINA KNJIŽEVNOSTI PRI NAS IN V ŠPANIJI
V Španiji in pri nas so nastala prva besedila v domačem jeziku med 10. in 11. stoletjem.
Španska književnost je bogatejša, ima večji nabor besedil in zato spada med osrednje
književnosti. Mladinska književnost se je v obeh deželah razvijala podobno, le da se je razvoj
pri nas začenjal nekoliko pozneje. Prva besedila v Španiji še niso zares književna, so
didaktična in spadajo v 15. in 16. stoletje. Otroška periodika se je začela razvijati v 18.
stoletju, pri njej pa so sodelovali takrat uveljavljeni pesniki in pisatelji (prim. Lokar
Govednik, 2012). Zgodovina slovenske mladinske književnosti se je začela pojavljati s prvo
posvetno revijo Vedež: časopis za šolsko mladost, 1848−1850. vir: [26]

Tabela 5: Primerjava razvoja književnosti pri nas in v Španiji
ŠPANIJA

ČAS

SLOVENIJA
Brižinski spomeniki

ČAS
10.
in
11.
stoletje

Katekizem in Abecednik

1550

El Cid Campeador (Cid Bojeviti), 12. stoletje
prvo znano literarno besedilo
prvo didaktično besedilo

1335

Lazarček s Tormesa in njegove zgode 1553
in nezgode
Veleumni plemič Don Kihot iz Manče 1605

A.T. Linhart:
Micka

6
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prvi časopis za otroke: La gaceta de 1798
los niños (Otroško glasilo); urednik:
Antonio de Sancha

Urban Jarnik: Zber lepih 1832
ukov za slovensko mladino
Vedež: slovenski mladinski 1845časopis;
urednik
Ivan 1850
Navratil
zbornik Drobtinice

1846

Fran Levstik: Otročje igre v 1880
pesemcah
La Niñez: revista de Educación y 1879−1882
recreo
(Otroštvo:
revija
za
izobraževanje in rekreacijo)

Celeja, založba

Začetek
19. stoletja
Fran Milčinski: Pravljice

1911

Oton Župančič: Sto ugank, 1915
Ciciban in še kaj
Elena Fortun: Celia lo que dice
1929
Elena Fortun: Celia en el colegio
1932
Elena Fortun: Celia novelista y Celia 1934
en el mundo
Leopold Suhodolčan: Peter 1979
Nos je vsemu kos

Elvira Lindo: Manolito Gafotas

1994
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Prvi ohranjeni zapisi v slovenskem jeziku segajo v 11. stoletje (Brižinski spomeniki, 972 –
1039). Gre za besedila, vezana na liturgijo – različne molitve, pridige, cerkvene pesmi. Z
reformacijo smo dobili tudi prvo tiskano knjigo (Katekizem in abecednik, Primož Trubar,
1550). Prvo znano besedilo v Španiji je bila pesnitev El Cid Campeador (Cid Bojeviti) iz 12.
stoletja. Prav tako so bila literarna dela, ki so nastajala v tistem času, vezana na verske in
zgodovinske vire, pogosti so bili prevodi in priredbe (prim. Lokar Govednik, 2012).
Razvoj književnosti je pogojen s socialnimi in kulturnimi razmerami naroda. To velja posebej
za književnost za mladino. Vsaka družba je hotela imeti državljana z določenimi lastnostmi,
da bi to družbo ohranjal. Ker smo Slovenci dolga stoletja živeli pod tujci kot tlačani, je bila
naša beseda kot sredstvo za umetniško izražanje dolgo ohranjena zgolj v ljudskem izročilu.
Tako se je po eni strani razvijalo ljudsko slovstvo, ki je pustilo močne sledove v književnosti
za otroke, po drugi strani pa naša književnost že od prve tiskane knjige – Abecednika – misli
tudi na mlado bralstvo. Vendar ima ta tiskana književnost od leta 1500 pa do Levstikovih
imetniških stvaritev za otroke zgolj vzgojni in podučni namen (Jamar-Legat, 1976: 84).
Prvo ohranjeno besedilo v Španiji, ki je namenjeno vzgoji in poučevanju, je iz leta 1335, El
Conde Lucanor o Libro de Patronio (Grof Lucanor ali Patronijeva knjiga), napisal pa ga je
Don Juan Manuel (1282–1348). Za takratno mladinsko književnost je bilo značilno, da je bila
namenjena prav določenim bralcem: privilegiranim, bogatim, največkrat kraljevega rodu
(Lokar Govednik, 2012: 9).
Naslednja, namenjena otrokom, je bila Exemplario contra los engaños y peligors del mundo
(Knjiga primerov proti prevaram in nevarnostim sveta). Izšla je leta 1943. Pomembna je bila
tudi Isopete historiado (Ezopove basni), ki je izšla leta 1489. Obe knjigi sta zgodovinsko
pomembni, saj sta bili slikovito opremljeni, obe imata tudi uvod, ki je namenjen mlademu
bralcu, ne odraslemu, kar je za tiste čase in razmere nekaj povsem novega (prav tam: 9).
Pomembna knjiga za otroke na Slovenskem je knjiga, ki ji jo je napisal Urban Jarnik, župnik
iz Blatograda pri Vrbskem jezeru, Zber lepih ukov za slovensko mladino 1814. To je prva
slovenska knjiga, napisana izrecno kot čtivo za mladino. Za otroke, zlasti učence nedeljskih
šol, učitelje in starše, je Slomšek 1846 začel izdajati v Celovcu zbornik Drobtinice (1846–
1869). Prvi dve leti ga je urejal sam, nato so se uredniki, Slomškovi učenci, menjavali, vendar
je gradivo Slomšek še naprej pregledoval. Po njegovi smrti je pojemalo zanimanje za
Drobtinice, 1869 pa so se sodelavci razšli (Jamar-Legat, 1976: 86).
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V renesansi so se v Španiji precej razširili različni abecedniki in slovnice. Znani so bili pod
skupnim imenom Christus (Kristus), saj je bila ta beseda natisnjena na vseh teh knjigah na
prvi strani. Navadno so vsebovale katero od Ezopovih basni. Vsa renesančna književnost ni
bila didaktična. V tistem času je nastalo tudi delo La vida de Lazarillo de Tormes y de sus
fortunas y adversidades (Lazarček s Tormesa in njegov zgode in nezgode), 1553, ki je še
vedno eno najbolj znanih del v španski književnosti. Gre za delo, namenjeno odraslim
bralcem. Izjemno pomemben je tudi roman El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha
(Veleumni plemič Don Kihot iz Manče), ki ga je leta 1605 napisal Miguel de Cervantes
Saavedra (1547–1616). To literarno delo je bilo napisano za odrasle, a je pozneje ponekod
dobilo status mladinske književnosti, predvsem zaradi predelav besedila (Lokar Govednik,
2012: 9).
Značilne in izvrine za Španijo so aleluje (aleluyas). To so bile najprej sličice z versko
vsebino, ob katerih je bil kratek moralni nauk ali molitev. Množično so jih tiskali in delili
otrokom ob različnih verskih svečanostih. Podobice so se pozneje razvile v manjše brošure,
kot prej lističi s sliko in kratkim besedilom, in so predstavljale več slik in več besedila.
Pogosto so ta besedila opisovala življenje katerega od svetnikov, pozneje so imela tudi
pedagoški nauk. Ob razvoju otroške periodike so bile aleluje pomemben del vsake izdaje za
otroke (prav tam: 10).
Nov premik v razvoju mladinske književnosti pomeni nov šolski zakon v Avstriji leta 1869 in
z njim povečana skrb za mladino. Od tod, torej ne iz literarnih vrst, so prišle verjetno pobude
za ustanovitev najdalj časa izhajajočega mladinskega lista Vrtec. Leta 1871 ga je ustanovil in
do smrti izdajal ter urejal učitelj Ivan Tomšić. Levstikove otročje igre v pesemcah so izšle v
času, ko se je pri nas dokončno uveljavil realizem (Glazer, 1979: 10).
V 19. stoletju se je v Španiji razvila otroška periodika. Leta 1798 je začela izhajati La gaceta
de los niños (Otroško glasilo), v kateri so svoja dela, poezijo in prozo objavljali tudi takrat
priznani avtorji, kot sta José Zorrilla (1817–1893) in Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814–
1873). Čeprav so mladinski časopisi v Španiji izhajali kar nekaj časa, so šele konec stoletja
postali primerljivi z revijami in časopisi iz drugih evropskih dežel. Okrog leta 1850 so postali
tudi španski otroški časopisi in ilustrirane revije polni pravljic, pesmi, ugank in šal (Lokar
Govednik, 2012 : 10).
V dobi moderne Župančičevi zbirki Sto ugank (1915) in Ciciban in še kaj (1915) povzemata
in obenem dopolnjujeta sestavine moderne slovenske otroške pesmi, od slogovnih, oblikovnih
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in ritmičnih, naslonjenih na ljudsko pesem. Tako pomeni Župančičeva cicibanska pesem
najvišji vzpon naše otroške lirike v tej dobi in hkrati desetletja trajajoč vzor (Glazer, 1979 :
11).
V 20. stoletju so v Španiji nastali novi, inovativni pristopi ter z uporabo novih tehnik in stališč
spremenili mladinsko književnost. Razvila se je tudi mladinska poezija, za otroke sta pisala
tudi Federico Garcia Lorca (1898–1936) in Rafael Alberti Merello (1902–1999) (Lokar
Govednik, 2012 : 9).
Konec dvajsetih let so se začele krepiti realistične težnje, hkrati s tem so se v književnih delih
čedalje bolj poudarjala socialna vprašanja. S tem dogajanjem v splošnem literarnem razvoju
pri nas sovpada ustanovitev Mladinske matice in izhajanje Knjižnice Mladinske matice. Tudi
mladinski periodični tisk je začel prinašati besedila, ki so v mladinski književnosti potrjevala
novo smer. Pri tem najbrž ne gre prezreti, da je v Pionirju od začetka leta 1955/56 do vključno
četrte številke 1957/58 izhajala Pika Nogavička Astrid Lindgren (v prevodu Kristine
Brenkove), ki spada med najbolj znane in značilne moderne (sodobne) fantazijske pravljice
(Glazer, 1979 : 14).
Pri nas pa sta vsaj dva avtorja v tej novi literarni vrsti izoblikovala besedila, ki pomenijo tudi
v zunajslovenskem merilu opazno vrednost. To sta Ela Peroci z vrsto sodobnih fantazijskih
pravljic, od katerih je pravljica Moj dežnik je lahko balon izšla že leta 1955, ter Lojze
Kovačič, čigar Zgodbe iz mesta Rič-Rač so bile v knjigi zbrane leta 1962 (prav tam: 14).
Leta 1958 so v Španiji ustanovili sklad za knjižno nagrado premio Lazarillo. Ta nagrada je
namenjena ustvarjalcem na področju otroške in mladinske književnosti in je ena
najprestižnejših književnih nagrad v Španiji, skupaj z nagrado doncel, ki pokriva isto
področje. Takrat je bilo prvič objavljeno delo Marcelino, pan y vino (Marcelino, kruh in
vino), ki ga je leta 1952 napisal José María Sánchez Silva (1911–2002). Za to delo je avtor
prejel tudi Andersenovo nagrado za mladinsko književnost leta 1968 (Lokar Govednik, 2012 :
10, 11).
Po letu 1990 se je v Sloveniji razvoj obrnil v novo smer. Avtorji pogosto pišejo o problemski
tematiki, ki je izrazitejša tudi zaradi aktualnih družbenih sprememb. Pomembnejši avtorji so
pesnik Boris A. Novak (rojen 1951), pesnica in pisateljica Bina Štampe Žmavc (rojena 1951),
pisateljica Desa Muck (rojena 1955), pesnik in pisatelj Andrej Rozman Roza (rojen 1955),
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pisatelj Primož Suhodolčan (rojen 1959), pisateljica Janja Vidmar (rojena 1962), pisateljica in
pesnica Anja Štefan (rojena 1969) in drugi (Lokar Govednik, 2012: 13).
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4 PRIMERJAVA SLOVENSKEGA IN ŠPANSKEGA
UČNEGA NAČRTA
Decreto n. 286/2007 de 7 de septiembre, por el que se establece el curriculo de la educacion
primaria en la Comunidad Autonoma de la Region de Murcia, 2007: 26417 in Učni načrt,
2011: 6.
Slovenski posodobljeni učni načrt za predmet slovenščina v osnovni šoli je pripravila
Predmetna komisija za posodabljanje učnega načrta za slovenščino. Pri posodabljanju je
izhajala iz učnega načrta za predmet slovenščina, določenega na 20. seji Strokovnega sveta
Republike Slovenije za splošno izobraževanje leta 1998. Posodobljeni učni načrt je Strokovni
svet RS za splošno izobraževanje določil leta 2008 na 114. seji in se z vsebinskimi in
redakcijskimi popravki tega učnega načrta seznanil 17. februarja 2011 na 140. seji.
Slovenski učni načrt bom primerjala s španskim učnim načrtom. Kurikulum osnovnošolskega
izobraževanja v Avtonomni skupnosti Murcia so odredili 7. septembra z odlokom št.
2086/2007.
V Španiji sistemski zakon Ministrstva za šolstvo 2/2006, dne 3. maja v členu 6.2 določa, da
vlada določi temeljne vidike učnega načrta, ki jih sestavljajo osnovna znanja. Ta bodo
določila najpomembnejše aspekte učnega načrta, kar se tiče ciljev, osnovnih kompetenc,
učnih vsebin in kriterijev ocenjevanja. S tem bodo zagotovili skupno splošno izobrazbo vsem
učencem in jamčili veljavnost nazivov, ki jih podeljuje španski izobraževalni sistem. Za
izvedbo ciljev so v Španiji pooblaščena ministrstva avtonomnih skupnosti, katera na podlagi
državnega učnega načrta razvijejo svoje učne načrte.
S kraljevo uredbo 389/1999 iz 4. junija so se prenesle funkcije in storitve državne uprave na
avtonomno skupnost Murcia, kar zadeva neuniverzitetno izobraževanje. S tem so se sprejeli
minimalni standardi osnovnošolskega izobraževanja. Vsako ministrstvo avtonomne skupnosti
je dobilo pristojnost, da razvije učni načrt za to stopnjo izobraževanja. Učni načrt avtonomne
skupnosti Murcia določa cilje, učne vsebine in kriterije ocenjevanja. Za vsako področje je
opisan način, kako prispeva k razvoju osnovnih kompetenc, njihovi glavni cilji, učne vsebine,
ločene po ciklih in razdeljene v sklope, ter kriteriji ocenjevanja.
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jezika

in

literature

v

osnovnošolskem

Poučevanje španskega jezika in literature je usmerjeno v razvijanje sledečih sposobnosti
1. Razumevanje govorjenih in pisanih besedil v različnih kontekstih socialne in kulturne
dejavnosti in njihovo kritično analizo.
2. Primerno ustno in pisno izražanje v različnih družbeno-kulturnih kontekstih z
namenom zadovoljevanja komunikacijskih potreb, tako kot tudi iskanje poti, po
katerih bi razvijali občutljivost, ustvarjalnost in estetiko.
3. Spoznavanje in cenjenje jezikovnega bogastva Španije kot skupne kulturne dediščine.
4. Zavedanje pomembnosti obstoja kastiljskega jezika kot skupnega jezika za vse Špance
in neverjetnih možnosti njegove uporabe v komunikaciji, ki jih predstavlja njegova
svetovna razsežnost.
5. Sodelovanje v različnih sporazumevalnih situacijah in uporabo govorjenega jezika na
ustrezen način v socialnih in kulturnih dejavnostih, uporabo osnovnih pravil ustnega
sporazumevanja in prevzemanja spoštljivega odnosa in sodelovanja s čustvi, idejami,
mnenji in znanji drugih.
6. Uporabo raznovrstnih besedil, preko katerih poteka komunikacija z javnimi ali
zasebnimi ustanovami, v položajih, povezanih s šolo in njeno dejavnostjo.
7. Uporabo medijev in sodobnih tehnologij komuniciranja z namenom pridobivanja,
presojanja in ocenjevanja informacij in mnenj različnih vrst, kot delovno orodje in za
učenje.
8. Učinkovito uporabo osnovnih spretnosti jezika (poslušanje, govorjenje, branje, pisanje
in sporazumevanje) v šolski dejavnosti tako za iskanje, izbiro in obdelavo informacij,
izdelavo in pomnjenje konceptov kot tudi za tvorjenje lastnih besedil iz akademske
sfere s pobudo, odgovornostjo in trudom.
9. Tekoče branje in primerna intonacija v skladu z različnimi vrstami besedil,
prilagojenim starosti in rabo branja kot sredstva za širjenje besednjaka in utrjevanje
pravopisa.
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10. Uporabo branja kot vira zabave in informiranja in njegovo jemanje kot sredstvo
učenja in osebnostne bogatitve; približevanje tradicionalnim literarnim delom z
namenom razvoja bralnih navad.
11. Razumevanje literarnih besedil različnih zvrsti, primernih na področju tematike in
kompleksnosti kot tudi seznanitev z osnovnimi znanji konvencij, značilnih za literarni
jezik.
12. Uporabo znanja o jeziku in normah njegove uporabe za primerno, koherentno in
pravilno ustno in pisno izražanje, s pozornostjo na strukturi besedila, normativnih
vidikih, lepopisju, urejenosti in čistosti, in za razumevanje govorjenih ali pisanih
besedil.
13. Refleksijo o različnih socialnih rabah jezikov v izogib jezikovnim stereotipom, ki
predstavljajo mnenjske sodbe in predsodke vseh vrst.
V učnem načrtu avtonomne skupnosti Murcia nisem našla standardov znanja in didaktičnih
priporočil, ki bi jih lahko primerjala s standardi znanja in didaktičnimi priporočili v našem
učnem načrtu. Tudi po obsegu sta si učna načrta zelo različna, saj slovenski učni načrt za
slovenščino obsega bistveno več strani in je vidno bolj podrobno razdeljen. Španski učni
načrt, ki ga bom primerjala, vsebuje cilje za vse osnovnošolske predmete. V Španiji na
podlagi učnih načrtov avtonomnih skupnosti obstajajo še učni načrti, ki ga izdela vsaka šola
posebej. Predvidevam, da so slednji vsebinsko še bogatejši in upam, da vsebujejo tudi
standarde znanja ter didaktična priporočila, saj menim, da sta to pomembni poglavji učnega
načrta.

4.2 Splošni cilji slovenskega in španskega jezika in književnosti v učnih
načrtih
Tako v Španiji kot tudi pri nas se cilji predmeta slovenski oz. španski jezik uresničujejo z
jezikovnim in književnim poukom v sklopu štirih sporazumevalnih dejavnosti: poslušanja,
branja, govorjenja in pisanja. Namen jezikovnega pouka je razviti sporazumevalno zmožnost
v slovenskem oz. španskem jeziku. Pri književnem pouku se učenci srečujejo z
umetnostnimi/književnimi besedili ter tudi ob njih poleg sporazumevalne zmožnosti razvijajo
doživljajsko, domišljijsko-ustvarjalno, vrednotenjsko in intelektualno zmožnost.
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V obeh državah v ospredje postavljajo poznavanje in cenjenje jezikovnega bogastva, učenci si
s tem oblikujejo pozitivno čustveno in razumsko razmerje do svojega maternega jezika. Ob
tem pridobijo spoštovanje in strpnost do drugih jezikov in narodov ter si krepijo medkulturno
in socialno zmožnost.
Prav tako v obeh učnih načrtih kot enega izmed ciljev zasledimo razumevanje govorjenih in
pisanih besedil v različnih kontekstih socialne in kulturne dejavnosti ter njihovo kritično
analizo. Učenci si s tem razvijajo sporazumevalno zmožnost v maternem jeziku in tvorjenja
besedil raznih vrst.
Primerno ustno in pisno izražanje v različnih družbeno-kulturnih tekstih je naslednji cilj, ki ga
v nekoliko drugačnem zapisu najdemo v našem in v španskem učnem načrtu. V Španiji je cilj
zapisan tako, kot da gre predvsem za pisno izražanje, z namenom zadovoljevanja
komunikacijskih potreb. Pri nas pa je učni načrt še nekoliko bolj natančno opredeljen, zato
cilji poleg pisnega in ustnega izražanja vključujejo še iskanje poti, po katerih bi razvijali
občutljivost, ustvarjalnost in estetiko. S tem si učenci razvijajo pripravljenost za pogovarjanje
in dopisovanje ter govorno nastopanje in pisanje; tako izražajo svoje znanje, misli, stališča,
hotenje, čustva in izkušnje, se pogajajo ter miroljubno rešujejo vprašanja v raznih življenjskih
položajih. Na ta način tvorijo praktičnosporazumevalna, uredovalna, strokovna besedila (tudi
o književnosti) in (po)ustvarjalna besedila.
Tudi pri cilju, kot je razumevanje literarnih besedil različnih zvrsti, imamo podobna merila.
Pri nas je poudarek na razmišljujočem in kritičnem sprejemanju umetnostnih/književnih
besedil slovenskih in drugih avtorjev, pri čemer v našem učnem načrtu zasledimo, da bodo
učenci v času svojega izobraževanja obravnavali tudi tuje avtorje.

Španci pa močno

poudarjajo zavedanje pomembnosti obstoja kastiljskega jezika kot skupnega jezika za vse
Špance in njegovih neverjetnih možnosti uporabe v komunikaciji, ki ga predstavlja njegova
svetovna razsežnost, zato je že v tem cilju čutiti močan poudarek na njihove avtorje.
Prav v obeh učnih načrtih je opaziti, da opisujejo branje kot priložnost za oblikovanje osebne
in narodne identitete ter širjenja obzorja. Slovenski učni načrt pa še posebej izpostavlja
spoznavanje kulture drugih narodov v evropskem kulturnem prostoru in širše. S
spoznavanjem druge kulture in skupnih kulturnih vrednot učenci gradijo strpen odnos do
drugih in drugačnih, kar pa predstavlja tudi eden izmed ciljev v španskem učnem načrtu. Na
ta način si učenci razvijajo svojo socialno, kulturno in medkulturno zmožnost. Sodelovanje v
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različnih sporazumevalnih situacijah in uporabo govorjenega jezika na ustrezen način v
socialnih in kulturnih dejavnostih je zaznati tako v španskem kot v slovenskem kurikulumu.
Poudarek pa je predvsem na uporabi osnovnih pravil ustnega sporazumevanja in prevzemanja
spoštljivega odnosa in sodelovanja s čustvi, idejami, mnenji in znanji drugih. Prav pri tem
cilju je opaziti največjo podobnost med obema državama.
Oba učna načrta vključujeta tudi uporabo medijev in sodobnih tehnologij komuniciranja z
namenom pridobivanja, presojanja in ocenjevanja informacij in mnenj različnih vrst, kot
delovno orodje in za učenje. Prav tako oba učna načrta spodbujata uporabo raznovrstnih
besedil, preko katerih poteka komunikacija z javnimi ustanovami. Tako v obeh državah
razvijajo sporazumevalno zmožnost ob dejavnem stiku z umetnostnimi in neumetnostnimi
besedili. Z uporabo digitalne tehnologije učenci varno, ustvarjalno in kritično pridobivajo ter
uporabljajo podatke oz. informacije. Ozaveščajo in presojajo možnost uporabe in zlorabe
digitalne tehnologije oziroma pridobljenih informacij – ob tem razvijajo svojo digitalno
zmožnost.
Podobnost učnih načrtov se vidi tudi pri cilju, kot je učinkovita uporaba osnovnih spretnosti
jezika (poslušanje, govorjenje, pisanje, branje in sporazumevanje) v šolski dejavnosti tako za
iskanje, izbiro in obdelavo informacij, izdelavo in pomnjenje konceptov kot tudi za tvorjenje
lastnih besedil iz akademske sfere s pobudo, odgovornostjo in trudom.
Pri nas učni načrt še bolj poudarja razvijanje tako imenovane sporazumevalne zmožnosti,
torej stvarno/enciklopedično znanje, jezikovno zmožnost (poimenovalno, skladenjsko,
pravorečno in pravopisno), slogovno zmožnost, zmožnost nebesednega sporazumevanja in
metajezikovno zmožnost. V španskem učnem načrtu tako podrobne razdelitve ni opaziti.
Tudi tekoče branje in primerna intonacija v skladu z različnimi vrstami besedil, prilagojenim
starosti, je eden izmed pomembnih ciljev pri obeh učnih načrtih. Poudarek je tudi na rabi
branja kot sredstva za širjenje besednjaka in utrjevanje pravopisa. Prav tako je tako v Španiji,
kot v Sloveniji branje pomemben vir zabave in informiranja, pomembno vlogo igra tudi kot
sredstvo učenja. V obeh učnih načrtih branje opisujejo kot sredstvo osebnostne bogatitve in
približevanje tradicionalnim literarnim delom z namenom razvoja bralnih navad.
Oba učna načrta vključujeta razumevanje literarnih besedil različnih zvrsti, primernih na
področju tematike in kompleksnosti, kot tudi seznanitev z osnovnimi znanji konvencij,
značilnih za literarni jezik. Poudarjanje, da učenci ob sprejemanju umetnostnih/književnih
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besedil razvijajo sporazumevalno zmožnost in s tem pridobivajo književno znanje, zasledimo
povsod. Umeščanje besedil v časovni in kulturni kontekst da učencem širše znanje.
Pridobivanje literarnoteoretskega znanja jim omogoča globlje doživljanje, razumevanje in
vrednotenje umetnostnih besedil.
Učni načrt je v Španiji zgrajen okrog osi, ki je raba jezika v različnih kontekstih socialnega
okolja: zasebnih in javnih, družinskih in šolskih. Konfiguracija načrta v različne bloke in
njihova razvrstitev v cikle odgovarja izobraževanim ciljem in temeljnemu cilju jezikovnih
področij, ki je opremiti učence s komunikacijsko kompetenco. Oba učna načrta poudarjata,
da se učenje branja ne zaključi v prvem triletju oz. ciklusu osnovnošolskega izobraževanja, saj
ne moremo domnevati začetnega znanja kot vrhunec. Posledično bo potrebno celoto znanj, ki
vedno bolj prispevajo k obvladovanju tako interpretacije kot razumevanja pisanega jezika,
razvijati vsaj do konca obveznega šolanja.
Ob primerjavi obeh učnih načrtov ter njunih splošnih ciljev lahko rečem, da se obe državi
zavedata svojega jezikovnega bogastva in to želita prenesti tudi na učence. Zgodovino
nastanka španske države je mogoče postaviti v 5. stoletje, ko so se na Iberski polotok naselili
germanski Vizigoti (prim. Lazarević, 2006).
Slovenci pa smo lahko izjemno ponosni, da lahko za najstarejši zapis v slovenskem jeziku
štejemo Brižinske spomenike, ki so nastali v 10. oz. 11. stoletju.
Špancem njihova svetovna razsežnost daje dodatno moč, zato v učnem načrtu ne opazimo, da
bi dali kakršenkoli poudarek tuji literaturi, pa čeprav je navzoča tudi v njihovih osnovnih
šolah. Že iz splošnih ciljev je moč razbrati, da se Slovenija kljub temu, da ceni dela svojih
avtorjev, zaveda svoje majhnosti oz. želi učencem razširiti obzorja izven svojih meja že takoj,
ko prestopijo prag osnovne šole. V slovenskem učnem načrtu je zajeta tudi evropska kultura,
česar, kot sem že omenila, v grobih ciljih španskega učnega načrta ni zaznati.
V obeh učnih načrtih opazimo, da se naroda zavedata, da je dostop do znanja in védenja prek
jezika povezan z osnovnimi kompetencami učenja o učenju ter z avtonomijo in osebno
pobudo. Jezik je, poleg tega, da je orodje sporazumevanja, tudi sredstvo za predstavljanje
sveta. Nahaja se v osnovi mišljenja in znanja. Omogoča razčlembo problemov, izdelavo
načrtov in sprejemanje odločitev, skratka uravnava in usmerja našo dejavnost in pri tem
počasi veča našo avtonomijo. Če prav dojamemo jezik kot kulturni element, vidimo, da
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branje, razumevanje in vrednotenje literarnih del prispevajo k razvoju kulturne in umetniške
kompetence. Prav to močno podpirata tudi oba učna načrta.
Rada bi poudarila, da žal nisem dobila nobenega španskega učnega načrta, ki ga na podlagi
učnih načrtov posamezne avtonomne skupnosti pripravi aktiv učiteljev na njihovih osnovnih
šolah. Zato je verjetno razlika med podrobnejšimi in bolj natančnimi opisi učnih ciljev
slovenskega in španskega učnega načrta še toliko večja.

4.3 Primerjava učnih ciljev po triletjih oz. ciklih
4.3.1 Prvo triletje oz. prvi cikel
V Španiji je v prvem ciklu (prvi in drugi razred) pri književnem znanju v ospredju poznavanje
in prepoznavanje literarnih besedil, tako ustne kot pisne narave. Izpostavljajo vodeno in
samostojno ter tiho branje nekaterih tovrstnih besedil, kot so: uganke, rimani pregovori,
kratke pesmi, pripovedke, izštevanke itd., ki so primerni starosti učencev in njihovim
interesom ter potrebam po izdelavi besedil.
V ciljih Španci navajajo predvsem vzgojo bralnih navad preko poslušanja besedil, katera so
literarne ali neliterarne narave in so brane s strani učitelja. Bralne navade učenci razvijajo tudi
preko branja prirejenih knjig ali odlomkov otroške literature, primerne starosti učencev, s
čimer se spodbuja tudi osebni okus učencev pri izbiri besedil. To pripomore k večji
avtonomiji pri branju in želji po njem.
Tudi v Sloveniji se učenci soočajo s podobnimi cilji v celotnem prvem triletju. Izpostavila bi,
da so cilji v slovenskem učnem načrtu sicer še bolj podrobno razdeljeni v posamezne sklope,
kot so npr. književna besedila, književne zvrsti in vrste (poezija, proza, književna oseba,
književni prostor in čas, dogajanje in tema, avtor in pripovedovalec), gledališče, radijska igra
in film (gledališka/lutkovna predstava, radijska igra, risanka, filmska predstava), medtem ko
tega v učnem načrtu avtonomne regije Murcie v Španiji ni oz. je opaziti nekolikšno drugačno
razporeditev ciljev. Pri nas v prvi vrsti opazimo razdelitev na področje jezika in književnosti,
medtem ko sta v Španiji tako jezik kot književnost vključena v več sklopih operativnih ciljev.
Tako je književnost na večjem delu Iberskega polotoka prisotna v prvem sklopu (govorjenje,
poslušanje in pogovor), drugem (branje in pisanje) in tretjem sklopu (književno znanje).
Vredno je omeniti, da obstaja le še en blok, kjer gre bolj ali manj za poznavanje jezika. Pri
književnem znanju Španci kot cilje navajajo poznavanje in prepoznavanje tradicionalnih
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literarnih besedil, vodeno in samostojno ter tiho in glasno branje. Pri tem opozarjajo, da so
tovrstna besedila (uganke, rimani pregovori, kratke pesmi, pripovedke, izštevanke itd.)
primerna starosti učencem. Kot cilj navajajo tudi vzgojo bralnih navad preko poslušanja
besedil in poslušanje, razumevanje in pomnjenje različnih besedil.
V Španiji nadvse poudarjajo cenjenje avtonomije pri branju, zanimanje za izbiro tem besedil
in sporočanje osebnih okusov ter vrednotenje literarnega sredstva za osebni užitek in to že v
1. ciklu. Tudi v Sloveniji v ciljih lahko večkrat opazimo poudarek prvotnega doživetja in
razumevanja ter izražanja mnenja o besedilu. Učenci besedila že v 1. triletju primerjajo in
vrednotijo ustrezno razvojni stopnji, medbesedilni izkušenosti in glede na spoznavne
zmožnosti učenca.
Tako kot je v slovenskem učnem načrtu čutiti narodno pripadnost in izpostavljanje lokalnih
avtorjev, tudi v Španiji vsak podrobnejši učni načrt, v tem primeru učni načrt iz regije Murcia
v južno-zahodnem delu Španije, vključuje ljudska in umetna besedila domače pokrajine.
Kljub temu, da je naš učni načrt bolj podrobno razdeljen, pa v njem v prvem triletju nisem
zasledila cilja, kot je seznanitev učencev z uporabo javne in šolske knjižnice, čeprav menim,
da se s tem prostorom učenci seznanijo že na začetku svojega izobraževanja. Podobnost pri
ciljih pa je spet opaziti pri delu z video in zvočnimi gradivi kot sredstvi približevanja
literaturi, saj v Sloveniji in v Španiji učitelji pri svojem delu uporabljajo različna sredstva za
popestritev pouka.

4.3.2 Drugo triletje oz. drugi cikel
Da bodo v drugem triletju učenci svoje znanje nadgradili, je več kot očitno in logično tako za
slovenski kot španski učni načrt. V Španiji v drugem ciklu prepoznavanje in poznavanje
besedil razširijo tudi na literarna dela ustne in pisne slovstvene folklore: bajke, legende,
pesmi, pregovori, romance, ljudske kratke pesmi, priredbe klasičnih del ali na vzorce otroške
in sodobne literature, tako pripovedne narave kot tudi drugih literarnih vrst, natančneje drame
in poezije, v pisani ali avdio-vizualni obliki.
Glede na to, da v Sloveniji v učnem načrtu že od vsega začetka opazimo delitev na poezijo,
prozo in dramatiko, se mi zdi, da je v Španiji ta delitev v 1. ciklu še nekoliko zabrisana. V
slovenskem učnem načrtu mi je predvsem všeč vsebina pridobivanja literarnovednega znanja,
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kjer je zelo natančno opredeljeno, katere strokovne izraze morajo učenci usvojiti. Prav tako
mi je v našem učnem načrtu všeč to, da je zapisano, katera dela in avtorje mladinske
književnosti učenci spoznavajo v času svojega izobraževanja. Zdi se mi, da je ta del v Španiji
prepuščen presoji vsakega učitelja posebej oz. ga bolj natančno opredeli aktiv učiteljev na
posamezni osnovni šoli.
V Španskem učnem načrtu je zaznati močno spodbujanje bralnih navad preko spodbujajočih
dejavnosti, kot na primer obisk avtorjev besedil na izobraževalni ustanovi, predstavitve knjig,
primernih starosti učencev, izbor informacij o vsebinah knjig iz platnic različnih knjig, ki
bodo spodbudili nastanek kriterija osebnega okusa in je to zapisano tudi v učnem načrtu. V
Sloveniji prav tako obstajajo aktivnosti, ki to spodbujajo, pa čeprav tega ni zaznati v učnem
načrtu. Je pa res, da pri obeh opazimo vrednotenje literarnih besedil kot vir užitka, igre in
zabave, spoznavanja drugih svetov, časov in kultur, učenja in kot pomoč pri samoorganizaciji
in reševanju vsakodnevnih težav. V Sloveniji in v Španiji je iz učnih načrtov razvidno, da se
kot cilji navajajo poslušanje, razumevanje in pomnjenje različnih besedil, recitacija pesmi oz.
dramatizacija dramskih besedil primernih starosti.
Kot sem že večkrat omenila, je slovenski učni načrt veliko bolj razdeljen na posamezne
sklope, pa vendar se takoj opazi vzporednica med učnima načrtoma že v prvih letih
osnovnošolskega izobraževanja. Oba učna načrta npr. že od začetka kot cilj poudarjata tiho
branje, s cenjenjem napredka in hitrosti branja ter pomnjenje in obnovo govorjenih besedil.
Glede na to da je slovenski učni načrt bolj podroben, pa je v skoraj vseh odsekih španskega
načrta čutiti del slovenskega, le da cilji niso tako natančno opredeljeni.

4.4 Začetno opismenjevanje v Sloveniji in Španiji
Po slovenskem učnem načrtu traja začetno opismenjevanje tri leta, torej je predvideno, da
učenec razvije t. i. začetno pismenost do konca 1. triletja. Začetno pismenost učenci
nadgrajujejo v 2. in 3. triletju. V ciljih učnega načrta, ki so povezani z branjem in pisanjem,
je razvidna tudi procesnost; po posameznih sklopih je navedeno, kaj naj učenci delajo pred
branjem/pisanjem besedila, kaj med tem in kaj po tem (prim. Čufer, 2012).
V posodobljenem učnem načrtu je na področju branja in pisanja upoštevana individualizacija
pouka. V UN 1998 (Bešter Turk, 2011: 56) je bilo predvideno, da se učenci v 1. razredu
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pripravljajo na branje in pisanje. K predbralnim in predpisalnim dejavnostim spadajo:
sistematično razvijanje zmožnosti slušnega razločevanja (zvokov in glasov, besed v povedih)
in razčlenjevanja (povedi na besede, besede na zloge in nato na glasove) ter vidnega
razločevanja, grafomotorične vaje, pravilna drža telesa in pisala ter orientacija na papirju. V 2.
razredu obravnavajo črke treh abeced (velike tiskane črke, male tiskane črke in male pisane
črke) in urijo tehniko pisanja in branja (z razumevanjem) ter to nadgrajujejo tudi v 3. razredu
na primeru zahtevnejših besedil ter spoznajo še velike pisane črke. V posodobljenem UN
2011 pa so cilji navedeni po triletjih (in ne po razredih), zato se učitelj pri uresničevanju
ciljev, hitrosti obravnave lahko prilagaja zmožnostim svojih učencev. To še posebej velja za
cilje na področju branja in pisanja v 1. triletju, ko učitelj presodi, kateri učenci imajo že
razvite predopismenjevalne zmožnosti. Ti se potem lahko začnejo sistematično opismenjevat
(prav tam, 2012).
V Španiji se učenje branja in pisanja prične v prvem trimesečju prvega razreda in je ključnega
pomena za otrokovo življenje. V tem ciklu se razmišljanje o jeziku in besedišču razvija na
preprost način z vidika pomagala pri lastnem pisnem ali ustnem izražanju, ne kot cilj sam po
sebi. Zato se poučevanje jezika na tej stopnji osredotoča na naslednje vidike:

-

abeceda: spoznavanje samoglasnikov in soglasnikov in vrstnega reda črk v njej;

-

raba velikih in malih začetnic;

-

prepoznavanje zlogov kot sestavnih delov besed in besed kot sestavnih delov povedi;

-

besedišče in njegove osnovne morfološke značilnosti;

-

pri pravopisu je načrt obvladovanje naravnega pisanja;

-

kar pa tiče ločil, morajo razumeti in znati uporabljati piko na koncu povedi, prepoznati
konec odstavka ter vejico za ločevanje besed (prav tam, 2012).

Tako kot pri nas, tudi v Španiji začetno opismenjevanje traja celotno vzgojno-izobraževano
obdobje OŠ. V 1. in 2. razredu učenci usvajajo tehniko branja in pisanja, v 3. razredu pa ju
utrjujejo in izboljšujejo. Učna načrta predvidevata, da proces opismenjevanja poteka
postopno, sistematično in individualno. Pomembno je zavedanje, da je obdobje od rojstva do
8./9. leta najpomembnejše v razvoju pismenosti in da so med otroki ob vstopu v šolo velike
razlike v stopnji razvitosti porajajoče se pismenosti.
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5 AKTIVNOSTI ZA SPODBUJANJE BRANJA
5.1 Bralna značka
Bralna značka je izvirna slovenska oblika dela z mladimi bralci, ki si prizadeva za uresničitev
gesla Dobro brati in ljubiti brati. Bralna značka ima dvojno vlogo: je vsesplošno slovensko
kulturno gibanje in prostovoljna interesna dejavnost v šoli (in vrtcu), ki naj spodbuja mladino
k branju in dviga bralno kulturo mladi., Obenem promovira branje oz. pomembnost branja za
zdrav duh posameznika in družbe (Dežman, 1998: 11).
Po številu tekmovalcev oz. bralcev je kot prostovoljna interesna dejavnost najmočnejša
osnovnošolska dejavnost. Že od vseh svojih prvih začetkov podpira cilje pouka književnosti
(prav tam, 1998).
Bralna značka se je v šolskem letu 2010/11 srečala z abrahamom. Kljub občasnim
pomislekom in kritičnim ocenam že pol stoletja pomeni zaščitni znak vedno bolj
nepogrešljivega kulturno-vzgojnega gibanja za razvoj bralnih navad in bralne kulture med
mladino. Je ena najbolj intimnih in hkrati najbolj množičnih oblik prostovoljnih dejavnosti,
saj v njenih okvirjih vsako leto sodeluje dobra polovica osnovnošolcev (Branje je potovanje,
2011: 12).
Znak bralne značke je Ostržek, osrednji program za osnovno šolo pa je S knjigo v svet. Z
branjem oziroma s knjigo je mogoče v svet lepote, znanja, avtorjev … in ne nazadnje v svoj
lastni izkustveni, doživljajski in domišljijski svet (Kropp, 2000: 141).
5.1.1 Zgodovina Bralne značke
Leta 1961 so na prevaljski osnovni šoli, kjer je ravnateljeval Leopold Suhodolčan, po uspešno
zaključenem branju desetim tekmovalcem podelili prve značke, poimenovane po koroškem
rojaku, pisatelju Lovru Kuharju oz. bolj znanem pod psevdonimom Prežihov Voranc.
Pobudnika in pionirja BZ sta bila Stanko Kotnik (tedaj učitelj, pozneje profesor metodike
slovenščine na Pedagoški akademiji v Mariboru) in Leopold Suhodolčan (tedaj ravnatelj in
uveljavljen mladinski pisatelj). Oba sta v praksi spoznala, da učenci niso marali prebirati
šolskega čtiva, in da bi bil prenovljen bralni krožek, ki ga je tedaj vodil Stanko Kotnik, lahko
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pomenil temelj nove oblike za širjenje dobre knjige in pridobivanja mladine za branje. Iz teh
razmišljanj se je porodila ideja za tekmovanje za literarno značko (Dežman, 1998: 14).

5.2 Španska Hiša bralcev (Casa del Lector)
Tako kot je v Sloveniji dejavna Bralna značka, je v Španiji znana Casa del Lector (Hiša
bralcev). Gre za velik kulturni center, ki postavlja bralce in branje za svoje glavne
protagoniste. Prostor, kjer se eksperimentira z branjem, na novo razodeva, spodbuja in
posreduje branje. Kraj, kjer se podpira tako druženje odraslih, mladine in otrok.
V Hiši bralcev se izvajajo razstave, konference, krožki, delavnice, glasbeni krogi, kino in
gledališka umetnost. Raziskovanja med številnimi drugimi dejavniki prispevajo, da se doseže
tak bralec, ki razume, vrednoti, prilagaja, deli in interpretira svet, družbo in svoj čas,
preprosto zato, ker bere. vir: [11]

5.3 Projekt Perros y letras (Psi in črke) v Španiji in pri nas
V Španiji je zelo razširjen projekt Perros y letras (Psi in črke), preko katerega izboljšujejo
branje pri otrocih in njihove sposobnosti govornega izražanja in razumevanja tekstov tako, da
uporabljajo drugačno in zelo učinkovito metodo: branje psu.
Program je sicer bolj ali manj namenjen otrokom s težavami pri učenju branja. Njihovi cilji
so:
-

povečati in izboljšati bralne in govorne sposobnosti pri otrocih;

-

povečati samospoštovanje in zaupanje vase, izboljšati koncentracijo, motivacijo in
pozornost;

-

povečati razumevanje besedil, zmanjšati stres ali tesnobo tako, da ustvarimo udobno
in sproščujoče okolje za učenje;

-

spodbujati socialno interakcijo in komunikacijo preko menjav izkušenj o živalih;

-

spodbujati in podpirati bralne navade pri otrocih;

-

povišati notranjo stimulacijo pri otrocih;

-

izboljšati vdanost šoli, razvoj osebne iniciative z izborom besedil in tem, ki so jim
zanimive, povečati zanimanje ali radovednost o pasjem svetu in o naravi na splošno.
vir: [42]
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Podoben projekt v okviru društva za terapijo s pomočjo živali deluje tudi v Sloveniji. Program
READ (Reading Education Assistance Dog oz. bralno izobraževanje s pomočjo psa) deluje z
izšolanimi terapevtskimi pari (vodnik in pes), ki so bili posebej izšolani in preizkušeni v
različnih okoliščinah, temperamentu in sposobnostih ter so se izkazali za neagresivne ter so
človeku in zdravju nenevarni. Ko takšni terapevtski psi pridejo poslušat, kako otroci berejo,
postane zabavno, ustvari se prav posebno vzdušje. Sodelujoči otroci delajo velike korake v
branju in komunikacijskih sposobnostih, istočasno pa gradijo samozavest, zaupanje vase in
socialne veščine. Prav tako se izboljšajo rezultati na drugih področjih, kot sta pozornost in
osebna higiena. Primerna mesta za izvajanje programa so: osnovna šola, knjižnica,
zdravstvene ustanove … vir: [8]

5.4 Didaktične igre in pripomočki
Poleg različnih programov in projektov tako v Sloveniji kot tudi v Španiji učitelji pri svojem
delu v razredu uporabljajo različne metode, tehnike in aktivnosti za spodbujanje in učenje
branja.
Didaktične vsebine poučevanja branja in pisanja lahko uporabljajo učitelji v šoli ali starši
doma. Prednosti, ki jo predstavlja ta vrsta poučevanja, je ta, da se bodo učenci zabavali,
medtem ko bodo izvajali različne igre v razredu ali doma, učitelji ali starši pa bodo dosegli
želeni cilj, saj bodo učenci medtem vidno izboljšali svoje bralno-pisalne sposobnosti.
Preden uporabimo didaktične vsebine za poučevanje otrok branja in pisanja, se moramo
vprašati, ali je otrok pripravljen, da se nauči tega znanja. Če otrok pokaže te sposobnosti,
lahko začnemo z aktivnostmi za poučevanje branja. To poudarjajo tako španski kot slovenski
strokovnjaki s področja didaktike književnosti.
Aktivnosti, ki jih otroci lahko vidijo kot razlog za razvedrilo, ali so preprosto podobne kot del
njihove rutine, so lahko bistvene za spodbujanje branja. Dober primer je učenje rim ali pesmi
na način, da se privadijo na zvok besed. Takšno je tudi pripovedovanje zgodb in branje
pravljic tako, da jih naredimo udeležence v tistem, kar se dogaja v knjigah in jim tako
vzbudimo radovednost. Drug način pospeševanja učenja branja je, da se že predhodno razširi
besedišče, na primer razlaganje pomena nekaterih besed ali označevanje besed, ko se pojavijo.
V našem interesu je, da je otrok tisti, ki vedno pokaže, če le ne pritiskamo nanj.
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V obeh državah obstajajo aktivnosti, ki so osredotočene na to, da si otrok zapomni obliko
besed, jih poveže s pripadajočimi zvoki in jih začne združevati in tako tvori zloge in preproste
besede. Nekaj primerov za ta proces so igre:
-

Sestavljanje črk in zvoka: na liske ali kartončke napišemo konkretne črke in jih nato
skrijemo po vsem prostoru in nato izzovemo otroke, naj jih poiščejo. Obstajata dve
možnosti. Pri prvi, osnovnejši, skrijemo samo eno črko in ko jo otrok najde, ga
spodbujamo, da jo prebere. Druga možnost je, da skrijemo več črk in otrok mora
poiskati tisto, katero mu naroči učitelj ali starš.

-

Sestavljanje črk in zvoka: zelo znana igra med otroci je pisanje črk s prstom na hrbet
prijatelja, kateri nato ugiba črko.

-

Tvorba zlogov in preprostih besed: od tega, da si zapomnijo zloge in jih nato sestavijo,
do načina, da tvorijo besede.

Ko pridobijo osnovne spretnosti, bodo z vajo in našim prizadevanjem dosegli še več. Tako se
začenja pot v napet svet branja in kulture. vir: [1]

5.5 Spodbujanje branja s pomočjo gledališča
“El teatro es la poesía que se levanta
del libro y se hace humana. Y al
hacerse, habla y grita, llora y se
desespera.”

“ Gledališče je poezija, ki se dviga
iz knjige in iz nas naredi človeka.
Pri tem govori, kriči, joče in
obupuje.”

Federico García Lorca.

Federico García Lorca.

V Sloveniji se otroci množično udeležujejo raznovrstnih lutkovnih predstav, nevedoč da
posredno to lahko vpliva na njihov bralni razvoj.
V Španiji je sistem za Celostni razvoj družine (DIF), ki mu predseduje Celin Farías de Silva,
predstavil program za spodbujanje branja prek lutkovnega gledališča Guiñol. Izvajajo ga v
stanovanjskih in krajevnih skupnostih prek sobotnih in nedeljskih programov v posamezni
regiji.
Realnost je žal taka, da se pri večini učencev v šolskih centrih opaža pomanjkanje na vseh
vidikih jezika, še posebno nanašajoč se na branje, tako v razumevanju kot tudi v izražanju ter
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pri pisnem razumevanju in pravopisu. Vsa ta področja pa se lahko izboljšajo z motivacijo
oživitve branja preko dramatizacije pravljic.
Gledališče je blizu različnim kurikularnim vidikom, ki pospešujejo doseganje mnogih
kurikularnih ciljev branja, pisanja, ustnega izražanja, telesnega izražanja in umetnostne
vzgoje. Lahko bi predstavili široko raznolikost pravljic z namenom, da bi bili otroci čim bolj
vpleteni v branje ter razumeli različne strategije, katerih rezultat bi bil poznavanje svojih
zmožnosti za podporo vzgojnega procesa.
Cilji lutkovnega gledališča Guiñol:
-

učenec razume in spozna lutkovno gledališče preko svoje predstave;

-

nudi pomoč pri posodabljanju jezika, umetnosti in zgodovine;

-

pomoč pri družabnosti otrok, še posebno pri tistih, ki imajo težave s komunikacijo;

-

pomaga pri zboljševanju koncentracije in pozornosti;

-

posreduje in vpliva vrednote;

-

spodbuja razmišljanje otrok/učencev;

-

podpira uporabo čutov;

-

spodbuja vaje za razmišljanje, nagovarja h kreativnosti in domišljiji;

-

poskrbi, da se učenci počutijo bolj varne in jim pomaga, da se igrajo s svojo
domišljijo. vir: [48]

5.6 Program v Španiji Z branjem se učimo / Branje za učenje
Socialno gibanje za spodbujanje branja »Z branjem se učimo« raziskuje, kako v družbi
izdelati večjo zavest ter sodelovanje javnega in privatnega sektorja o pomembnosti in pomenu
branja in tako raziskati, kako izdelati načrte, programe, projekte, dejanja in dogodke, ki bi
spravili v tek spodbujanje sprememb navad in kulture branja.
Cilj projekta »Z branjem se učimo« je podpiranje kulture branja, ki dovoljuje razvoj
sposobnosti za učenje, da bi v državi spodbudili kakovostno vzgojo. Sekretariat javne vzgoje,
32 državnih vzgojnih oblasti, nacionalni sindikat delavcev v vzgoji in svet komunikacije so s
podpisom začeli svoje prizadevanje. vir: [34]
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5.7 Javna knjižnica pri nas in v Španiji
Podpiranje branja in javne knjižnice sta dve neločljivi resničnosti. Javne knjižnice se ne bi
sporazumele med sabo, če med njihovimi funkcijami ne bi bilo podpiranja branja. Branje
nikoli ni bilo v modi. Tudi knjižnice ne. Kljub temu oboje sledi svojemu toku kot dejanje
(branje) in posrednik (knjižnica), kar pa je ključnega pomena za osebni razvoj državljanov.
Literatura nikoli ne bo privabljala množic. Tudi knjižnice ne. Kljub temu nihče ne dvomi v
vrednost branja in knjižnice, kar se tiče socialnega in kulturnega razvoja naroda. Javna
knjižnica, center informacij in virov, je tudi kraj, ki že zaradi svoje funkcije privablja
množice. Na tem mestu lahko opozorim, da knjižnica ogromno prispeva k ustvarjanju in
utrjevanju bralnih navad. Tega se zavedajo tako španski kot slovenski strokovnjaki, ki zato v
knjižnicah pripravljajo takšne in drugačne projekte, ki privabljajo predvsem mlade k branju.
Javna knjižnica in šola sta dve ustanovi, ki sta neposredno povezani s spodbujanjem branja.
Ni slučaj, da se »javna knjižnica« in »javni sistem branja« v profesionalni knjižničarski
terminologiji uporabljata kot sopomenki.

Begoña Marlasca, poklicna knjižničarka in

spodbujevalka branja, ima prav, ko trdi, da je »branje za knjižničarje kot zdravje za zdravnike;
je glavni cilj in bistvo poklica«. vir: [30]
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6 PROJEKTI SPODBUJANJA BRANJA NA SLOVENSKIH
OSNOVNIH ŠOLAH
V slovenskih osnovnih šolah najdemo različne programe, na podlagi katerih spodbujajo
bralne navade učencev.
V Osnovni šoli Cvetka Golarja v Škofji Loki imajo učenci možnost osvojiti slovensko,
angleško in francosko bralno značko. Učenci tretjega razreda so se vključili v projekt Berem,
berem, ki ga organizira Društvo prijateljev mladine Škofja Loka. Cilj projekta je dvigniti
bralno kulturo. Učenci morajo prebrati deset knjig po lastnem izboru, nato pa v posebne
kartone vpisati njihove naslove in dodati ilustracijo, povezano s prebrano knjigo. Za vsako
prebrano knjigo dobijo tudi nalepko. vir: [47]
V Osnovni šoli Bežigrad so v šolskem letu 2010/2011 spoznavali literaturo preko filmske
podobe, v šolskem letu 2011/2012 pa je bila vodila misel predstaviti literaturo preko spleta.
Pri tem niso imeli v mislih zgolj iskanje podatkov v knjigah, ampak različne oblike ponudbe
polnih besedil preko spleta (eKnjige, audio posnetki itd.). Projekt je potekal med učenci prve,
druge in tretje tirade v mesecu septembru. Za cilj so si postavili spoznavanje tujih jezikov,
seznanjanje z različnimi mediji mladinske književnosti in možnostmi, ki jih nudi splet na tem
področju, opozarjanje otrok na varno rabo spleta, vzgojo za empatijo in vzpodbujanje razvoja
čustvene inteligence. V času trajanja projekta je knjižničarka v okviru knjižnično
informacijskih znanj s pomočjo spletnih virov izvedla v vsakem oddelku prve in druge triade
po eno pedagoško uro, v kateri so učenci spoznali možnost dostopa do leposlovja preko
spleta, najzanimivejše in najbolj bogate spletne strani in možnost prebiranja eKnjig v tujih
jezikih ter njegove prednosti pri učenju tujih jezikov. Učenci so tako v prvi triadi preko spleta
primerjali, kako zveni ista znana pravljica v različnih jezikih, spoznavali so možnost branja
eKnjig in ogleda ilustracij ter poslušanja zvočnih posnetkov na spletu. vir: [39]
V Osnovni šoli Franceta Prešerna v Mariboru v šolskem letu 2012/2013 sodelujejo v projektu
Naša mala knjižnica. Projekt se je pričel izvajati konec meseca septembra, ko so učenci
prejeli brezplačne delovne zvezke, potekal pa bo vse do konca meseca junija. Dejavnosti bodo
potekale med poukom, v podaljšanem bivanju, v okviru dnevov dejavnosti itd.. Projekt je
zasnovan tako, da spodbuja branje in otrokovo kreativnost skozi skupno poustvarjanje v
razredu. V sklopu projekta izvajajo tudi različne dodatne dejavnosti (pismo presenečenja, ki
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ga za otroke napišejo avtorji knjig, medšolska izmenjava literarnega junaka, detektivska
naloga, nagradni natečaj ob zaključku projekta). Cilj projekta je dvigniti raven bralne
pismenosti in približati učencem mladinsko književnost ter spoznati mladinske pisatelje. vir:
[45]
Zasledila sem, da omenjeni projekt izvajajo tudi nekatere druge osnovne šole po Sloveniji.
V Osnovni šoli Lesično so v šolskem letu 2012/2013 nadaljevali s spodbujanjem branja v
okviru projekta Branje – naše skupno potovanje. Vse leto so izvajali redna 10-minutna branja,
ki so se odvijala enkrat tedensko ob različnih dnevih z različno literaturo. Učenci so enkrat
brali revijalni tisk, drugič strokovno literaturo, tretjič leposlovje, en mesec pa so lahko brali
literaturo po svojem izboru. O bralnih dnevih so jih obveščali preko šolskega radia. Ta bralna
praksa se je izkazala kot pozitivna, saj so se otroci branja veselili. Zares učinkovito pa je bilo
branje takrat, ko si je navzoči učitelj vzel 5 minut časa za to, da učence povpraša, o čem so
brali. Tako so namreč učenci vadili branje z razumevanjem. V okviru šolskega projekta je bil
aktiven tudi bralni kotiček v 1. nadstropju osnovne šole. Učenci so obnavljali knjige za Bralno
značko, tam so v okviru projekta tudi izvajali srečanja s starši. vir: [46]
V Osnovi šoli Zreče so že v letu 2010 izvedli Noč branja. Učenci so s spalnimi vrečami in
svetilkami, knjigami in različnimi aktivnostmi ter zanimivim gostom preživeli noč v šoli. Noč
branja se je tako na njihovi šoli izkazal kot zelo učinkovit projekt za spodbujanje otrok, pa
tudi odraslih, k branju. V Nemčiji Noč branja organizirajo že od leta 1988, tako v šolah kot v
knjižnicah. Tudi v Sloveniji poteka ta projekt že nekaj let in učenci so zelo navdušeni. Cilji, ki
jih želijo doseči s tem projektom, so: doživljanje branja kot dogodek, spoznavanje pomena
branja za smotrno preživljanje prostega časa, razvijanje kreativnosti ob branju, razvijanje
veselja do branja, razvijanje jezikovnih zmožnosti, druženje. Pomen knjige in branja za otroka
ter njegov razvoj potrjujejo različne stroke, ki se ukvarjajo s knjigo. Nepoznavanje ali
pomanjkljivo poznavanje pomena branja za posameznika in družbo moramo šteti za
pomemben vzrok nebranja in posledične pomanjkljivosti bralne ter vseh ostalih vrst
pismenosti. vir: [41]
Na Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec v okviru projekta SIMOS (slovenska internetna mreža
osnovnih šol) že četrto leto poleg branja za bralno priznanje kot motivacijo pri branju
vključujejo tudi Šolski nahrbtnik. Vsak učenec od prvega do petega razreda je lastnik
nahrbtnika en teden. Vanj vključijo tri leposlovne knjižne naslove s primerno vsebino za
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določeno starostno stopnjo in en naslov s področja vzgoje za starše. V vsakem nahrbtniku je
tudi mapa, v kateri je vprašalnik za starše o tem, kaj menijo o takem načinu branja in list z
nalogami za otroka, na katerega lahko napiše svoje doživljanje zgodbice ali pa jo ilustrira. S
knjižnim nahrbtnikom želijo učence še bolj navdušiti za branje ob zavedanju, da si otrok z
branjem razvija jezikovne in intelektualne zmožnosti, bogati besedni zaklad in usvaja znanja s
področij, ki ga zanimajo. vir: [51]
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7 MEDNARODNA RAZISKAVA BRALNE PISMENOSTI
Mednarodno raziskavo bralne pismenosti, znano kot PIRLS (Progress in International
Reading Literacy Study), izvaja Mednarodna organizacija za merjenje učinkov izobraževanja
(IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement), mednarodna
neprofitna znanstvena ustanova, ki jo sestavljajo univerze, inštituti ali agencije pod okriljem
ministrstev (med katere spada Inštitut za evalvacijo pod okriljem Ministrstva za šolstvo), ki se
ukvarjajo z raziskovanjem razvoja izobraževanja.
Za začetek PIRLS se postavlja Reading Literacy Study iz leta 1991; to je študija, ki ji je
služila kot osnova. Po njeni drugi izvedbi leta 2001 je privzela cikličen značaj. Od tedaj se
namreč izvaja vsakih pet let, zato je bila zadnjič izvedena leta 2011. Njen cilj je oceniti bralne
sposobnosti učencev razreda, ki v vsaki državi ustreza četrtemu letu prve stopnje obveznega
šolanja. V Sloveniji in v Španiji to predstavlja konec četrtega razreda osnovne šole. Ta
stopnja je bila izbrana zato, ker je ugotovljeno, da se na njej začne sistematično učenje branja.

7.1 Pojem bralna pismenost
PIRLS izvira iz koncepta bralne spretnosti, ki so ga podprli številni avtorji, ki se strinjajo v
njeni opredelitvi kot konstruktivnega in interaktivnega procesa. Natančneje PIRLS privzame
sledečo opredelitev: zmožnost razumevanja in uporabe jezikovnih oblik, zahtevanih s strani
družbe in/ali cenjenih s strani posameznika. Mladi bralci so zmožni razumeti smisel vrste
besedil. Berejo zato, da bi se učili, da bi sodelovali v bralnih skupnostih šolskega okolja in
vsakdanjega življenja, ter iz osebnega užitka (Mullis, Kennedy, Martin & Sainsbury 2006: 3
v vir: [5]).

7.2 Orodja
Glede merjenja bralne sposobnosti sta bili izbrani orodji dveh vrst: ocenjevalni preizkus in
vprašalnik. Na eni strani učenci opravijo preizkus z namenom pridobivanja informacij o
procesih razumevanja in ciljih branja. Po drugi pa se različnim udeležencem v izobraževalni
skupnosti (učenci, družina, učiteljski zbor, ravnatelj/ica in državni nadzornik študije) poda
vprašalnik, s katerim se pridobi več podatkov o družbeno-izobraževalnem okviru učencev, in
ki omogoči boljše tolmačenje podatkov o usvajanju bralne sposobnosti. vir: [5]
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7.3 Primerjava rezultatov med Slovenijo in Španijo
Med 45 državami in področji, ki so bili analizirani v študiji PIRLS 2011, je mogoče opaziti,
kot je razvidno iz Tabele 6, da je splošni povprečni rezultat Slovenije višji od povprečja in
višji kot v Španiji. Znaša 530 točk. Povprečni rezultat Španije je le rahlo višji od povprečja in
nižji od slovenskega povprečja, saj znaša 513 točk. Če primerjamo rezultate še z raziskavo iz
leta 2006, ugotovimo, da so slovenski rezultati v raziskavi iz leta 2011 še nekoliko boljši,
medtem ko je Španija v letu 2006 in 2011 dosegla enako število točk. Pri tehtanju teh
rezultatov pa je treba imeti pred očmi dejstvo, da je starost tako slovenskih kot španskih
učencev ena najnižjih, in sicer 9'9 let, pri čemer je najnižja starost, ki jo PIRLS še dovoljuje,
9'5 let. vir: [5] in vir: [43]
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Tabela 6: Splošni povprečni rezultati bralnega razumevanja, ki so bili analizirani v študiji
PIRLS 2011
DRŽAVA
Hong Kong-Kitajska
Florida
Finska
Rusija
Singapur
Severna Irska
ZDA
Danska
Kitajska Taipéi
Hrvaška
Ontario (Kanada)
Anglija
Alberta (Kanada)
Kanada
Republika Češka
Švica
Izrael
Nemčija
Portugalska
Italija
Madžarska
Quebec (Kanada)
Slovaška
Bolgarija
Nova Zelandija
SLOVENIJA
Avstrija
Latvija
Avstralija
Poljska
Francija
ŠPANIJA
Norveška
Belgija (francoski del)
Romunija
POVPREČJE
Gruzija
Malta
Dubaj
Trinidad in Tobago
Azerbajžan
Iran
Kolumbija
Združeni arabski emirati
Saudska Arabija
Indonezija
Katar
Abu Dabi
Južna Afrika
Maroko

ŠTEVILO DOSEŽENIH TOČK
571
569
568
568
567
558
556
554
553
553
552
552
548
548
545
542
541
541
541
541
539
538
535
532
531
530
529
528
527
526
520
513
507
506
502
500
488
477
476
471
462
457
448
439
430
428
425
424
391
310

vir: [16]
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7.4 Drugi vplivi, povezani z rezultati bralnega razumevanja
Na tej stopnji razvoja bralne sposobnosti je spol učencev pomemben podatek v večini držav,
sodelujočih v študiji. Razlika med rezultati deklic in dečkov je vedno v prid deklicam, saj
znaša okrog 17 točk v svetovnem povprečju. Tako imajo deklice pomembno višji bralni
dosežek od dečkov. V raziskavi PIRLS 2011 so v Sloveniji deklice dosegle 539 točk, dečki pa
523 točk, kar je kar 16 točk razlike. Vendar je treba razlike v branju med spoloma obravnavati
zelo previdno. Prvič zato, ker so te razlike glede na razlike med drugimi skupinami otrok
relativno majhne. Razlike so odvisne od izobraženosti staršev otrok, ali otroci obiskujejo
glasbeno šolo ali ne itd.. Vsi otroci, ki ne dosegajo višjega mednarodnega mejnika, so v
nevarnosti, da bodo za vedno ostali ne tako dobri ali celo slabi bralci. Drugič pa je te razlike
potrebno obravnavati zelo previdno zato, ker so razlike med povprečnimi bralnimi dosežki
držav velike, vendar pa te razlike ne nastajajo zaradi razlik med spoloma. Španija je sicer ena
izmed majhnega števila držav, kjer je razlika med spoloma manjša, in sicer znaša zgolj 4
točke. vir: [5] in vir: [43]
Kjer so deklice visoko na bralni lestvici, so visoko tudi dečki, pa čeprav je med njimi nekaj
točk razlike. Za nobeno državo ne velja, da bi bile deklice visoko, dečki pa nizko, to preprosto
ni mogoče, saj dosežek na bralnem testu ni neposredno odvisen od spola, ampak razlike med
dečki in deklicami nastajajo zaradi drugih vplivov, ki se med spoloma razlikujejo (PIRLS,
2011: 1).
Glede odnosa učencev do branja, ki ga ocenjujejo v treh kategorijah: visoko, srednje in nizko;
so ugotovili, da je v splošnem v Sloveniji, v Španiji in tudi v svetu, pozitiven. Bolj kot je ta
odnos pozitiven, boljši je rezultat pri bralni pismenosti. To velja za vse države, ki so bile
zajete v to raziskavo. Pri odnosu do branja je potrebno izpostaviti, da večje število ur na
teden, ki jih starši posvečajo branju doma, kaže na boljše rezultate. vir: [5]
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Graf 1: Rezultati pri bralni pismenosti v Španiji in na mednarodnem nivoju glede na odnos
učencev do branja

vir: [5]
Glede poučevanja branja je treba izpostaviti to, da Slovenija in Španija spadata v skupino
držav, v katerih branje ni samostojen šolski predmet. Samostojen je namreč le v štirih
državah: na Nizozemskem, v Ruski federaciji, Švici in Združenih državah Amerike.
Posledično te države dosegajo boljše rezultate kot Slovenija in Španija. Glede strategij
poučevanja branja v Španiji je razvidno, da je najpogostejša dejavnost v njihovi državi glasno
branje. Kdor ga bolj vadi, ima slabše rezultate, kar pomeni, da učenci, ki pogosto berejo
samostojno in tiho, dosežejo boljši rezultat (Análisis de la … 2011).

7.5 Vpliv družine, glasbene šole in vrtca
Kot sem že omenila, se z bralno pismenostjo povezujejo izobrazba staršev, število knjig v
družini, število otroških knjig, dobre opismenjevalne veščine pred vstopom v šolo,
predopismenjevalne veščine pred vstopom v šolo, naklonjenost staršev branju, obiskovanje
vrtca in glasbene šole. Pomemben je jezik, ki ga otroci govorijo pred vstopom v šolo ter
pričakovanja staršev glede izobrazbe, ki naj bi jo dosegel njihov otrok. Vpliv, ki je najbolj
povezan z bralno pismenostjo, je izobrazba staršev, sledita pa ji število knjig in število
otroških knjig (PIRLS, 2011: 3).
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7.6 Bralni dosežki v Sloveniji in Španiji po regijah
Španija je bistveno večja država kot Slovenija, pa vendar se bralni dosežki v celotni Španiji
ne razlikujejo preveč od njenih posameznih območij. Tako v Andaluziji bralni dosežek dosega
515 točk¸ na Kanarskih otokih pa 505 točk. vir: [44]
V Sloveniji imata najvišji dosežek osrednjeslovenska (541 točk) in notranjsko-kraška regija
(542 točk). Nato sledijo gorenjska regija, goriška, nato podravska, obalno-kraška in zasavska
regija. Čisto na dnu lestvice bralnih dosežkov v Sloveniji sta koroška in pomurska regija
(PIRLS, 2011: 3).
PIRLS je študija, ki skuša preučiti bralno sposobnost na mednarodni ravni in ki prikazuje
splošne rezultate, rezultate po ravneh, lestvicah … poleg študija drugih dejavnikov, ki so
povezani z bralno sposobnostjo in ki lahko pomagajo pri tolmačenju rezultatov. V tem smislu,
kljub temu, da ima predvsem opisen značaj, omogoča prepoznavanje šibkih točk šolskih
sistemov vsake od sodelujočih držav, čeprav le na splošni ravni, saj ne omogoča posameznih
(individualnih) primerjav med učenci, kot tudi ne med šolami, kar bi mnogo pripomoglo k
uporabnosti zbranih podatkov. Zato lahko PIRLS vzamemo kot izhodišče za bodoče
raziskave. vir: [5]

Šola ima tako v Sloveniji kot v Španiji pri bralnem opismenjevanju premajhno vlogo.
Najpomembnejši dejavnik je družina in njene okoliščine. Če je družina močan dejavnik, to ne
pomeni, da ga je treba še okrepiti. Če želimo to stanje preseči, se mora šola še aktivneje
ukvarjati z opismenjevanjem, in to ne samo pri slovenščini in španščini, temveč tudi pri
ostalih predmetih. Če rečemo, da šola kompenzira šibek kulturni kapital, ki ga imajo otroci na
voljo doma, to ne pomeni, da mora šola umetno zmanjševati razlike med različnimi socialnimi
skupinami. Javna šola mora vsakemu otroku omogočiti, da razvije svoj potencial. Izkušnje
raziskave PIRLS iz drugih držav nam kažejo, da je načrten dvig pismenosti mogoč. Za ta cilj
pa bi bila tako v Sloveniji, sploh pa v Španiji, verjetno potrebna boljša dostopnost bralnega
gradiva tudi preko virtualnih medijev ter nadaljnje izobraževanje učiteljev. vir: [5]
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7.7 Najbolj brane knjige v Sloveniji in v Španiji
V Sloveniji je daleč najbolj izposojena knjiga v letu 2012 Sofoklejeva Antigona z 10325-imi
izposojami. Od mladinske literature je na najvišjem mestu knjiga Butalci Frana Milčinskega
(5. mesto), od otroške pa Muca Copatarica Ele Peroci (11. mesto). Sledijo ji Drejček in trije
marsovčki Vida Pečjaka (21. mesto), Pekarna Mišmaš Svetlane Makarovič (30. mesto) in
Maček Muri Kajetana Koviča (32. mesto). vir: [40]
V letu 2011 je na prvem mestu najbolj branih otroških oz. mladinskih knjig v Španiji knjiga
El niño con el pijama de rayas (Deček v črtasti pižami) irskega avtorja Johna Boyna. Sledi ji
Harry Potter pisateljice J. K. Rowling. Od tretjega do šestega mesta si sledijo knjige
Stephenie Meyer, in sicer: Crepusculo (Somrak), Luna nueva (Jutranja zarja), Amanecer
(Mrk) in Eclipse (Mrk − 2. del) (Hábitos de Lectura … 2011: 141).
Zanimivo je, da so, tako v Sloveniji kot v Španiji, v ospredju po prebranih in izposojenih
knjigah predvsem tuji avtorji. Da Slovenci, predvsem mladi, radi beremo, je že leta 2008 v
intervjuju za RTV Slovenija dejal nekdanji predsednik Bralne značke Slovenije, Slavko Pregl.
Že takrat pa je izpostavil, da je težava v tem, da precej večjo pozornost namenjamo tuji, ne
slovenski, literaturi. vir: [50]
Otroci od 10. do 13. leta v Španiji povprečno berejo enkrat na četrtino šolskega leta. Kar 100
% otrok bere knjige, 49'1 % bere revije in 21'9 % otrok bere časopis. Glede na raziskavo, ki je
bila opravljena, več punc kot fantov bere revije (53'4 %), vendar več fantov bere časopis (28'5
%) in prav tako več fantov bere stripe (37'2 %). Pri branju knjig ni opaziti nobene razlike med
spoloma (Hábitos de Lectura … 2011: 125).
Kar 82'9 % otrok v Španiji bere v prostem času, medtem ko 17'1 % otrok bere le v študijske
namene. 95'3 % otrok bere doma, 48'2 % otrok bere v šoli, 7 % otrok bere v knjižnici, 5'1 %
otrok bere zunaj (na svežem zraku), kar 3'8 % otrok pa bere tudi na javnem prevoznem
sredstvu. Po teh podatkih sodeč, lahko sklepamo, da mladi v Španiji radi berejo (Hábitos de
Lectura … 2011: 126).
Izposoja knjig v splošnih knjižnicah, in posledično tudi branje, pa se povečuje tudi v
Sloveniji. Kot kažejo statistični podatki, si Slovenec v povprečju izposodi 10 knjig letno in jih
kupi od 2 do 3. Vsak prebivalec Slovenije si je v letu 2010 v splošnih knjižnicah v povprečju
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izposodil 12 enot knjižničnega gradiva. V letu 2009 je za nakup knjig povprečno potrošil 17
eurov. vir: [50]
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8 PREDSTAVITEV AVTORJEV
V nadaljevanju bom predstavila nekaj slovenskih in španskih avtorjev mladinske literature. Za
slednje sem se odločila, ker sem med študentsko izmenjavo v Španiji prebrala kar nekaj
španskih mladinskih del, med njimi tudi knjigo Elvire Lindo Manolito Gafotas. Po prvih
nekaj straneh me je delo navdušilo in takoj sem našla vzporednice z našim junakom Petrom
Nosom Leopolda Suhodolčana. Pri poeziji sem se odločila za Toneta Pavčka, ker se mi zdi
pomemben slovenski pesnik za otroke in odrasle, pa tudi zato, ker je meni zelo ljub. Glorio
Fuentes bi izpostavila zato, ker lahko rečem, da je v Španiji najbolj znana pesnica tako za
mladino kot tudi za odrasle. Na nek način sta si Tone Pavček in Gloria Fuentes pravzaprav
podobna, saj sta oba kot avtorja cenjena tako pri otrocih kot tudi pri odraslih. Ano Mario
Matute pa bom predstavila preprosto zato, ker je ena najpomembnejših avtoric sodobne
španske književnosti in priznana z najpomembnejšimi nagradami na področju literature.
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8.1 Gloria Fuentes
Gloria Fuertes je bila španska pisateljica, ki se je rodila v Madridu, 28. julija leta 1917, in tam
tudi umrla, 27. novembra 1998. Izhajala je iz zelo revne družine in, ker je njen oče delal kot
vratar, so se bili prisiljeni veliko seliti, kar je vplivalo tudi na stabilnost Glorijinega šolanja.
Ko je imela 17 let, jo je materina smrt potisnila v iskanje službe. Ker je imela bogato
akademsko znanje, je dobila službo v računovodstvu kovinarske tovarne. A to je ni odvrnilo
od književnosti, saj je vsak prost trenutek izkoristila za pisanje pesmi. Naslednje leto je uspela
objaviti svoja prva dela in pričeti z recitali poezije na Radiu Madrid. Od takrat dalje je
sodelovala z različnimi revijami, kot na primer z otroško revijo Maravillas (za katero je
ustvarjala kratke prigode, zgodbe in pesmi), z revijami Chicas, Postismo in Cerbatana.
Med njenimi izdanimi knjigami najdemo pesmarice "Isla Ignorada", "Antología Poética",
"Aconsejo beber hilo" in "Poemas del suburbio", napisala pa je tudi dramo v verzu z
naslovom Prometeo. Prejela je nagrado Guipúzcoa za poezijo, nagrado Lazarillo, štipendijo
Fundacije Juan March za otroško literaturo in postala častna nagrajenka nagrade Hans
Christian Andersen, tudi za otroško literaturo. vir: [20]

Slika 1: Gloria Fuentes

vir: [20]
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8.2 Tone Pavček
Tone Pavček se je rodil 29. septembra 1928 v Šentjuriju v Novem Mestu. Prvi razred osnovne
šole je končal v Mirni Peči. Na otroštvo, ki ga je preživel na Dolenjskem, ima lepe spomine:
»Bilo je, kakor da sem se rodil v cvetju, vpel na mavrico in jadral za soncem«. Dolenjska se
»blešči« tudi iz njegovih pesmi in je zanj »edino možno bivališče pesmi«. Šolanje je
nadaljeval v ljubljanskih cerkvenih internatih. Kot deček je hotel biti učitelj ali vsaj general,
oče je želel, da bi študiral medicino. Skoraj je poslušal nasvet profesorja matematike za študij
njegove stroke, a se je na koncu vpisal na pravo. Bil je novinar pri Ljudski pravici, petnajst let
je bil zaposlen na RTV Slovenija, nekaj časa je bil vodja Mladinskega gledališča, nato pa do
upokojitve urednik v Cankarjevi založbi (Šolski album … 2007: 110). Tone Pavček je umrl
21. oktobra 2011 v Ljubljani.
Slovenska sekcija IBBY (Združenje slovenskih avtorjev mladinske književnosti) je Toneta
Pavčka predlagala za Andersenovo nagrado za mladinsko književnost za leto 2012 (Algoritem
arene … 2012: 13).
Njegove pesniške zbirke za mlade: Trije bratje in zlata ptica (1956), Maček na dopustu
(1957), Juri Muri v Afriki (1958), Polž pred Nebotičnikom (1960), Sončece v žepu (1960),
Velesenzacija (1961), Vrtiljak (1965), Strašni lovec Bumbum (1969), Čenčarija (1975), Prave
in neprave pesmi (1986), Besede za sladkosnede (1991), Majhen dober dan (1992), Majnice
(1996), Deček gre za soncem (izbor, 1998), S črko čez Krko (2003) (Šolski album … 2007:
110).
Slika 2: Tone Pavček

vir: [55]
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8.3 Elvira Lindo
Elvira Lindo Garrrido se je rodila leta 1962 v Cádizu. Pri dvanajstih se je njena družina
preselila v Madrid, kjer se je začela njena novinarska kariera, ki jo je opustila, da se je lahko
posvetila radiu in televiziji. Službovala je kot radijka, igralka in scenaristka. Njen prvi roman,
ki je temeljil na eni od oseb iz njenih radijskih iger, je dosegel nepričakovan uspeh. Manolito
Gafotas, deček iz madridske četrti Carabanchel, postane lik, ki navdušuje tako otroke kot
odrasle in okrog katerega se spišejo še tri knjige. Leta 1994 doživi gledališko premiero njena
igra La ley de la selva (Zakon džungle), na gledališke deske pa se avtorica vrne še deset let
kasneje z igro La sorpresa del roscón (Rulada presenečenja). Leta 1998 objavi roman El otro
barrio (Druga soseska), s katerim se za trenutek odmakne od Manolita Gafotasa in otroške
literature. vir: [36]
Svojo scenaristično plat je pričela razvijati s soavtorstvom scenarija za film La primera noche
de mi vida (Prva noč mojega življenja), skupaj z Miguelom Albaladejom, takoj naslednje leto
pa se Manolito Gafotas priredi za film. Leta 2000 priredi roman svojega moža Antonia
Muñoza Moline z naslovom Plenilunio (Polna luna). Ni pa avtorica sledečih filmskih ali
televizijskih priredb svojega Manolita. Pridno sodeluje v različnih revijah in dnevnikih,
recimo kot kolumnistka pri časopisu El País. Velika večina njenih člankov je zbranih v zbirki
knjig z naslovom Tinto de verano. vir: [36]

Slika 3: Elvira Lindo

vir: [50]
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8.4 Leopold Suhodolčan
Leopold Suhodolčan se je rodil 10. avgusta 1928 v Poljanski dolini. Osnovno šolo je
obiskoval v Svečini in Šentilju, meščansko šolo in učiteljišče pa v Mariboru. Med študijem
na učiteljišču se je spoprijateljil s pisateljem Smiljanom Rozmanom, pri literarnem krožku pa
s pesnikom Kajetanom Kovičem. Po končanem učiteljišču je kot mlad učitelj poučeval v
Radljah ob Dravi, nato pa na Prevaljah. Svojega prihoda na Prevalje se spominja: »Ko sem
prvič v življenju na Prevaljah stopil z vlaka, je bil že pozen večer in dež je lil kot iz škafa. S
kovčkom sem taval od hiše do hiše in iskal šolo, ki je bila na drugem koncu trga. Skratka,
zelo otožen začetek za začetnika. Tolažil pa sem se, saj so me dodelili na prevaljsko šolo
samo začasno …« Toda na Prevaljah je ostal vse življenje in Koroško je vzel za svojo. Kot
režiser, scenograf in igralec se je z vnemo pridružil gledališki skupini in desetletje vodil tudi
Likovni salon v Študijski knjižnici na Ravenskem gradu. Njegove vedoželjnosti pa koroško
okolje ni moglo zadovoljiti¸ leta 1951 je začel študirati slovenščino in nemščino na Višji
pedagoški fakulteti v Ljubljani. Po diplomi je bil najprej predmetni učitelj, nato sedemnajst let
ravnatelj Osnovne šole Franja Goloba na Prevaljah, vse bolj pa je postajal dejaven v
Ljubljani. Prevzel je mesto urednika revije Kurirček, nato glavnega urednika založbe Borec v
Ljubljani. Zadnja leta svojega življenja je preživel med Ljubljano in Koroško, kamor se je
vračal vsak konec tedna. Umrl je 8. februarja 1980 na Golniku (Šolski album … 2007: 140).
Leopolda Suhodolčana uvrščamo med najplodovitnejše slovenske mladinske pisatelje. Poleg
pripovednih del je pisal tud gledališke, lutkovne, radijske in televizijske nadaljevanke.

Slika 4: Leopold Suhodolčan

vir: [53]
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8.5 Ana Mariá Matute
Španska pisateljica Ana María Matute je ena najpomembnejših avtoric sodobne španske
književnosti in priznana z najpomembnejšimi nagradami na področju literature, kot na primer
nagrado Miguel de Cervantes, Državno nagrado za literaturo, nagrado Planeta in nagrado
Nadal. Je članica Kraljeve akademije za jezik in se je v svojem delu izkazala na dveh
področjih. Po eni strani v pripovedništvu o povojni Španiji, kjer nas s svojim zelo osebnim
stilom uspe približati politični in socialni realnosti časa, a s sredstvi pravljične literature.
Temu obdobju njenega ustvarjanja pripada trilogija Los Mercaderes ali Pequeño Teatro, s
katerim je pri sedemnajstih osvojila nagrado Planeta.
Po drugi strani pa je treba izpostaviti njeno delo na področju otroške in mladinske literature,
kjer je zraslo marsikatero od njenih najboljših del, kot recimo El polizón de Ulises, Olvidado
Rey Gudú ali Aranmanoth, nagrajeno z nagrado Lazarillo ali Državno nagrado za otroško in
mladinsko literaturo. Matutejeva je svojo literarno kariero pričela zelo mlada, saj je že pri 24
letih postala finalistka izbora za nagrado Nadal. Njeno ustvarjanje je bilo zelo neenakomerno,
z velikimi premori. Ni posebej številna v svojih delih, a se v njih razprostira čez več kot pol
stoletja tako v novelistiki kot pisanju zgodb, kjer je bila tudi briljantna. Ker je prevedena v
več kot 23 jezikov, jo priznavamo za eno najbolj mednarodnih španskih pisateljic. Je tudi
pogosta predavateljica na univerzah in drugih izobraževalnih ustanovah, tako po Evropi kot
Latinski Ameriki in Združenih državah Amerike. vir: [6]

Slika 5: Ana Maria Matute

vir: [6]
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9 SLOVENSKA IN ŠPANSKA DELA V UČNIH PRIPRAVAH
Ker me je španska mladinska književnost med prebiranjem le-te v Španiji tako navdušila, sem
se odločila, da bi kanček njihove kulture vnesla v pouk književnosti tudi v prvo triletje na
nekatere osnovne šole. Glede na to, da je v Učni načrt za slovenščino v osnovni šoli (1998,
2002, 2011) vključeno le eno prevedeno špansko besedilo, pa še to je predlagano za
obravnavo šele v 8. razredu, sem se odločila pripraviti nekaj učnih priprav, v katere bi
vključila tako slovensko kot špansko mladinsko literaturo, slednje pa bi lahko obravnavali že
v 3. oz. 4. razredu osnovne šole. Kot študentka 4. letnika sem bila na praksi na Osnovni šoli
Orehek v Kranju v drugem razredu. Že takrat sem opazila, koliko učencev prvega in drugega
razreda se navdušuje nad španskim jezikom, pa čeprav znajo šele nekaj besed. Zanimiva mi je
bila tudi ideja, ki sem jo prvič opazila šele na omenjeni osnovni šoli. Pri pouku slovenščine se
nam je pri branju umetnostnih besedil enkrat na teden pridružila učiteljica angleškega jezika.
Na podlagi slik je zgodbo prebrala v angleškem jeziku, učenci pa so besede, ki so se večkrat
ponovile, pridno ponavljali.
Tako sem dobila idejo, da bi učno uro lahko izvedli na podoben način, le da bi bili pri tem
vključeni slovenska in španska mladinska literatura.
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9.1 UČNA PIPRAVA: Manolito Gafotas in Kdo je Peter Nos?
UČNA PRIPRAVA
Učitelj/vzgojitelj:
Razred: Predmet:
3.

SLO

Teden:

Tema: OTROŠKE LASTNOSTI

Ura:

Enota: L. Suhodolčan: Kdo je Peter Nos? Elvira
Lindo: Manolito Gafotas

Cilji:


učenci razvijajo sposobnost za identifikacijo z eno izmed književnih oseb;



določijo lastnosti naslovne osebe;



v mislih oblikujejo domišljijskočutno predstavo književnih oseb, tako da se ob branju
spomnijo, kakšno so si to osebo predstavljali, ko so poslušali zgodbo (podoba oseb);



razvijajo možnosti predstavljanja, vživljanja v osebo, »poistovetenja« z njo ter
privzemanja vloge osebe, in sicer: kako bi ravnali sami, če bi bili v podobnem položaju
kot književna oseba;



s kombinacijo risbe in zapisa (npr. strip) postopoma izražajo motivacijo za ravnanje
književnih oseb.

Metode: razlaga, pripovedovanje, opisovanje, pogovor, delo z besedili, grafična in pisna dela.
Oblike dela: frontalna, skupinska, individualna, dvojice.
Literatura: Berilo: Na mavrico po pravljico, str. 24, 25, 26;
Priročnik za učitelje: Na mavrico po pravljico, str. 47;
knjiga Elvira Lindo: Manolito Gafotas.
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Potek učne ure
I. Uvodna motivacija
 na tablo prilepim dve besedni zvezi: Peter Nos in Manolito Gafotas. Nato prilepim
še besedo nos + (slika nosu) in besedo gafotas + (slika očal); saj po špansko to
pomeni očala. Učence skušam pripraviti do tega, da sami ugotovijo, kaj pomeni
beseda gafotas in jim kasneje obrazložim, da je to španska beseda za očala. Povem
jim, da je Manolito Gafotas deček, ki prihaja iz Madrida. Vprašam jih, če vedo, v
kateri državi se nahaja mesto Madrid. Peter Nos pa prihaja iz Ljubljane. V kateri
državi pa se nahaja mesto Ljubljana?
 Učence razdelim v dve skupini, ena si izmišlja videz in lastnosti Petra Nosa, druga
skupina pa videz in lastnosti Manolita. Rišejo ju, napišejo besede oz. stavke na
manjše lističe, katere si skupaj ogledamo.
 Nato na tablo prilepim sliki Petra Nosa in Manolita Gafotasa. Nato si ogledajo sliko
Petra Nosa in Manolita ter primerjajo svoje opise z ilustracijo.

Najava besedila.
 Povem jim, da jim bom prebrala zgodbi, ki opisujeta, kakšna dečka sta bila
pravzaprav Peter in Manolito.

Premor pred branjem.
Učenci se umirijo in pozornost usmerijo na branje.

II. Delo z besedilom
 Preberem najprej besedilo o Petru Nosu.
Čustveni premor: učenci uredijo misli in vtise.
 Preberem zgodbo o Manolitu Gafotasu.
Čustveni premor: učenci uredijo misli in vtise.
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Izražanje čustev
 Kateri lik vam je ljubši, Peter Nos ali Manolito Gafotas? Zakaj?
 Katera dogodivščina Petra Nosa oz. Manolita vam je najbolj všeč?

Peter Nos

Manolito Gafotas

Tiho branje
 Učenci tiho preberejo besedilo. Podčrtajo manj znane besede in zanimive besedne
zveze.

Razlaga manj znanih besed
Učenci naštejejo manj znane besede, ki so jih podčrtali, besede razlagajo sami ali poiščejo
pomen v SSKJ.
Vprašanja za razvijanje razumevanja besedila
 Po branju in čustvenem premoru povedo, zakaj Manolita kličejo Gafotas, zakaj je
njegovemu najboljšemu prijatelju ime Orejones in zakaj je svojemu bratu nadel
vzdevek “Imbecil”.
 Opišejo, kakšen je bil Peter Nos in pokažejo, kako je krilil z rokami in se
najglasneje smejal. Povedo, zakaj je imel obvezan nos.
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Glasno branje
 Besedili preberemo še enkrat, in sicer v branje vključimo vse učence. Učenci
poskušajo pri branju upoštevati junakov značaj, vlogo.

Analiza zgradbe besedila in vrednotenje
 Kje se zgodbi dogajata? Kdaj? V katerem letnem času? Kako to veš?
 Kdo je glavni junak?
 Katere značajske lastnosti ima Peter Nos in katere Manolito Gafotas?
 V čem ste podobni Petru Nosu in v čem Manolitu? Pripovedujte o lastnih dejanjih,
ki so podobna junakovim. Podajte svoje mnenje o junakih.

III. Nove naloge (delo v skupinah)


Pred seboj imajo slike in imena oseb, ki nastopajo v zgodbi Manolita Gafotasa. Slike
povežejo z imeni in pod slike napišejo glavne značilnosti teh oseb oz. v kakšnem
razmerju je ta oseba z Manolitom.



Narišejo Petra Nosa in ga opišejo v obliki miselnega vzorca − zapišejo besede (npr.
vesel, pameten, obvezan nos, nasmejan, dober).



Primerjajo Petra Nosa in Manolita. Katere lastnosti sta jima skupne, katere ne?



Izdelajo strip, kjer sta glavni osebi Peter Nos in Manolito, skupaj s svojimi prijatelji.
Pogovor, ki poteka med njima, si izberejo sami. Pomagajo si z berilom in prevedenimi
odseki knjige o Manolitu.

Domača naloga
Učenci poiščejo podatke o Leopoldu Suhadolčanu in izdelajo miselni vzorec ali poiščejo
zanimivosti o Manolitu Gafotasu ter prav tako izdelajo miselni vzorec.
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9.2 UČNA PRIPRAVA: Rdeča kapica in Rdeča kapica na Manhattnu
UČNA PRIPRAVA
Učitelj/vzgojitelj:
Razred: Predmet:
4.

SLO

Teden:

Tema: RDEČA KAPICA (VČERAJ IN DANES)

Ura:

Enota: Brata Grimm: Rdeča kapica in Carmen Martin
Gaite: Caperucita en Manhattan (Rdeča kapica na
Manhattnu)

Cilji:


učenci zbrano in tekoče (z usvojeno tehniko branja) berejo daljša besedila;



podatke o književni osebi iz besedila dopolnijo s podobami iz vsakdanje izkušnje ter
domišljijskimi predstavami, ki izvirajo iz poslušanja oz. gledanja drugih umetnostnih del;



ob besedilih spoznavajo in opazujejo razlike med svetom, v katerem živijo, in
domišljijskim svetom v književnem besedilu;



prepoznavajo prvine pravljice: formalni začetek in konec, preteklik, za pravljico značilni
pripovedni ton;



obnavljajo zgodbo tako, da dogajanje prikazujejo z uporabo sličic/niza sličic oz.
kombinacijo sličic in zapisa.

Metode: razlaga, pripovedovanje, opisovanje, pogovor, delo z besedili, grafična in pisna dela,
didaktična igra.
Oblike dela: frontalna, skupinska, individualna, v paru.
Literatura: Zbirka pravljic bratov Grimm, knjiga Carmen Martin Gaite: Caperucita en
Manhattan (+ prevedena obnova knjige)
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Potek učne ure
I. Uvodna motivacija
 Zaigran pogovor med Rdečo kapico iz pravljice bratov Grimm in punčko Saro iz
zgodbe Carmen Martin Gaite: Caperucita en Manhattan.

Najava besedila.
V razred prinesem različna dela pisateljice, jih pokažem učencem in napovem branje
odlomka.
Ste že slišali za zgodbo o Rdeči kapici? Danes bomo poleg te zgodbe prebrali tudi odlomek
o Rdeči kapici

na Manhattnu. Veste kje je Manhattan? Vas zanima, kaj je Rdeča kapica

počela na Manhattnu?
Prisluhnimo.

Premor pred branjem.
Učenci se umirijo in pozornost usmerijo na branje.

II. Delo z besedilom
 Doživeto preberem odlomek o Rdeči kapici bratov Grimm in odlomek Rdeče kapice
na Manhattnu pisateljice Carmen Martin Gaite.
Čustveni premor
Učenci uredijo misli in vtise.
Izražanje doživetij
 Izvedeli ste, da je ena Rdeča kapica potovala po mestu, ena pa po gozdu. Katera
vam je bila bolj všeč? Kje bi raje potovali vi?
 Kje je po vašem mnenju bolj varno? V gozdu ali v mestu? Kdaj? Podnevi ali
ponoči? Kdaj bi vi raje potovali?
Učenci pripovedujejo o prvih vtistih, ki sta jih na njih naredila oba odlomka.

Tiho branje
 Učenci tiho preberejo besedilo. Ob branju podčrtajo manj znane besede, obkrožijo
nastopajoče osebe v obeh odlomkih.
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Razlaga manj znanih besed
Učenci naštejejo manj znane besede, ki so jih podčrtali, besede razlagajo sami ali poiščejo
pomen v SSKJ.
Vprašanja za razvijanje razumevanja besedila
 Kdo predstavlja koga v obeh besedilih?
Brata Grimm: Rdeča kapica

Carmen

Martin

Gaite:

Caperucita en Mahattan
Rdeča kapica

Sara Allen

mama

Vivian Allen-mama
oče

babica

Babica Rebeca

volk

Edgar Woolf

lovec

Miss Lunatic

 Kdo sta glavni osebi in katere so stranske?
 Kdaj in kje se zgodbi odvijata?
 Kaj je nesla Rdeča kapica babici oz. kaj je Sara nesla babici?
 Kje živi babica v odlomku o Rdeči kapici oz. kje živi Sarina babica?
 Katere so pozitivne oz. negativne osebe v obeh odlomkih?
 S čim se je Miss Lunatic tako prikupila Sari?
 Zakaj je Sara na vsak način sama želela iti k babici?
 Ali je Rdeča kapica sama želela iti k babici?

Glasno branje
 Učenci glasno preberejo odlomka.

Analiza zgradbe besedila in vrednotenje
 Učenci opazujejo in opišejo glavni književni osebi.
 Opredelimo kraj in čas dogajanja ter pripovedovalca v obeh besedilih.
 Naštejemo značilosti pravljice: značilen začetek in konec, pravljična števila,
čudežna dejanja, lasnosti junakov vedno enake, npr. hudobne in prijazne, živali ...
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III. Nove naloge
 Tekst v slovenščini, kateremu morajo dopisati besedo v slovenskem in španskem
jeziku.
 V šolski zvezek napišejo nove besede in jih uporabijo v povedih.
 Razvrščajo slike o Rdeči kapici in Sari v pravilnem zaporedju in zgodbo oz.
pravljico ob slikah kratko obnovijo.
 Učenci v parih izdelajo lutke, en učenec izdela Saro Allen, drugi pa Rdečo kapico.
Uprizorijo odlomek.
Domača naloga
 Za domačo nalogo narišejo Rdečo kapico in Saro Allen (kot Rdečo kapico na
Manhattnu).
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9.3 UČNA PRIPRAVA: Fernando Alonso: Rumbo a Marte (Potovanje na
Mars)
UČNA PRIPRAVA
Učitelj/vzgojitelj:
Razred: Predmet:
4.

SLO

Teden:
Ura:

Tema:

Otroški

pogum

in

srečanje

s

težavami/preizkušnjami.
Enota: FERNANDO ALONSO: RUMBO A MARTE

Cilji:


učenci izražajo in primerjajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo
pri poslušanju;



poglabljajo prvotno doživetje in razumevanje ter izražajo mnenje o besedilu (predvsem
govorno);



razumejo, da avtor besedila ni tisti, ki jim ga pripoveduje;



govorno pripovedujejo zgodbo s perspektive različnih književnih oseb;



pišejo poustvarjalna besedila.

Metode: razlaga, pripovedovanje, opisovanje, pogovor, delo z besedili, grafična in pisna dela,
didaktična igra.
Oblike dela: frontalna, skupinska, individualna.
Literatura: Fernando Alonso: Rumbo a Marte
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Potek učne ure
I. Uvodna motivacija
 preberem jim zgodbo o mali miški z vasi.
Živela je miška. Živela je v majhni vasici. Nekoč ji je znanstvenik dejal, da bo prav ona
prva miška, ki bo poletela na Mars. Mala miška je bila zelo poslušna. Imela je veliko željo,
da se nauči vsega, kar se je potrebno , preden odpotuje na Mars. Saj bo vendar prva miška
na Marsu. To pa ni kar tako. Naučila se je kako opravljati z vesoljsko ladjo, za vsak gumb
posebej je vedela, čemu služi. Nekaj pa ji ni in ni šlo. Uganete kaj?
Odštevanje. Odštevanje do trenutka, ko bo v vesoljski ladji poletela na Mars.
Ste zato, da s skupnimi močmi malo miško naučimo štetja nazaj, da bo lahko poletela?

Najava besedila.
Vam nekaj zaupam? Mala miška si je vse najlažje zapomnila preko zgodb. Zato bo sedaj
naša naloga, da ji preberemo zgodbo za zgodbo, vsaka pa bo ponazarjala eno število.
Razdelili se bomo v skupine in vsaka skupina bo imela nalogo, da zgodbo prebere in jo na
najbolj zanimiv način potem predstavi mali miški.
Moramo se zelo potruditi, saj bomo le tako izvedeli ali bo miška poletela na Mars ali ne?!

Premor pred branjem.
Učenci se pripravijo na poslušanje besedila. Berila in zvezki so zaprti. Pozornost usmerijo
na poslušanje učitelja.

II. Delo z besedilom


Vsaka skupina prebere zgodbo tako, da skupaj določijo, kdo v skupini jim bo prebral
zgodbo.

Čustveni premor
 Učenci podoživijo besedilo in uredijo vtise.
Izražanje doživetij
 Vsaka skupina za svojo zgodbo pove, kateri del jim je bil najbolj všeč.
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Tiho branje
 Učenci tiho preberejo besedilo. Podčrtajo manj znane besede in zanimive besedne
zveze.

Razlaga manj znanih besed
Učenci naštejejo manj znane besede, ki so jih podčrtali, besede razlagajo sami ali poiščejo
pomen v SSKJ.

III. Nove naloge
 S pomočjo slik, ki so jim na razpolago, obnovijo zgodbo in jo predstavijo mali miški
in ostalemu razredu.

2. ura

Glasno branje
 Določim sedem najboljših bralcev v razredu, ki preberejo zgodbe še ostalemu
razredu.
 Naloga ostalih učencev je, da zgodbe pozorno poslušajo, saj bomo potem skupaj
izbrali le eno zgodbo, ki jo bomo bolj podrobno predelali.

Ponovno preberem izbrano zgodbo, npr. Zgodbo o dveh ribah (Dos peces).
Vprašanja za razvijanje razumevanja besedila
 Kakšne barve je bila riba, ki jo je imel deček Ramon v svoem akvariju?
 Zakaj je bila žalostna?
 Zakaj je bil deček žalosten?
 Kaj so morali v šoli napisati za domačo nalogo?
 Kako je bilo ime deklici, ki je prav tako imela doma ribico?
 Kaj sta na koncu zgodbe naredila deklica in deček s svojima ribama?

Analiza zgradbe besedila in vrednotenje
 Kako je sestavljena celotna knjiga o potovanju male miške na Mars?
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 Ali lahko že po naslovu zgodb kaj sklepamo?

III. Nove naloge
 Vsak izmed vas bo sestavil kratko zgodbo glede na zaporedno število, ki ga ima kot
učenec v razredu (npr. pod katero številko si zapisan v redovalnici).
 Skupaj bomo sestavili knjigo 4. A razreda.
Domača naloga
Svoji zgodbi najdeš primerno sliko in jo prilepiš v zvezek poleg napisane zgodbe.

Učne ure, ki sem jih izvedla na Osnovni šoli Orehek v 3. razredu, so bile med učenci zelo
dobro sprejete. Vesela sem, da so me učenci z zanimanjem spraševali po španskih besedah.
Tisti učenci, ki so nekaj besed že poznali, so z veseljem pokazali svoje znanje. Nad likom
Manolita Gafotasa so bili navdušeni in so tudi sami našli vzporednice s Petrom Nosom.
Učenci so zelo hitro našteli njune dogodivščine, za kar sem bila pozitivno presenečena.
Pomagali so si tudi s slikami iz knjig, ki sem jih prinesla iz knjižnice.
Presenečeni so bili, da v Španiji obstaja Rdeča kapica v popolnoma drugačnem okolju in da je
slednja lahko tudi punčka v modernem svetu. Predvidevam, da so s to pravljico učenci dobili
popolnoma drug vpogled na Rdečo kapico. Deklice so se kaj hitro vživele v njeno vlogo in
zanimivo je bilo, ko je ena izmed deklic dejala: »Samo še rdečo kapo si dam na glavo, pa
lahko napišemo zgodbo o Rdeči kapici v Sloveniji.«
V miško in v njeno potovanje na Mars pa so se, razumjivo, bolj vživeli fantje. Že besede:
polet v vesolje, vesoljska ladja in Mars so jih spodbudile, da so z veseljem prisluhnili zgodbi.
Menim, da sem s tem, ko so učenci pokazali zanimanje za tuje pravljice, dosegla tisto, kar
sem želela. S tem sem tudi dokazala, da bi učitelji s podobnimi učnimi urami pouk nekoliko
popestrili.
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10 ZAKLJUČEK
Dejstvo je, da z branjem spodbujamo otrokovo domišljijo in čustveno plat duševnosti,
oblikujemo njegov literarni okus in mu privzgajamo potrebo po estetskem uživanju besedne
umetnosti. Že Albert Einstein je dejal: »Če želite, da bo vaš otrok inteligenten, mu berite
pravljice, če želite, da bo še bolj inteligenten, mu berite še več pravljic.« (Gospe in gospodje
… 2007, Delo).
Menim, da so si tako splošni kot operativni cilji v Sloveniji in Španiji zelo podobni, vendar pa
španski učni načrt posamezne regije oz. avtonomne skupnosti ni tako podrobno dodelan kot
slovenski učni načrt. Prav zaradi tega sem imela pri primerjavi nekaj težav. V Sloveniji so
cilji določeni s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v Španiji pa so za
uresničevanje osnovnih standardov pristojne avtonomne skupnosti, ki je prav tako postavljena
s strani države. Ko sem slednje po podobni tematiki združila v skupne sklope, sem ugotovila,
da učna načrta pri obeh državah vključujeta podobne cilje v posameznem ciklu oz. triletju.
Odstopanja je pravzaprav zelo malo.
Projektov spodbujanja branja je v obeh državah zelo veliko. Da pa se bralna kultura v
Sloveniji ohranja skozi ves otrokov razvoj, pri nas predvsem skrbi projekt Bralna značka.
Med iskanjem in prebiranjem literature sem velikokrat zasledila dejstvo, da se večina
Slovencev, pa naj bodo slednji strokovnjaki na tem področju ali ne, zaveda, kakšen pomen
ima bralna kultura in kaj pomeni spodbujati in vzgajati učenca tako, da bo postal dober bralec
in da bo imel rad knjige. Menim, da skoraj ni osnovne šole, kjer med aktivnostmi, v katere je
šola vključena v tekočem šolskem letu, ne bi bilo vsaj enega projekta, preko katerega
učencem sporočajo, kako so knjige pomemben del njihovega razvoja. Prav tako je tudi v
Španiji, tako da sta si državi glede na promocijo branja zelo podobni. Kljub temu, da njihovi
učenci glede na mednarodno raziskavo PIRLS dosegajo nekoliko slabše rezultate, se različne
organizacije in osnovne šole trudijo, da bi branje približali tako mladim kot tudi starejšim.
Opazila sem, da učenci v osnovnih šolah v prvem triletju z veseljem obiskujejo dodatne urice
tujega jezika, pa naj bo to španski, nemški, francoski ali italijanski jezik. Seveda je odvisno
tudi od posamezne šole, kaj jim le-ta ponudi. Moj predlog bi zato bil, da bi v projekt Šolski
nahrbtnik vključili tudi kakšno knjigo tuje literature, pa četudi bi jo učenec samo prelistal.
Prav tako sem vesela, da so učenci pri urah, ki sem jih izvedla, uživali. Nadvse zanimivo jim
je bilo spoznati podobne junake iz drugega okolja. Z veseljem so mi pokazali Španijo na
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zemljevidu, nekateri učenci, ki pa so tam že bili, so nam povedali, kako so sami doživeli
državo na Iberskem polotoku. Zato sem mnenja, da vključevanje tuje literature v pouk nadvse
pozitivno vpliva na učence ter na samo klimo v razredu. Poleg tega pa lahko slednje
uporabimo tudi kot medpredmetno povezavo z drugimi predmeti in se tako še lažje navežemo
na naslednjo učno uro.
Sonja Pečjak piše, da je branje ena temeljnih spoznavnih zmožnosti človeka. Ker se z branjem
v vsakodnevnem življenju neprestano srečujemo, je pomembno, da bralno zmožnost čim bolje
razvijemo. In da jo negujemo vse življenje (Zakaj moram spet brati ... 2013). V času
prebiranja literature me je zmotilo le skrb vzbujajoče dejstvo, da današnjim mladostnikom
knjiga ne predstavlja več nobene vrednote in le upamo lahko, da bodo preko omenjenih
projektov mladi zopet začeli brati tudi za zabavo in ne zgolj zaradi obveznega domačega
branja in za opravljeno Bralno značko.
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