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IZVLEČEK 

 

Pravljice so nepogrešljiv del življenja otrok. Spodbujajo razvoj domišljije, fantazije, 

pripomorejo k »bogatenju« besednega zaklada, izražanju otrokovih čustev. Pravljic je več 

vrst, zato moramo poskrbeti, da se otroci srečajo z različnimi pravljicami.  

 

V diplomskem delu sem najprej predstavila mladinsko avtorico Anjo Štefan in njena literarna 

dela. Nadaljevala sem s predstavitvijo bistvenih značilnosti mladinske književnosti ter 

opredelitvijo teorije pravljice in njenega pomena, navedla izvor ter klasifikacijo pravljic, ki 

sem jih tudi podrobneje opisala. Navedla in opisala sem avtorska prozna dela Anje Štefan, in 

sicer slikanico Lešniki, lešniki ter klasične pravljice Kotiček na koncu sveta, Melje, melje 

mlinček in Štiri črne mravljice, ki jih lahko opredelimo kot živalske pravljice. Zanimal me je 

recepcijski razvoj otrok v obdobju intuitivne inteligence, ki sem ga tudi podrobneje opisala. 

 

V empiričnem delu diplomske naloge sem napisala učne priprave za obravnavo treh živalskih 

pravljic Anje Štefan v 1. razredu. V raziskavi je sodelovalo 25 otrok. Ugotovila sem, da 

učenci ločijo realni svet od irealnega oz. domišljijskega, so se zmožni identificirati s 

književno osebo, zaznajo živali kot književne osebe in se z njimi identificirajo.  

 

Ključne besede: Anja Štefan, pravljica, ljudska/folklorna pravljica, klasična pravljica, 

sodobna pravljica, živalska pravljica, recepcijska zmožnost. 

 

 



ABSTRACT 

 

Fairytales are an indispensable part in children's lives. They stimulate the development of 

imagination, fantasy; they help to enrich children’s vocabulary and with expressing feelings. 

There are different types of fairytales and it is very important that children get to know the 

variety of them. 

 

I firstly presented a youth author Anja Štefan and her literary works in my diploma paper. 

Later on I continued with the presentation of youth literature and I defined the theory of a 

fairytale, wrote about the origin, its meaning and classification of fairytales which I have also 

described in greater detail. I stated and described authorial prose work of Anja Štefan: picture 

book Lešniki, lešniki and classic fairytales Kotiček na koncu sveta, Melje, melje mlinček and 

Štiri črne mravljice, which can be defined as animal fairytales. I was interested in the 

receptive development of children in the period of intuitive intelligence, which I thoroughly 

described. 

 

In the empirical part of my diploma I wrote lesson plans for discussing and teaching three 

Anja Štefan’s animal fairytales in the first grade of primary school. 25 children took part in 

the research. I found out that pupils distinguish between real and unreal life (imaginative life), 

they are capable of identifying themselves with a literary person and they perceive animals as 

literary persons and they identify themselves with them. 

 

Key words: Anja Štefan, fairytale, folk/folklore fairytale, classical fairytale, contemporary 

fairytale, animal fairytale, receptive ability. 
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1 UVOD 

 

Pri izbiranju teme za diplomsko nalogo sem med številnimi, meni znanimi avtorji, naletela na 

neznano avtorico Anjo Štefan. Takoj sem začela raziskovati in kaj kmalu ugotovila, kako 

veliko je že prispevala za razvoj mladinske književnosti. Poleg tega, da je pripovedovalka, 

zbiralka in zapisovalka ljudskih pravljic, je tudi soorganizatorka pripovedovalnega festivala 

Pravljice danes. Piše pesmi, uganke, slikopise, zgodbe za otroke in tudi prevode. 

 

Tako sem se odločila, da bom v teoretičnem delu diplomske naloge predstavila mladinsko 

avtorico Anjo Štefan in njena literarna dela, navedla in opisala njena avtorska prozna dela: 

slikanico Lešniki, lešniki ter klasične pravljice Melje, melje mlinček, Kotiček na koncu sveta 

in Štiri črne mravljice, ki jih lahko opredelimo kot živalske pravljice. Predstavila bom tudi 

bistvene značilnosti mladinske književnosti. 

 

O pravljicah je bilo in je že veliko govora, a so nam včasih še vedno nekakšna »neznanka«, 

zato bom raziskala in predstavila izvor, razvoj, delitev in pomen pravljic ter opisala 

recepcijski razvoj otrok v obdobju intuitivne inteligence.  

 

V empiričnem delu diplomske naloge bom v 1. razredu osnovne šole izvedla tri učne ure 

književnosti, kjer bom obravnavala tri izbrane klasične živalske pravljice in raziskala 

določene recepcijske zmožnosti otrok.  
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2 ŽIVLJENJE IN DELO AVTORICE ANJE ŠTEFAN 

 

2.1  Življenjepis Anje Štefan 

 

Anja Štefan se je rodila 2. aprila 1969 v Šempetru pri Gorici. Vedno je uživala v igranju z 

besedami in tako je prve pesmi  napisala že v drugem razredu osnovne šole, zapisovala pa jih 

je kar v koledar, ki se je ohranil vse do danes. Po končani srednji šoli se je odločila za študij 

slovenščine in angleščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Diplomirala je na temo ljudske 

pripovedi ter iz iste teme (Folklorno pripovedovanje kot prepletanje izročila in osebne 

ustvarjalnosti) leta 1999 magistrirala. Sedaj pripoveduje, tako odraslim kot tudi otrokom,  in 

objavlja slovenske ljudske pripovedi, nekaj pa jih tudi prevede iz angleščine v slovenščino 

(prim. Kristan, 2010). V knjigi Za devetimi gorami, ki jo je pripravljala deset let,  je zbranih 

več kot petdeset ljudskih pravljic. Viri le-teh so iz rokopisnih zvezkov dr. Milka Matičetova, 

iz zbirke Glasovi, iz Štrekljeve zapuščine, nekaj jih je Štefanova nabrala na gostovanjih po 

šolah in knjižnicah, nekaj pa pri folklornih pripovedovalcih (Anja Štefan, Delo 2011). 

 

Njena mama je učiteljica razrednega pouka in Štefanova je od nje »podedovala« kreativnost 

za pisanje pesmi. Že v predšolskem obdobju je poslušala pravljice iz zbirke Pravljic Kristine 

Brenkove, ki je še danes njena najljubša zbirka pravljic. Avtorica je dislektik, zato pravljice 

raje pripoveduje, kot bere. Pripovedovanje ima zanjo večjo moč kot branje, ravno zaradi stika 

s poslušalci; zgodbo lahko prilagodi okolju. Pravi, da si ne želi, da bi se njene pravljice, pesmi 

ohranile samo zaradi papirja, temveč zato, ker so sposobne živeti med ljudmi.  (Pridobljeno na 

spletni strani: http://www.delo.si/clanek/144796, dne 10. 11. 2012.) 

 

V otroštvu so avtorici starši pripovedovali zgodbe iz resničnega življenja: o svojih prednikih, 

svojem otroštvu … S pripovedovanjem se je ponovno srečala v Angliji, ko se je udeležila 

poletnega tabora. Eden izmed vodij tabora je bil profesionalni pripovedovalec zgodb. Takrat 

je doživela pripovedovanje kot umetnost, ki se dogaja v današnjem času, javno. Po začetnem 

nabiranju znanja na pravljičarskih simpozijih v Angliji je začela raziskovati naše pripovedno 

izročilo: kako so pravljice živele, kdo jih je pripovedoval, kako so ubesedovali, s katerimi 

besedami in s kakšnimi pripovednimi postopki so se izražali. Tako je začela sodelovati z 

Milkom Matičetovim (Anja Štefan, Delo 2002).  

 

http://www.delo.si/clanek/144796
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Avtorica sodeluje z Inštitutom za slovensko narodopisje, in sicer raziskuje pristno slovensko 

pripovedno izročilo. Svoje znanje, vedenje o ljudskih pripovedih deli na predavanjih in 

delavnicah, namenjenih knjižničarjem, vzgojiteljem in učiteljem (prim. Grosman, 2003). 

 

S pravljicami se ne ukvarja ljubiteljsko, temveč profesionalno. Pripoveduje otrokom v šolah, 

vrtcih, pa tudi odraslim. Pripoveduje ljudske pripovedi, ki so ji všeč, o katerih sluti, da bodo 

všeč tudi poslušalcem. Gostovanja po šolah in vrtcih so pokazala, da se otrokom dandanes 

zelo malo pripoveduje in da je v knjižnicah delež izposojenih ljudskih pravljic zelo majhen. 

Zato Štefanova na seminarjih, namenjenih knjižničarjem, vzgojiteljem in učiteljem, 

udeležence uči, kako naj pripovedujejo in kako naj ravnajo z ljudskimi pripovedmi (Anja 

Štefan, Delo 2002).  

 

Mladinska pisateljica je začela leta 1993 sodelovati z revijo Ciciban, od leta 1998 pa objavlja 

v reviji Cicido. (Pridobljeno na spletni strani: 

http://www.goga.si/index2.php/pic/pic/index2.php?topic=prireditve&zbirka=arhiv&jezik=si&

stran=17, dne 19. 12. 2012.)  Je tudi ena izmed avtoric berila Zvezdice za drugi razred 

devetletne osnovne šole.  

  

Pravljice piše počasi, nekatere nastanejo, ko zvečer pripoveduje zgodbo svojim otrokom. 

Nekatere nastanejo iz velike čustvene napetosti, druge pa iz dolgega, tihega premišljanja o 

dogodkih iz njenega življenja (Anja Štefan, Delo 2002).  

 

Do sedaj je Anja Štefan prejela dve različni nagradi: Levstikovo in nagrado Izvirna slovenska 

slikanica. Levstikovo je prejela dvakrat: leta 2001 za zbirko pravljic Melje, melje mlinček 

(1999) in leta 2007 za zbirko pravljic Kotiček na koncu sveta (2005). Nagrado Izvirna 

slovenska slikanica je prejela leta 2007 za delo Sto ugank (2006), nominirana pa je bila tudi 

leta 2006 z delom Bobek in barčica (2005) ter leta 2008 z zbirko pravljic Štiri črne mravljice 

(2007). Leta 2008 je bila nominirana za večernico z zbirko pravljic Štiri črne mravljice 

(2007), leta 2010 pa za desetnico s pesniško zbirko Lonček na pike (2008) (prim. Haramija, 

2012). 

 

Utemeljitev Levstikove nagrade za zbirko Melje, melje mlinček 

Avtorske pravljice nas popeljejo v domišljijski svet srečnega otroštva. Otroka in tudi 

odraslega pravljice s svojo pozitivno naravnanostjo pritegnejo, se ga dotaknejo ter napolnijo z 

http://www.goga.si/index2.php/pic/pic/index2.php?topic=prireditve&zbirka=arhiv&jezik=si&stran=17
http://www.goga.si/index2.php/pic/pic/index2.php?topic=prireditve&zbirka=arhiv&jezik=si&stran=17
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občutkom, da je svet dober. Pravljice so napisane v slogu, ki spominja na stare pravljičarje. 

Nekatere pravljice prebiramo, kakor da so ljudske. Če zgodbe beremo na glas, zazvenijo v 

ritmu, ki otroku vzbuja domišljijske podobe, te pa vzbudijo občutek varnosti, sreče, saj se 

stiske živali na koncu razrešijo. Pravljice ponujajo snov za poglobljen razgovor in se zato 

lahko primerjajo z najbolj žlahtnimi primerki svojega žanra (Založba Mladinska knjiga: 

Dobitniki Levstikovih nagrad 2001 in utemeljitve žirij, 2001).  

  

Utemeljitev Levstikove nagrade za zbirko Kotiček na koncu sveta 

Avtorica v svojih pravljicah obuja pravljičarsko tradicijo, na kakršno dandanes redko 

naletimo; jezik je kar se da prečiščen, besedila so ritmična, vanje pa so nevsiljivo vpete 

moralne poante in modrosti. Njena dela so zapisana s posluhom tako za mladega bralca kot 

tudi za mladega poslušalca. Pravljice spregovorijo o tem, da vsak prej ko slej odkrije svoj 

kotiček; eni na koncu sveta, drugi pa po naključju, mimogrede (Založba Mladinska knjiga: 

Dobitniki Levstikovih nagrad 2007 in utemeljitve žirij, 2007).  

 

Leta 1998 je zasnovala dogodek, imenovan Pravljični maraton, leta 2004 pa se je preoblikoval 

v pripovedovalski festival Pravljice danes. Ta ponuja različne dogodke tako za otroke kot tudi 

odrasle. (Pridobljeno na spletni strani: http://www.pravljicedanes.si/index.php/zgodovina-

festivala/, dne 19. 12.  2012.)  

 

2.2  Literarna dela 

 

Njena dela lahko razvrstimo na poezijo in prozo. Nekatera so avtorska dela, nekatera pa 

priredbe folklornega slovstva.  

 

Avtorska dela: 

 Čmrlj in piščalka (1998), 

 Melje, melje mlinček: sedem pravljic za lahko noč (1999), 

 Lešniki, lešniki (2000), 

 Bobek in barčica (2005), 

 Iščemo hišico (2005), 

 Kotiček na koncu sveta (2005), 

 Sto ugank (2006), 

http://www.pravljicedanes.si/index.php/zgodovina-festivala/
http://www.pravljicedanes.si/index.php/zgodovina-festivala/
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 Štiri črne mravljice (2007), 

 Lonček na pike (2008) (prim. Kristan, 2010). 

 

Priredbe: 

 Čez griček v gozdiček (1995), 

 O pustu in zakletem gradu: slovenska ljudska pravljica (1999), 

 Zlato kralja Matjaža: slovenska ljudska pravljica (1999), 

 O pastirčku in debeli uši: slovenska ljudska pravljica (2000), 

 Lonček, kuhaj: najlepše slovanske ljudske pripovedi (2001), 

 Čudežni mlinček: ljudske pripovedi iz celega sveta (2002), 

 Zajec in lisica: slovenske basni (2004), 

 Zlato srečo nosimo, vsem ljudem jo trosimo: 24 pesmi, pravljic in ugank za božično-

novoletni čas (2004), 

 Maček in vrag (2007), 

 Trije prašički: angleška ljudska pravljica (2008), 

 Čudežni vrt: zgodbe in pesmi s podobami Jelke Reichman (2009). 

(Prav tam.) 
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3 MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

 

Odgovor na vprašanje Kaj je mladinska književnost? ni preprost. Razlog je v poznem 

preučevanju tega področja. Kobetova ugotavlja, da je problem pri preučevanju mladinske 

književnosti neenotno poimenovanje. Vzroki za neenotnost so: vprašanje o starostnem 

razponu bralca, predvsem njegova zgornja starostna meja, odnos do vprašanja o 

raznovrstnosti žanrov, ki jih oziroma naj bi jih zajemalo to področje književnosti (prim. Kobe, 

1984). 

 

3.1 Opredelitev mladinske književnosti 

 

»Mladinska književnost je naslovniška zvrst književnosti – njeno bistvo je umetniškost.« 

(Saksida, 2001: 405.)  

 

Kobetova definira mladinsko književnost kot »svojevrstno področje leposlovja«. (Kobe, 

1987: 15.) 

 

»Kmeclova Mala literarna teorija opredeljuje otroško/mladinsko literaturo kot posebno 

književnost za posebnega (otroškega) bralca; to pomeni, da so vse njene prvine prilagojene 

sprejemnim zmogljivostim in zanimanju mladega, otroškega bralca.« (Kmecl, 1976, V: 

Saksida, 2009: 6.) Aktualna so njegova opozorila na naslovniško odprtost te književne zvrsti, 

saj se prav tako tudi odrasli bralec rad vrača k nji; otroško književno besedilo mu je oddih 

(prav tam). 

 

Igor Saksida ugotavlja, da mladinska književnost izhaja iz avtorjevega doživljanja otroštva in 

da jo od nemladinske književnosti ločujejo oblikovne in vsebinske značilnosti (motivi, teme, 

žanri). Namenjena je bralcu do meje osemnajst let; najbolj kakovostna pa je namenjena tudi 

odraslemu bralcu (prim. Saksida, 2001). Ugotavlja, da se mladinska in nemladinska 

književnost povezujeta na podlagi umetniške inovativnosti in prepričljivosti. Tako je torej 

zanimiva za otroka in za odraslega (prim. Saksida, 2009). 

 

V slovenski in tuji literarnovedni tradiciji se za mladinsko književnost uporablja več 

sopomenskih besednih zvez: otroška/mladinska književnost/literatura, mladinsko slovstvo 
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ipd., kot nadpomenko pa sodobne teoretične opredelitve uporabljajo besedno zvezo mladinska 

književnost (prim. Saksida, 2001).  

 

V mladinsko književnost se uvrščajo: 

– dela, napisana posebej za mladino; 

– dela, ki so bila napisana kot nemladinska književnost, a so v procesu recepcije postala  

    mladinska; 

– priredbe in predelave del (prav tam). 

 

Avtopoetike mladinske književnosti kažejo zanimiva pojmovanja bistva, posebnosti in branja 

mladinske književnosti: 

 pisati mladinsko književnost pomeni pisati književnost nasploh; 

 pisati mladinsko književnost pomeni vživljati oz. vračati se v otroštvo; 

 mladinska književnost je dialog z otroštvom, ki nastane iz potrebe odraslega po 

komunikaciji z otroštvom; 

 mladinska književnost se povezuje s književnostjo za odrasle; 

 za mladinska dela je značilna pestrost vrst, motivov in tem; 

 mladinska književnost je zanimiva tako za otroka kot tudi za odraslega. (Saksida, 

2001: 405, 406.) 

 

3.2 Zvrsti mladinske književnosti 

 

Mladinska književnost zajema tri zvrsti: poezijo, prozo in dramatiko (prim. Saksida, 2001).  

Najbolj razvejana je proza, saj zajema primere tako pravljičnega kot resničnostnega 

pripovedništva ter avtobiografske zapise (prav tam).  

 

Sodobna slovenska mladinska poezija prinaša bogastvo poetik in izrazov. V njej najdemo, 

poleg poezije o čudenju in skrivnostnih svetovjih, tudi uporniško poezijo. Pojavijo se tudi 

pretresljive podobe smrti in nasilja nad otrokom (prav tam).  

 

Sodobna slovenska mladinska dramatika je motivno, tematsko in oblikovno mnogoplastna ter 

raznovrstna. Zanjo so značilne teme, ki prikazujejo otroškost, najdemo pa tudi kompleksnejše 
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teme, povezane z mitologijo, jezikom in označevanjem, ironiziranjem vladanja, oblasti in 

raznih družbenih realnosti (prav tam).  

 

3.2.1 Sodobna slovenska mladinska proza 

 

Mladinsko pripovedništvo je brez dvoma najbolj kompleksno, ne samo po številu besedil, 

ampak tudi po raznolikosti vrst. Sodobna mladinska proza se deli na dve kategoriji: 

iracionalna oziroma neresničnostna proza ter realistična oziroma resničnostna proza. V 

iracionalno prozo spadajo: klasična pravljica, povedka, basen, živalska pravljica, 

nesmiselnica, sodobna pravljica (kratka in daljša, tj. fantastična pripoved). V realistično prozo 

pa spadajo: pripoved s človeškimi osebami, živalska zgodba, avtobiografska pripoved, 

zabavna oziroma trivialna pripoved (prim. Saksida, 2001).  

»Sodobna slovenska mladinska proza vključuje bogat spekter raznolikih vrst, besedilnih 

vzorcev in tem.« (Prav tam: 455.) Začele so se pojavljati značilne tabu teme: spolnost, splav, 

droge (prav tam). 
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4 PRAVLJICA 

 

»Kraljestvo pravljic je starodavno, mogočno in večno.« (Crnković, 1987: 20.) 

 

Med pregledovanjem literature sem ugotovila, da številni avtorji navajajo različne teorije 

pravljic. Razlog je v nasprotovanju o obliki, smislu, bistvu, zgradbi, klasifikaciji pravljic. 

Zanimivo je dejstvo, da so tuji avtorji, kot so Bettelheim, Lüthi, Propp, Miller, veliko 

raziskovali o evropski pravljici, na Slovenskem pa je šele obdobje romantike sprožilo 

zanimanje za ljudsko prozo, vendar v smislu zbiranja in ne analiziranja. To je tudi eden izmed 

razlogov, da so sedaj slovenski avtorji neenotni pri definiranju in klasifikaciji pravljic.  

 

4.1  Definicija pravljice 

 

Darka Tancer - Kajnih (1993) v članku Slovenska pravljica po drugi svetovni vojni razpravlja 

o problematiki poimenovanja nerealistične pripovedne literature, saj se za vso uporablja 

termin pravljica. Navaja, »da je oznaka pravljica pravzaprav zbirni oziroma nadrejeni pojem 

za sicer dokaj različna nerealistična (mladinska) besedila.« (Prav tam: 7.)  

Pravljica je bila ena izmed prvih odkritih zvrsti, namenjenih za otroke. Verjetno je prav v tem 

vzrok, da je bil pojem »pravljica« tako dolgo v rabi za vse pripovedi, namenjene otrokom, in 

niso razlikovali sorodnih zvrsti, kot so: pravljica, burka, pripovedka in basen (prim. Bokal, 

1980).   

Prvo obsežnejšo knjigo o pravljici je napisala Alenka Goljevšček z naslovom Pravljice, kaj 

ste?, v kateri avtorica razpravlja le o ljudski pravljici. To nam pove, da se termin pravljica 

najpogosteje enači z ljudsko pravljico, čeprav to ni res. Moramo se zavedati, da pravljica 

obstaja že več stoletij in da se je v tem času preoblikovala, zato jih ne smemo »metati« v isti 

koš.  

Tancer - Kajnihova razlaga, da to ni slovenska posebnost, ampak je tako tudi v mednarodnem 

prostoru, saj obstajajo globlji razlogi: umetne pravljice so se razvile iz ljudske pravljice, 

čeprav so se v svojem več stoletnem razvoju tudi že močno oddaljile od tipičnih vzorcev 

ljudskega pripovedništva (prim. Tancer - Kajnih, 1993). V svetovnem leksikonu mladinske 

književnosti geslo pravljica obsega štiri strani. Njena avtorica, Ulrike Bastian, opozarja, da je 

izraz pravljica v ožjem smislu še vedno sinonim za ljudsko pravljico, v širšem smislu 
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označuje vse umetne pravljice, v najširši poljudni rabi pa zajema vso iracionalno mladinsko 

literaturo. V prvem odstavku obsežnega gesla je pravljica opredeljena kot vrsta fantastično-

čudežne pripovedi, ki ne upošteva niti naravnih zakonitosti niti historičnih determinant. 

Irealne postave, liki in čudeži so odločilni elementi za potek dogajanja (prav tam). 

Terminološke nejasnosti so prisotne še danes, saj gre v primeru teorije mladinske književnosti 

za zelo mlado vedo, ki še ni mogla razrešiti vseh svojih temeljnih strokovnih problemov (prav 

tam).  

 

V Sloveniji imamo več izrazov za pravljice. V zahodni Sloveniji je izraz za pravljico pravljica 

(pravica, pravca, prajca, prajerca), v osrednji in severozahodni Sloveniji pravljico imenujejo 

storija (storjica, historija, lekstorija, vistorija), v Ziljski dolini basen, v Prekmurju pa pripovest 

(prim. Goljevšček, 1991).  

Martina Šircelj (1972) v knjigi Ura pravljic piše: »Slovenski izraz pravljica je označeval 

vsako pripoved v prozi (previca, prijca, privca ipd.). Nemški viri izvajajo svoj izraz za 

pravljico »Märchen« iz starovisokonemškega »mari« in srednjevisokonemškega »maere«, kar 

pomeni pripoved o pomembnem dogodku. Med 15. in 17. stoletjem pa so začeli s tem 

izrazom označevati nenavadne zgodbe o neresničnih dogodkih in pomeni tudi oznako za 

zgodbo o domnevnih dogodkih.« (Prav tam: 10.) 

 

Aristofanes, Euripides in kasneje Plutarh so pojmovali pravljice kot primerno sredstvo, ki 

otroka razveseljuje, opogumlja in mu daje občutek zaščitenosti. (Prav tam.) 

 

Anton Slodnjak (1975) navaja, da so »pravljice čudežne zgodbe, porojene iz neugnane 

domišljije in iz hrepenenja po čisti pravičnosti, nekatere pa tudi iz nagajive prevzetnosti – 

vendar so tu tudi novelistične, tj. realistične pravljice.« (Prav tam: 27.) 

 

Darka Tancer - Kajnih (1993) piše, da »pravljica ni samo literarnoteoretični pojem, ampak je 

močno zakoreninjena in razširjena tudi v vsakodnevni jezikovni rabi za označevanje nečesa 

lepega, harmoničnega, varnega, osrečujočega in hkrati komaj verjetnega, izmišljenega, 

minulega.« (Prav tam: 11.) 

 

Janko Kos (1995) definira pravljico kot »kratko zgodbo, sestavljeno v verzih ali prozi. Njena 

posebnost v primerjavi s pripovedko je neverjetnost, čudežnost, nestvarnost likov in 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Mateja Oberč, diplomsko delo 

11 

 

dogodkov, vendar pomešanih s stvarnostjo, ki je verjetna, to pa tako, da oboje ni lokalizirano 

v konkreten zgodovinski čas in prostor. To dvoje je v pravljici splošno in abstraktno kot 

poseben svet poleg zgodovinsko stvarnega. Tudi junaki pravljic so splošni, ne pa individualno 

določeni kot v pripovedkah pa tudi bajkah. Večina pravljic je ljudsko-tradicionalnega izvora; 

na tej osnovi so mogoče umetne pravljice. Po motiviki in tematiki jih lahko delimo na 

resnobne, tragične, komične, simbolične, živalske itn.« (Prav tam: 163.) 

 

 V Mali literarni teoriji, avtorja Matjaža Kmecla (1996), preberemo, da je pravljica: »Krajša 

prozna pripoved o čudežnih/fantastičnih dogodkih, predmetih in zmožnostih, ki so brez 

časovne in krajevne opredelitve. Prikazano je nasprotje med dobrim in zlim, pri čemer je 

dobro nagrajeno, zlo pa kaznovano.« (Prav tam: 185.) Zapiše tudi, da je beseda »pravljica«, ki 

danes označuje pripoved, polno fantastičnih in domišljijskih tvorb, Jurčiču in Levstiku 

označevala »govorice« (kar se pravi, govori, verjetno slovenska označba za sago) (prim. 

Kmecl, 1996). Kmecl nam s tem nakaže, da se je terminologija pravljice skozi zgodovino 

spreminjala. 

 

Tudi Janez Svetina (1999) v svoji knjigi piše, da je med ljudmi razširjeno mnenje, da so 

pravljice, bajke in pripovedke nekaj izmišljenega in neresničnega. Ko otroci odrastejo, 

začnejo razmišljati v smer, da je vse to plod domišljije in ne resnični svet. Res je, da v 

resničnem svetu ni videti zlatih gradov, začaranih kraljevičev, živali, ki govorijo, pa vendar je 

tudi v resničnem svetu mnogo skrivnostnih stvari, katerih ne znamo pojasniti (prim. Svetina, 

1999). 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2008) je definicija pravljice sledeča: »Literarna 

pripoved, v kateri se dogajajo neverjetne, samo v domišljiji mogoče stvari in v kateri navadno 

zmaga dobro.« (Prav tam: 2062.) 

Po leksikonu Literatura je pravljica opredeljena kot: »Pripovedna forma, večidel v prozi; 

nerealna pripoved o čudežnih oziroma fantastičnih dogodkih, v katerih nastopajo 

neindividualne književne osebe, zakoreninjena v nezavednem in mitskem.« (Kos et al., 2009: 

324.)  

 

Dragica Haramija (2012) zapiše, da tudi druga literatura opredeli pravljico kot »krajše prozno 

besedilo, v katerem so močno poudarjeni nadnaravni elementi, črno-belo slikanje likov, 
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vnaprej podane karakteristike teh likov, ki tako postanejo tipi, pravljične osebe, ljudska 

števila, tipizirani začetki in konci ipd.« (prav tam: 13). Sama jo opredeli kot posebno 

književno vrsto s specifičnimi zakonitostmi, osnova pa je enodimenzionalnost, čeprav se 

dogodki, književni liki, književni prostori in drugi za pravljico pomembni elementi gibljejo 

med realnim in irealnim, vendarle šele skupaj tvorijo celoto. (Prav tam.) 

 

Crnković ugotavlja, da je pravljica »pojem, ki je nadrejen vsem drugim tipom in podvrstam, 

kakor so ljudska pravljica, umetna pravljica, bajka, legenda, saga ali izročilo, fantastična 

pripoved ipd.« (Crnkovič, 1987: 22.) 

 

Definicij pravljic je več in če vse skupaj povzamem, lahko rečem, da je pravljica krajša 

literarna pripoved, ki združuje tako resničnost kot tudi neresničnost. Velikokrat prikazuje 

čudežne stvari, poudarjeni so nadnaravni elementi, ljudska števila in dogajanje v pravljici –

boj med dobrim in zlim, kjer je dobro nagrajeno, zlo pa kaznovano. 

 

4.2  Izvor pravljice 

 

Po nastanku in izvoru so ena najstarejših oblik besedne umetnosti. Pravljice nikoli ne 

zastarijo, ampak so vedno znova nove, sveže ter mlade. Preživele so vse do danes in 

predstavljajo vrednost, ki jo je treba spoštovati, saj lahko preživijo tako dolgo le zelo dobre 

stvari  (prim. Zalokar Divjak, 2002).  

 

Zgodovina nam je z odkritjem ljudstva dala možnost spoznanja velike zakladnice pravljic in 

pripovedk. Pravljice so se širile z ustnim izročilom, zaradi česar so se ves čas tudi 

spreminjale, glede na razmere, v katerih so nastajale, in tudi glede na zapisovalce, ki so si 

privoščili svojo umetniško svobodo. Pojavili so se kritiki, ki so želeli pokazati, da gre pri 

pravljicah za neke cenzurirane različice ustnih pripovedi, odvisne od zapisovalcev (prav tam).  

 

Nekateri zagovorniki omenjajo, da pravljice izvirajo iz Daljnega vzhoda (Indija). Od tam 

izvira najstarejša in najbolj slavna zbirka indijskih pravljic Pančatantra (Zlata ptica, 1959), ki 

se imenuje tudi Peteroknjižje, saj obsega pet knjig. Zelo stare in poznane pravljice so tudi 

Tisoč in ena noč (prav tam). 
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Vrednotenje pravljice v obdobju predromantike in romantike temelji na Herderjevi opredelitvi 

ljudske poezije, proze, pravljic in bajk kot izraza ljudskega mišljenja in verovanja. Z odkritji 

in zapisi ljudske besedne umetnosti so bile odkrite številne njene posebnosti in bogate 

variante. V ospredje je nato stopilo vprašanje o nastanku ljudske besedne umetnosti v celoti in 

njenih posameznih zvrsti (prim. Šircelj, 1972). 

 

Datum in opredelitev okoliščin nastanka pravljic sta težavna in nejasna. Po Herderjevi smrti 

sta brata Grimm leta 1812 objavila prvo zbirko zapisov ljudskih pravljic. (Prav tam.)  

 

Brata Grimm sta zbirala, raziskovala in objavljala ljudska besedila, razmišljala pa sta tudi o 

njihovi naravi, izvoru, bistvu in funkciji. Zanju so pravljice »pozabljeni mit«, dokument 

neprecenljive zgodovinske vrednosti. Postavila sta princip, da mora biti zapis absolutno zvest 

ljudski pripovedi (prim. Goljevšček, 1991). Veljata za začetnika in utemeljitelja znanstvene 

metode zbiranja in zapisovanja ljudske pravljice (prim. Tancer - Kajnih, 1994). 

 

4.3  Slovenska pravljica 

 

Alenka Goljevšček (1991) ugotavlja, da segajo prvi zapisi naše ljudske proze v 9. stoletje.  

Prvi, ki je opredelil zvrsti ljudske proze, je bil Primož Trubar, v Slavi vojvodine Kranjske pa 

je veliko pripovednega blaga zapisal tudi Janez Vajkard Valvasor. Tudi pridigarji, eden izmed 

njih je bil Janez Svetokriški, navajajo v svojih pridigah zgodbe iz ljudske proze (prim. 

Zalokar Divjak, 2002). 

 

Prvi slovenski zbiralec pravljic in pripovedk je bil Matevž Ravnikar - Poženčan, Matija 

Valjavec pa je bil prvi znanstveni slovstveni folklorist. (Prav tam.) 

 

Tudi na Slovenskem je obdobje romantike sprožilo zanimanje za ljudsko prozo, vendar je bila 

nekaj časa v senci ljudskega pesništva. Prozo so zbirali Vraz, Korytko in Ravnikar, vendar je 

veliko število gradiva ostalo neobljavljenega. Spremembo so prinesli sredi 19. stoletja 

zbiralci: Matija Majar - Ziljski, Matija Valjavec in Janez Trdina. Objavljali so v skoraj vseh 

časopisih, ki so takrat obstajali (Ljubljanski časnik, Slovenski glasnik, Ljubljanski zvon …).  

V zadnjih letih se je zopet obudilo zanimanje za zbiranje ljudskega blaga, predvsem 
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raziskovanje in zbiranje ljudske pripovedi po posameznih regijah Slovenije (prim. 

Goljevšček, 1991).  

 

Vsak narod vnaša v svoje pravljice svoje junake in simbole. V slovenskih pravljicah 

prevladujejo: palčki, vile, zlata jabolka, steklene gore, kače, povodni mož itd. (prim. Zalokar 

Divjak, 2002). 

Pomembno vlogo v slovenskih pravljicah imajo tudi kraji dogajanja, ki ustvarijo napeto, 

strašljivo vzdušje: 

– samotna hišica sredi velikega gozda, kjer imajo dom razbojniki in se dogajajo čudne stvari, 

– skrivnostni zakleti gradovi, 

– samotna pokopališča, 

– stari in zapuščeni mlini, kamor hodi mlet sam vrag in to samo ponoči (prav tam). 

 

4.4  Klasifikacija pravljic 

 

Marsikdo, ki sliši besedo pravljica, misli, da se začne s stavkom: »Nekoč pred davnimi       

časi …« in konča s povedjo: »In nato so živeli srečno do konca svojih dni.« Mislijo, da so vse 

pravljice enake. Ko sem iskala definicijo pravljice, sem bila presenečena, da več avtorjev 

navaja različne definicije. Kako pa je potem z delitvijo oziroma klasifikacijo pravljic? 

 

Prvo klasifikacijo je predlagal ruski raziskovalec V. F. Miller, in sicer je pravljice razdelil v 

tri skupine: pravljice z nadnaravno vsebino, pravljice vsakdanjosti in živalske pravljice. Taka 

delitev ne zadošča, saj pravljice brez težav isto dejavnost pripisujejo različnim subjektom – 

ljudem, živalim in celo predmetom; tako imamo npr. živalske pravljice, ki vsebujejo 

nadnaravne elemente (prim. Goljevšček, 1991). 

 

Wilhelm Wundt predlaga naslednjo delitev: mitološke pravljice – basni, čiste čudežne 

pravljice, biološke pravljice in basni, čiste živalske basni, pravljice »o izvoru«, šaljive 

pravljice in basni ter moralne basni. Ta klasifikacija je sicer bogatejša od prejšnje, vendar 

vseeno zbuja pomisleke. Termin »šaljiva« pravljica ni dopusten, saj si lahko isto pravljico 

nekateri razlagamo tako na junaški kakor tudi na komičen način. (Propp, 2005: 19, 20.) 

Dragica Haramija razločuje tri vrste pravljic:  

– ljudsko/folklorno,   
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– klasično avtorsko, 

– sodobno avtorsko pravljico 

    (prim. Haramija, 2012). 

 

Pri iskanju razločevalnih elementov teh treh vrst pravljic je potrebno upoštevati morfološke 

značilnosti, ki jih določajo: izbira snovnotematskih prvin, literarni liki, karakterizacija 

literarnih likov, književni prostor, književni čas, zaplet, konflikt, uporabljena jezikovna 

sredstva, spreminjanje vloge pripovedovalca. (Prav tam.) 

 

4.4.1  Ljudska/folklorna pravljica 

 

S preučevanjem ljudske pravljice se je ukvarjalo kar nekaj strokovnjakov: Antii Aarne, 

Vladimir Propp, Max Lüthi, Bruno Bettelheim … Čeprav je veliko različnih strokovnih mnenj 

o nastanku in razvoju ljudske pravljice, jo imajo nekateri še vedno za nekakšno neznanko. 

Točnega časa nastanka ne moremo določiti, do danes pa je doživela veliko sprememb, saj se 

je širila z ustnim izročilom.  

 

Izraz pravljica sta v literarno vedo uvedla brata Grimm z zbirko Kinder-und Hausmärchen. 

Bila sta pristaša tako imenovane mitološke teorije, ki je videla v ljudskih pravljicah ostanke 

poganskega bajeslovja. Zanju so bile pravljice pozabljeni in razkrojeni miti. Verjela sta, da sta 

z njimi odkrila prastari način ljudskega mišljenja, ljudski jezik ter stil, zato sta zagovarjala 

zapise. Kljub temu sta kasneje izdajala predelane ljudske pravljice. Izpustila sta seksualne 

motive, prikazala milejše socialne konflikte in vnašala meščanskoetične vrednote takratnega 

časa. Predelave le-teh postanejo temeljno delo nacionalne in internaciolnalne mladinske 

književnosti (prim. Tancer - Kajnih, 1994). Danes Grimmove pravljice veljajo za avtorske 

pravljice oziroma za literarizirane folklorne pravljice (prav tam). Te so podskupina folklornih 

pravljic, ki niso značilne le za slovensko slovstvo. So besedila, ki so jih po zgledu ljudske 

pravljice zapisali znani avtorji in jih tudi objavili kot lastne stvaritve (prim. Haramija, 2012). 

Marija Stanonik zapiše: »Literarizacija je ime izrecno za tiste postopke v besedni umetnosti, 

ko literarni ustvarjalec avtorsko prenaša v svojo ustvarjalnost sestavine slovstvene folklore: 

folklorne motive, stileme in drugo jezikovno gradivo, kompozicijska pravila itn. S tega vidika 

jo lahko uvrstimo v teorijo o medbesedilnosti.« (Haramija, 2012: 15; povzeto po: Stanonik 

2006: 411.) 
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V slovenskem prostoru se je z notranjo strukturo ljudske pravljice največ ukvarjala Alenka 

Goljevšček. Zanimala jo je predvsem motivacija oz. logika pravljičnega dogajanja, v kateri je 

odkrila vsebinske stalnice. Napisala je knjigo Pravljica, kaj ste?, v kateri ugotavlja, da je v 

svetu ter pri nas zakoreninjeno prepričanje o enotnem moralnem kodeksu ljudskih pravljic. 

Goljevščkova s primeri iz znanih ljudskih pravljic dokazuje, da se vrednost dejanj vzpostavlja 

sproti, zmeraj v odnosu do nečesa čisto konkretnega. Središče, od koder se določajo vrednosti, 

je junak. Navaja štiri vrednostne stalnice: 

– izročenost (pravljični junak naloge ne izbere sam, ampak mu je določena), 

– selstvo (pravljični junak potuje), 

– zajedalstvo (delo ni vrednota), 

– milenarizem (vera v odrešitev na Zemlji) (prim. Tancer - Kajnih, 1994). 

 

Folklorne pravljice govorijo o času, ki je minil in drugačnih življenjskih razmerah v krajih, 

kjer so se ohranile. S tega stališča jih lahko obravnavamo kot kulturno dediščino 

posameznega naroda in otroci tako spoznajo delček kulturne zgodovine (prim. Haramija, 

2012).  

 

Za ljudsko pravljico so značilne naslednje lastnosti:  

– je enodimenzionalna, saj vse dogajanje poteka na eni sami ravni (nadnaravni pojavi in   

   čudeži so del resničnega sveta, zato se jim literarni liki ne čudijo), 

– čas in kraj dogajanja nista določena, 

– osebe so tipi (kralj, kraljica, babica, dedek, vnuček, čarovnica itd.) brez individualnih  

   značajskih lastnosti in brez osebnega doživljanja sveta (prim. Kobe, 1987). 

 

Dragica Haramija navede še nekaj lastnosti ljudske pravljice:  

– književni liki so lahko realistični ali fantastični, oboji so močno polarizirani, 

– značilno je  črno-belo slikanje oseb,  

– literarni liki so imenovani po poklicu, družbenem položaju ali kakšni drugi lastnosti, hkrati  

   pa tudi v pravljicah določen lik predstavlja vedno isto lastnost (zlobna mačeha, dobra   

   pastorka, preudarni kralj, lepa kraljična …) (prim. Haramija, 2012). 

 

Ljudska pravljica resničnost oblikuje, stvari vedno poimenuje in ne opisuje. Lastnosti 

spreminja v dejanje – ne govori o sinu, ki je imel usmiljeno srce, ampak kako je sin delil svoj 

kruh s siromakom. Pravljica ne upošteva razlike med realnim in fantastičnim svetom, kakor 
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tudi ne časovnih in prostorskih obsegov ter duševnih razsežnosti junakov (prim. Šircelj, 

1972). »Tudi zakonitost sheme, po kateri se razvija dogajanje, je izraz optimističnega 

življenjskega prepričanja časa in človeka, v katerem je pravljica nastala; nepregledna, 

zamotana resničnost je v pravljici sublimirana v red in z njim ne prikazuje sveta, kakršen naj 

bi bil, temveč je prepričana, da edinole tak je.« (Prav tam: 18.)  

 

Ljudsko izročilo lahko najdemo v zbirkah: Zlata ptica (pester izbor ljudskih pripovedi s 

celega sveta), Babica pripoveduje (zbrane slovenske ljudske pripovedi), Za devetimi gorami 

(zbrane slovenske ljudske pravljice).  

 

4.4.2  Klasična pravljica 

 

V terminu klasična umetna pravljica nam prilastek klasična pomeni, da gre za starejši oziroma 

prvotnni vzorec avtorske pravljice iz 19. Stoletja, izraz umetna pa pomeni, da so dela 

avtorska, s tem pa se razlikuje od modela ljudske pravljice (prim. Kobe, 1999). 

 

Za pravljico kot literarno vrsto so se ustvarjalci začeli zanimati v času nemške romantike. Pod 

Herderjevim vplivom se je v začetku 19. stoletja v Evropi začelo zanimanje za ljudsko 

izročilo. Sprva so ga samo zbirali in v čim bolj podobni obliki zapisovali, nato pa se je začelo 

avtorsko prirejanje in predelovanje zbranega gradiva, nekateri pa so se vse pogosteje odločali 

za svobodno in tvorno literarizacijo ljudskih prvin (prim. Tancer - Kajnih, 1995).  

 

Kako vemo, katera pravljica sodi med klasične umetne pravljice? Imamo dva kriterija. Če 

gledamo čas nastanka, so klasične pravljice tiste, ki so nastale konec 18. stoletja do konca 2. 

svetovne vojne, če pa pogledamo zunanje in notranje značilnosti, so klasične pravljice tiste, ki 

se zgledujejo po ljudskem slovstvu (teme, motivi) (prim. Kobe, 1999).  

 

Saksida piše, da sta »klasična pravljica in povedka v moderni književnosti neke vrste »žanr v 

zatonu«; za obe se komajda najdejo primeri«. (Saksida, 2001: 430.) 

 

Eden pomembnejših piscev klasičnih pravljic je bil Hans Christian Andersen, ki je pravljico 

zaznamoval s specifično individualno poetiko. Njegove pravljice so združevale elemente 

ljudske pravljice z elementi emocionalnosti, fantazije in posameznikovo notranje življenje. 

Lahko rečemo, da je pravljico  uporabil za izpovedovanje svojih čustev, mišljenja. Izdal je več 
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kot sto petdeset pravljičnih besedil, ki jih še danes radi beremo (Kraljična na zrnu graha, 

Cesarjeva nova oblačila, Deklica z vžigalicami …) (prim. Tancer - Kajnih, 1995).    

 

»Termin klasična pravljica danes v literarni vedi najpogosteje označuje tip pravljice, v kateri 

je »privrženost pripovedni tradiciji močnejša od inovacij«, oziroma pravljico, ki v svoji 

zunanji in notranji strukturi bolj ali manj ohranja značilne prvine ljudske pravljice.« (Tancer -

Kajnih, 1995: 41.) 

 

Bistvene lastnosti klasične umetne pravljice so:  

– enodimenzionalnost dogajanja, ki poudari izrazito literarno fikcijski značaj,  

– čvrsta in jasno izpeljana pripovedna in kompozicijska struktura, ki temelji na bogati fabuli, 

– etična polarizacija likov in dogodkov s poudarjeno vlogo pozitivnih lastnosti, 

– za pravično zmago dobrega skrbijo različni čudeži, ki omogočajo nadnaravni, harmonični  

   red sveta,  

– vsebinsko jedro zgodbe izpostavlja predvsem globoko moralna občečloveška sporočila  

   (prav tam). 

 

Klasična avtorska pravljica se glede strukture, tem in motivov ne razlikuje od folklorne, se pa 

razlikuje po poetiki. V klasični pravljici, čeprav dogodki potekajo v sodobnem času, ki ima 

drugačne zakonistosti od prvih avtorskih pravljičnih besedil, se še vedno pojavljajo nekateri 

stereotipi, največkrat pri realnih literarnih likih (npr. babica plete nogavice in vkuhava 

marmelado) (prim. Haramija, 2012).  Še vedno so pogoste temeljne bivanjske teme in odnosi, 

glavni literarni liki imajo že imena in niso poimenovani po stanu ali poklicu. Velikokrat ima 

tudi standardizirane začetke (nekoč, pred davnimi časi), ni pa nujno. Iracionalni literarni liki 

(škratje, palčki, vile, zmaji …) so še vedno najpogostejša pravljična bitja, ki jih poznamo iz 

folklorne književnosti. Ob analizi živalskih pravljic, pri čemer je lahko žival popolnoma 

poosebljena ali pa ima le nekatere človekove lastnosti, se je pokazalo, da skoraj vsa takšna 

besedila spadajo med klasične pravljice. Takšen vzorec besedil lahko najdemo med besedili 

Frana Levstika (Kdo je napravil Vidku srajčico), Dragotina Ketteja (Šivilja in škarjice); v ta 

pravljični tip sodi tudi večina pravljic Ele Peroci, Kristine Brenk, Svetlane Makarovič, Anje 

Štefan, nekatera dela Ferija Lainščka (npr. zbirka Mislice), Petra Svetine (npr. Ringaraja), 

Bine Štampe Žmavc (npr. zbirka Cesar in roža), Kajetana Koviča (npr. Pajacek in punčka). 

(Prav tam.) 
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4.4.3  Sodobna pravljica 

 

Zgledi klasične umetne pravljice, predvsem andersenovski vzorec klasične umetne pravljice, 

nastajajo še danes. Ta model pa se je v drugi polovici 20. stoletja umaknil v ozadje in v 

ospredje je prišel novejši vzorec. Ta ima več poimenovanj, pa vendar so se strokovnjaki 

odločili za termin sodobna pravljica, pri čemer prilastek »sodobna« opozarja, da je dogajanje 

vpeto v sodobni prostor in čas (prim. Kobe, 1999). 

Sodobna slovenska pravljica se po svoji zgradbi, motivih, temah, književnih likih naslanja na 

tradicijske vzorce folklorne in/ali klasične umetne pravljice, pa vendar se od takšnega modela 

počasi odmika. Ima precej natančno določljiv književni čas in prostor in odpira sodobne teme. 

V sodobnih pravljicah ni več prostora za revne in delovne kmete, pravične vladarje, lepe 

princeske … Književne osebe ne potujejo več na belih konjih ali peš, temveč s sodobnimi 

prevoznimi sredstvi, za komunikacijo uporabljajo sodobno tehnologijo, kot sta telefon in 

računalnik. Pripovedovalec ne nagovarja bralca, kot je to pogosto v klasični in folklorni 

pravljici, ne dodaja svojih mnenj in oznak. Značilnosti sodobnih slovenskih pravljic, ki se 

skladajo tudi z značilnostmi folklornih in klasičnih avtorskih pravljic, so: tretjeosebni 

avktorialni pripovedovalec, sintetična zgradba ima enakomerno izmenjavo pospešitev in 

zaviranj, enodimenzionalnost (po tej lastnosti jo ločimo od kratke fantastične pripovedi). Za 

razliko od ljudskih in klasičnih pravljic so literarni liki poimenovani z imeni, imajo 

individualno izrisane lastnosti, ki pa se v sami pravljici še vedno odslikavajo kot ostro 

bipolarne (slikanje likov ni povsem črno-belo), bralec zlahka ločuje med dobrim in slabim 

likom (prim. Haramija, 2012). »Termin sodobna pravljica pojmujemo kot zbirno/krovno 

poimenovanje za dva vzorca besedil s specifičnimi iracionalnimi prvinami. To sta: kratka 

sodobna pravljica in fantastična pripoved.« (Kobe, 1999: 6.) Razlika med sodobno pravljico 

in fantastično pripoved je v obsegu: sodobna pravljica ima od 1,5 do 10 strani, fantasične 

pripovedi pa lahko obsegajo do 200, 300 ali več strani. (Prav tam.) 

 

 

 

»Kratka sodobna pravljica je razvila več različic glede na glavni literarni lik: 

1. z otroškim glavnim literarnim likom (npr. E. Peroci: Moj dežnik je lahko balon, L. 

Kovačič: Fantek na oblaku); 
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2. z oživljeno igračo/oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom (npr. K. Kovič: 

Pajacek in punčka, V. Zupan: Plašček za Barbaro); 

3. s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom (npr. S. Makarovič: Prašičkov 

koncert, Živalska olimpiada); 

4. s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom (npr G. Strniša: Lučka Regrat); 

5. s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom kot glavnim literarnim likom (npr. F. 

Milčinski - Ježek: Zvezdica Zaspanka, B. A. Novak: Nebesno gledališče); 

6. z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila (npr. S. 

Makarovič: Škrat Kuzma dobi nagrado, Coprnica Zofka).« (Prav tam: 6.) 

 

Za fantastično pripoved je značilen vdor fantastike v svet realnosti. S tem ustvari dve ravni 

dogajanja, realno in irealno. Ta dva svetova se srečata tako, da se irealni svet nenadoma 

pojavi v realnem dogajanju in se z njim prepleta ali pa tako, da sta v pripovedi oba svetova 

samostojna drug ob drugem. Ravno v dveh ravneh dogajanja, v soočenju realnega in irealnega 

sveta, pri čemer se glavni otroški literarni lik »seli« iz ene ravni dogajanja v drugo, vidijo 

temeljno značilnost, ki strukturo fantastične pripovedi ločuje od strukture ljudske pravljice 

(prim. Kobe, 1987). 

Primer sodobne pravljice so pravljice Ele Peroci (Moj dežnik je lahko balon, Hišica iz kock, 

Muca Copatarica), primer fantasične pripovedi pa pripoved Vida Pečjaka (Drejček in trije 

Marsovčki), Lojzeta Kovačiča (Zgodbe iz mesta Rič-Rač) (prim. Kobe, 1999). 

Slovenske sodobne avtorske pravljice najdemo v zbirki Primoža Suhodolčana Pozor, 

pravljice!, Bine Štampe Žmavc (npr. Muc Mehakopašek), Vitomila Zupana (Plašček za 

Barbaro), Kajetana Koviča (Maček Muri), Maje Novak (Male živali iz velikih mest), Petra 

Svetine (O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov, Mrožek dobi očala) (prim. Haramija, 2012).  
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Tabela 1: Tipologija slovenskih pravljic in njihovih značilnosti (Haramija, 2012: 21)  

ZNAČILNOSTI PRAVLJICE 

Značilnosti Folklorna pravljica Klasična avtorska 

pravljica 

Sodobna avtorska 

pravljica 

tipični začetki da (nekoč, pred 

davnimi časi, za 

devetimi gorami …) 

tipični začetki se 

včasih pojavljajo, v 

večini primerov pa 

ne 

ne, začetki niso 

tipizirani 

ljudska števila da zelo pogosto so, a redko, njihova 

vloga je bolj obrobna 

književni čas ni določljiv praviloma ni 

določljiv 

je določljiv vsaj 

posredno (npr. po 

letnih časih, delih 

dneva ipd.) 

književni prostor ni določljiv (oz. je 

zelo splošen: gozd, 

grad) 

ni določljiv, veduta 

prostora je 

najpogosteje vaška 

je vsaj posredno 

določljiv, dogaja se 

večinoma v mestu (to 

je včasih imenovano 

z lastnim imenom) 

poosebitve da da da 

metamorfoze zelo pogoste zelo pogoste redke 

tretjeosebni 

pripovedovalec 

da da da 

zgradba je sintetična da da da 

črno-belo slikanje 

literarnih likov 

da, literarni liki so 

tipi (posamezni lik 

pomeni eno samo 

lastnost, ta je izrazito 

pozitivna ali 

negativna) 

da, a nekateri liki 

niso zgolj tipi 

ne; literarni liki 

imajo izrisane 

značaje, glede na tip 

literarnega lika ne 

moremo vnaprej 

pričakovati njegovih 

lastnosti  

imena literarnih likov literarni liki nimajo 

imen, imenovane so 

glavni lik ima 

praviloma ime, 

vsi književni liki 

imajo imena in 
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po stanu ali poklicu, 

po realni pripadnosti 

živalski ali rastlinski 

vrsti ali predmetni 

stvarnosti (kralj, 

mačeha, kovač, sova, 

sonce, roža, škrat) 

včasih imajo lastna 

imena vsi liki, 

nimajo pa 

individualiziranih 

lastnosti 

individualizirane 

značaje 

pravljična bitja (vile, 

škratje, palčki, zmaji 

…) 

da da, a manj redko, a imajo 

drugačne lastnosti ali 

drugačno funkcijo 

čudeži (v 

fantastičnem tipu 

pravljice) 

veliko čudežev veliko čudežev tudi se pojavijo, a 

niso v ospredju 

konec je srečen je srečen tudi praviloma srečen 

 

 

4.4.4  Živalska pravljica 

 

Za živalsko pravljico je značilno, da je nosilec dogajanja žival. Karakterne lastnosti živali niso 

tipizirane in po tej lastnosti ločimo basen od živalske pravljice. Pri vseh pravljicah gre za 

enodimenzionalnost dogajanja, saj se plasti čudežnega in realnega združujeta v enovito celoto. 

V živalski pravljici je v ospredju antropomorfna drža animalističnega književnega lika, 

značilno je tudi črno-belo slikanje literarnih likov. Književne osebe so poimenovane po 

poklicu, družbenem položaju, lastna imena so zelo redka (prim. Kristan, 2010; povzeto po: 

Haramija, 2010: 203.). 

 

»Živalska pravljica se zaradi posebnega sveta, ki je glede na lastnosti oziroma ravnanje 

književnih oseb ločen od realnosti (živali imajo zobozdravnika, se pogovarjajo, nastopajo na 

koncertu), razlikuje od živalske zgodbe. Hkrati jo enovitost neresničnostne besedilne 

stvarnosti loči tudi od dvodimenzionalne kratke sodobne pravljice in fantastične pripovedi.« 

(Saksida, 2001: 431, 432.) 
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V folklorni/ljudski pravljici se največkrat pojavljajo realne živali, in sicer medved, lisica, 

volk, petelin in zajec. Klasična umetna pravljica z živaljo kot glavnim literarnim likom se v 

slovenskem prostoru pojavlja od konca 19. stoletja. Živali v klasičnih pravljicah včasih niso 

naslovni liki, nosijo pa vodilno vlogo. V sodobni umetni pravljici pa se pojavlja: žival kot 

glavni literarni lik ali pa oživljena igrača – žival kot glavni literarni lik (npr. Kajetan Kovič 

Moj prijatelj Piki Jakob) (prim. Kristan, 2010; povzeto po: Haramija, 2010: 203.). 

 

Otroci imajo radi živalske pravljice, predvsem tiste, v katerih so glavni junaki zelo velike ali 

pa zelo majhne živali. Med majhnimi je najbolj priljubljena miška, med velikimi pa medved, 

za njim pa slon. Otroka ti dve živali očarata zaradi dobrosrčnosti, dobrodušnosti (prim. 

Šircelj, 1972). 

 

Tabela 2: Razlikovanje klasične, živalske pravljice, povedke in sodobne pravljice po 

strukturi besedilne stvarnosti (Saksida, 2001: 427) 

 Klasične in živalske pravljice 

ter povedke 

Sodobne pravljice 

Besedilna stvarnost Enodimenzionalna: samo 

domišljijska stvarnost oz. 

enodimenzionalna razlaga 

sveta, zgodovinskega 

dogodka; naslonitev na 

strukturo ljudske pravljice 

oz. povedke 

Dvodimenzionalna: 

resničnostna in fantastična 

plast stvarnosti 

Čas in kraj Nedoločenost oz. 

zgodovinska odmaknjenost 

(nekatere povedke) 

Sodobnost 

Osebe Tipi in individualizirani tipi 

(npr. sodobne živalske 

pravljice) 

Sodobna otroška književna 

oseba, lahko tudi v povezavi 

s predmetom, živaljo, 

rastlino ipd. 

Obseg Kratke vrste Kratke in daljše vrste 
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4.5 Pravljica in sodobni čas 

 

Avtorji, ki se ukvarjajo s sporočilno vrednostjo pravljic, vidijo, da sodobni čas pravljicam in 

pripovedkam ni naklonjen. Ljudsko pravljico vedno bolj izpodriva umetna, pripovedko pa 

zamenjujejo strašljive zgodbe (kriminalke) (prim. Zalokar Divjak, 2002). 

 

Marija Stanonik vidi problem v nekaterih paradoksih slovstvene folklore, in sicer glede 

zastarelosti in neaktualnosti. Oboje lahko zanikamo, saj so pravljice s svojo neminljivostjo 

dokazale, da so preživele vsa zgodovinska obdobja. Predsodki izhajajo iz nepoznavanja izvora 

pravljice ter iz nepoznavanja njene sporočilne vrednosti (prav tam).  

 

Slovenci smo do tradicije prej negativno kot pozitivno naravnani. Kulturna dediščina naroda 

govori o njeni identiteti, zato, če se tega ne bomo zavedali, bomo raje sprejemali kulturo 

drugih narodov (prav tam).  

V današnjih pravljicah in pripovedkah, ki še krožijo po našem ozemlju, je zamenjal nekoč 

raznolika bajeslovna bitja moškega spola hudič in na drugi strani vile, v pripovedkah pa 

velikokrat nastopajo čarovnice (prav tam). 

 

4.6  Pomen pravljic 

 

»Globlji pomen je v pravljici mojega otroštva kot pa v resnici, ki jo uči življenje!« 

 (Friedrich Schiller) 

 

Brez pravljice ni otroštva! Otrok se med odraščanjem uči o smislu življenja, odnosih med 

ljudmi, vrednotah življenja …  

Otrok doživlja pravljico skozi odsev samega sebe, svoje osebnosti, svoje življenjske vloge … 

Pravljične osebe (palčki, zmaji, čarovnice, živali) otroka na podzavestni način rešujejo 

realnih, tudi grobih stisk, s katerimi se v otroštvu srečuje (prim. Milčinski, Pogačnik - Toličič, 

1992). »Ob pravljici otrok čustveno, intelektualno, socialno in moralno dozoreva.« (Prav tam: 

16.)  

Otrokom ne moremo razlagati, kaj je poštenost, ljubezen, pravica ... Moramo mu posredovati 

na njemu razumljiv način. Tako v pravljicah spoznajo smisel različnih vrednot, pri tem pa je 

pomembno, da odrasli otrokom ne razlagajo pomena pravljice, saj vsak otrok sporočilo 
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pravljic sprejema drugače, saj je vsak drugačna osebnost (prim. Zalokar Divjak, 2000). 

Divjakova opozarja, da največ škode pri razumevanju pravljic naredimo odrasli, saj se nismo 

sposobni vživeti v doživljajski svet otroka in čudežni svet pravljic. Ker odrasli pravljic ne 

razumejo, spreminjajo njihove vsebine, jih skrajšajo in dodajajo po lastnih zamislih, s čimer 

uničijo notranjo zgradbo sporočila (prav tam). 

 

Če so zgodbe, ki jih otrok posluša ali bere, prazne oziroma brez vsebine, je otrok ogoljufan za 

vpogled v globlji smisel življenja in v tisto, kar je zanj na njegovi razvojni stopnji 

najpomembnejše (prim. Bettelheim, 1999). Na to opozarja tudi mladinska avtorica Anja 

Štefan, in sicer izbor knjig na trgovinskih policah je pester, vendar niso vse enake kakovosti. 

Zgodba mora pritegniti otrokovo pozornost, ga zabavati in v njem »zbuditi« radovednost. 

Številni starši verjamejo, da sme otrok spoznati samo svetle plati življenja. Menijo, da je 

otroka potrebno odvrniti od tistega, kar ga najbolj muči: nejasnih, nepoimenovanih bojazni, 

nasilnih fantazij. Radi bi, da bi otroci verjeli, da so vsi ljudje dobri. Toda otroci vedo, da oni 

niso vedno dobri (prim. Bettelheim, 1999).  

 

Pravljice sporočajo, da se v življenju ni možno izogniti težavam, temveč se moramo z njimi 

spopasti. Sodobne zgodbe, ki so namenjene otrokom, po navadi ne vsebujejo eksistencialnih 

problemov, čeprav so bistvenega pomena. Pravljica pa, nasprotno od sodobnih zgodb, otroka 

seznanja z osnovnimi človekovimi bivanjskimi stiskami. Veliko pravljic se namreč začne z 

očetovo ali materino smrtjo; ta povzroča največjo stisko, enako kot smrt v resničnem 

življenju. Otrok se tako spopade s samim bistvom problema (prav tam).  

 

V pravljicah sta dobro in zlo vedno prisotna, tako kot sta v vsakdanjem življenju (prim. 

Zalokar Divjak, 2002). »V pravljici vedno zmaga: pravica nad krivico, svetloba nad temo, 

pomlad nad zimo, dobrota nad hudobijo, plemenitost nad zlobo.« (Prav tam: 77.) 

 

Pravljični liki niso ambivalentni – niso dobri in hudobni hkrati. Oseba je bodisi dobra ali 

hudobna. Otrok ne izbira med dobrim in zlom, bolj ko je dobri lik preprost in odkrit, lažje se 

otrok z njim identificira (prim. Bettelheim, 1999). »Otrok se z dobrim junakom ne istoveti 

zaradi njegove dobrote, temveč zato, ker ga junakov položaj globoko pozitivno privlači. Otrok 

se ne sprašuje: »Ali želim biti dober?«, ampak: »Komu bi bil rad podoben?« Otrok izbere 

tako, da se iskreno vživi v eno od pravljičnih oseb.« (Prav tam: 15.) 

Pravljica nagovarja otrokovo osebnost v celoti: 
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 Spodbuja njegovo domišljijo. Z domišljijo si otrok razvija tudi razum. Oblika in 

vsebina pravljic ponujata otroku slike, s katerimi lahko strukturira svoje sanjarije ter z 

njihovo pomočjo najde neko drugo, boljšo rešitev. 

 Neguje otrokovo potrebo po domišljijskem svetu. 

 Razvija njegov intelekt.  

 Pokaže rešitev problema, ki ga vznemirja.  

 Priznava mu njegove težave.  

 So zdravilne za plašne, zapostavljene ali fizično šibkejše otroke. 

 Spoznava tudi konkretne življenjske razmere ljudi. 

 Pojasnjuje mu njegove občutke. 

 Je v skladu z njegovimi strahovi in željami. (Zalokar Divjak, 2002: 93, 94, 95.)  

 

Ko otroku pravljice pripovedujemo, jih ta procesira globoko v svoji zavesti in jih domišljijsko 

predeluje. Vsebini na vsaki razvojni stopnji doda nekaj novega, nekaj svojega. Tako se 

oblikuje ustvarjalnost otroka, ki daje izvirne in dobre miselne dosežke (prim. Milčinski, 

Pogačnik - Toličič, 1992). 
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5 AVTORSKA PROZNA DELA ANJE ŠTEFAN 

 

5.1 Slikanica 

 

V to skupino sodi knjiga Lešniki, lešniki, ki jo je avtorica ustvarila skupaj z ilustratorko Jelko 

Reichman. Slikanica je primerna za otroke, ki že znajo brati, ostalim pa lahko starši pomagajo 

pri branju.  

 

5.1.1  Lešniki, lešniki 

 

V slikanici, ki je izšla leta 2000, je zbranih štirinajst klasičnih pravljic in pet pesmi. Večina jih 

je že bilo objavljenih v reviji Cicido (prim. Kristan, 2010).  

Naslovi klasičnih pravljic so: Gozdni možiček in zvezda, Stric Viktor in gozdni mož, Račke in 

ribnik, Pomlad, Metulji, Kadar ima sonce praznik, Pobič in mojster Tihec, Plašček, Čudežni 

lešniki, Veter, Sonce in dež, Jagode, Čmrlj in piščalka, Pravljica o jablani. Naslovi pesmi pa 

so: Polžek, Petelini, Ena mačja, Hruške, Kaj se zgodi, ko se znoči. 

 

Kratek opis pravljice Gozdni možiček in zvezda 

Pravljica govori o gozdnem možičku, ki je stekel na grič in stegnil roko. Na dlan se mu je 

spustila ena izmed zvezd. Vso noč jo je nosil in ji razkazal svoje skrite kotičke, ji 

pripovedoval o gozdnih živalih, o želodih in lešnikih, o gozdnih rastlinah. Pred sončnim 

vzhodom jo je odnesel nazaj na grič, kjer mu je rekla, naj se vrni jutri, da mu tudi ona pokaže 

svoj dom – nebo.  

Kratek opis pravljice Stric Viktor in gozdni mož 

Pravljica govori o stricu Viktorju, ki je imel velik trebuh, umazane čevlje in le nekaj zob. Stric 

Viktor je nekoč v gozdu srečal gozdnega moža, vendar se ga ni ustrašil. Ker je ta imel 

raztrgan plašč, se mu je zasmilil in mu dal svojega. V zahvalo je gozdni mož dal stricu 

Viktorju svojo popotno palico. Od takrat naprej je bil stric Viktor res zelo hiter, čeprav je bil 

že star. Njegovi čevlji so bili zaprašeni, a njegova torba polna najbolj čudovitih zgodb.  

Kratek opis pravljice Račke in ribnik 

Pravljica govori o mami raci, ki je svoje račke prvič odpeljala k ribniku. Odplavale so do 

najlepših lokvanjev, nato pa do brega, kjer rastejo prastare vrbe. Tam so srečale laboda in 
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štorkljo. Tam so lovile ribe in poslušale žabe. Ko so zvečer odhajale domov, so druga čez 

drugo govorile, kako zelo velik je svet in kako je lep, a videle so le domači ribnik. 

Kratek opis pravljice Pomlad 

Pravljica govori o miših, ki so zdrobile pšenico, ježu, ki je prinesel jabolko, čebelah, ki so 

odletele po med, vevericah, ki so tolkle lešnike, lisici, ki je prinesla košaro jajc, da so spekli 

slastno potico. Zvečer, ko so živali zaspale, je potiho prišla pomlad. Ta je vzela kos potice, v 

zahvalo pa je gozd in travnike posula s cvetjem.  

Kratek opis pravljice Metulji 

Pravljica govori o metuljih, ki so letali s cveta na cvet in v vrče nabirali jutranjo roso. Odnesli 

so jo k metulji kraljici. Tam so jo zlili v globok vodnjak, metulja kraljica pa je dvignila svojo 

čarobno palico in začarala vodo v vodnjaku – kdor bo popil kapljo vode iz vodnjaka, bo dobil 

tanka krila in bo lahko z ostalimi metulji letal kamor koli.  

Kratek opis pravljice Kadar ima sonce praznik 

Pravljica govori o  soncu, in sicer kadar ima praznik, takrat mu vse trave, cvetlice in drevesa 

pojejo. Čebele nabirajo med, letajo med travo, cvetlicami in drevesi in če dobro poslušajo, 

lahko izvedo, kje lahko najdejo najslajši med in kako naj pazijo na svoja krila. Izvedo, kateri 

oblaki bodo prinesli dež, kdaj bo veter prinesel toplo vreme, katerim cvetlicam naj pomagajo 

otresti semena, da bo naslednjo pomlad travnik še lepši. Tako čebele izvedo vse travniške 

skrivnosti in tako lahko zelo lepo živijo.  

Kratek opis pravljice Pobič in mojster Tihec 

Pravljica govori o mojstru Tihcu, ki se prikrade izza omare vsakič, ko je pobič jezen. Pogleda 

ga resno in z nogo udari ob tla, iz žepa pa vzame zvonček. Pobič se začudi, cingljanje mu je 

všeč tako, da bi z zvončkom odšel na konec sveta. Mojster Miha ga odpelje do prve blazine, 

nekajkrat pozvoni in pobček zaspi.  

Kratek opis pravljice Plašček 

Pravljica govori o babici, ki je postrigla ovce in iz volne spletla plašček za vnučko. Manjkali 

so mu le gumbi, ki jih babica ni prišila, saj je, ko se je stemnilo, zaspala in plašček ji je padel 

iz rok na tla. Takrat so se nanj spustile tri zvezde, ki so plašček prepredle s tankimi, komaj 

vidnimi zvezdnimi nitkami. Ko so končale, so se vrnile nazaj na nebo in babica tega ni nikoli 

izvedela. Le, ko je plašček šivala, se je čudila, kako lepe reči šiva.  
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Kratek opis pravljice Čudežni lešniki 

Pravljica govori o stari ženici, ki je sedela pred hišo. Mimo je pritekla miška, ki je nosila 

majhen koš, v njem pa so bili lešniki. Miška je ženici dala en lešnik. S coklo je razbila lešnik, 

a v njem ni našla jedra, temveč prelepo pravljico. Vsak večer jo je pripovedovala otrokom v 

vasi, miška pa je tekala sem ter tja in ljudem delila svoje čudežne lešnike. 

Kratek opis pravljice Veter 

Pravljica govori o malem možicu, ki je počival pod praprotjo. Zapihal je veter, ki mu je 

odnesel klobuk. Možic je tekel in lovil svoj klobuk. Kar naenkrat je pred seboj zagledal 

majhno hišico, pred njo pa je stala majhna ženica. Bila je tako majhna kot on in takoj sta si 

bila všeč. Zdaj ni bil več hud na veter, preselil se je k ženici in si sešil nov klobuk. Stričku 

vetru pa je v zahvalo večrat nastavil kakšno dobroto na hišni prag. 

Kratek opis pravljice Sonce in dež 

Pravljica govori o soncu, ki je zapreglo konje, se usedlo v kočijo in zapeljalo čez oblake. Med 

potjo je srečalo dež in ga vprašalo zakaj joka, ta pa mu je odgovoril, da ker je grd. Sonce se je 

nasmejalo in dvignilo svoje ogrinjalo ter obsijalo čisto vse dežne kaplje. Nastala je lepa 

mavrica. Od takrat dalje dež joka samo od veselja.  

Kratek opis pravljice Jagode 

Pravljica govori o majhni hišici, ki je stala pod največjim drevesom. V tej hišici je živela 

ženica, ki je vedela, kje rastejo najslajše jagode. Vsako jutro je vzela svojo košaro in odšla po 

skrivnih poteh. Ko se je vrnila, je bila njena košara polna jagod. Včasih jih je nastavila na kak 

panj: za ježke, zajčke in veverice. Včasih jih je natresla mladim ptičkom v gnezdu ali pa jih je 

odnesla v svojo hišico in počakala, da se je stemnilo. Po temi je hodila od hiše do hiše in 

otrokom nastavljala jagode na okna.  

Kratek opis pravljice Čmrlj in piščalka 

Čmrlj je hodil po travniku in zagledal drobno leseno piščalko. Odletel je proti čričkovi hišici, 

saj je on muzikant in ga bo naučil igrati na piščalko. V naglici mu je piščalka zletela iz rok in 

se izgubila v gosti travi. Čmrlj jo je iskal, a je ni našel. Žalosten je prišel do črička, ki ga je 

kmalu potolažil, saj mu je povedal, da lahko vseeno zaigrata. Čriček se je tolkel po trebuščku, 

ki je oddajal tak zvok, kot če bi igral na bobenček. Zaigrala sta in bilo je zelo veselo. 

Izgubljeno čmrljevo piščalko je našel komar, a se je bal, da bi jo moral vrniti, zato jo je skril 

pod krilce in nikogar vprašal, kako se nanjo igra.  
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Kratek opis pravljice Pravljica o jablani 

Pravljica govori o Markovem hribu, na katerem je nekoč stala hiša, pred njo pa je rastla velika 

stara jablana. Vsako jutro je stara ženica stopila iz hiše k jablani in ji govorila, kako ima lepe 

liste oziroma kako so ti zdravi. Ko je sonce grelo, si je govorila, naj greje, da bodo jabolka 

sladka. V najtoplejših dnevih je pod jablano nastavila vodo žejnim živalim in ko je hranila 

kokoši, se je večkrat usedla pod njeno senco. Jablana je rodila najlepša in najslajša jabolka v 

tistih krajih, vsi ljudje so spraševali po njih. S prodajo jabolk je zaslužila dovolj, da je lahko 

živela. Neke noči pa je divjala huda nevihta in v staro jablano je treščila strela, zato se je 

prelomila. Stara ženica je bila obupana, saj ni vedela, kako bo lahko brez nje živela. Hodila je 

sem ter tja, pobirala zelena jabolka, ko je pred njo priletela drobna ptica. S kljunom je 

potrkala po odlomljenem deblu in iz njega so pognale tri nove veje. Veje so rasle in rasle ter 

se razrasle v košato mlado krošnjo. Ptica je še enkrat potrkala in na najnižji veji so se 

zasvetila tri lepa zlata jabolka. Prvo je ženica utrgala zase, drugo za ptico, tretjo pa je ptica 

odnesla v neznano.  

V pravljicah književni čas in prostor nista natančno določena, v večini so glavni literarni liki 

ljudje, največkrat stara ženica. 

 

5.2 Klasične pravljice 

 

Avtoričine klasične pravljice so: Melje, melje mlinček, Kotiček na koncu svet, Štiri črne 

mravljice ter Bobek in barčica. Prve tri lahko opredelimo kot klasične živalske pravljice. 

 

5.2.1  Bobek in barčica 

 

Knjiga je klasična pravljica o dečku Bobku in njegovih prijateljih, ki so živali (miška, žabica, 

zajec, lisica in medved). Deček Bobek najde čoln in želi si odpluti po jezeru. Ravno ko skoči 

na čoln, se pojavi miška, ki želi iti z njim. Za njo se pojavijo še: žabica, zajec in lisica. Tudi 

oni si želijo peljati s čolnom. Na koncu se pojavi še medved, a ko ta skoči na čoln, se ta 

prevrne in potone. Medved je žalosten, a se spomni, da lahko z vrvjo potegnejo čoln iz vode. 

To storijo, nato pa se lisica spomni, da lahko naredijo barko, ki bo dovolj velika za vse. Še isti 

dan jo naredijo in odplujejo, pri tem pa vsi veselo prepevajo.  
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Pravljica se začne s stereotipnim začetkom »nekoč« in srečnim koncem. Književni čas in 

prostor nista določena. Vsi književni liki so dobri, tema pravljice pa je prijateljstvo.  

 

5.2.2  Melje, melje mlinček 

 

Zbirka je sestavljena iz sedmih pravljic: Jabolko, Čmrlj in piščalka, Darilo, Melje, melje 

mlinček, Zajtrk, Srajčica in Robček. 

 

Kratek opis pravljice Jabolko 

Ježek se je sprehajal in razmišljal, kaj bo našel. Prišel je do samotne jablane in si na hrbet 

naložil največje in najlepše jabolko. Med potjo domov se je čudil, kako jabolko sploh ni 

težko. Ko je doma jabolko vrgel na tla, se je razpočilo in ugotovil je, da je bilo votlo, v njem 

pa je prebivala mala miška. Miška je zajokala, saj je ostala brez doma. Ježek ji je ponudil svoj 

dom, ki je prostoren in topel. Nato se je odpravil nazaj do jablane, prinesel novo, manjše 

jabolko, ki sta ga skupaj z miško pojedla.  

 

Kratek opis pravljice Čmrlj in piščalka 

Čmrlj je hodil po travniku in zagledal drobno leseno piščalko. Bil je zelo vesel, saj si jo je že 

od nekdaj želel. Čmrlj je hotel zaigrati, a ko je vanjo pihnil, je ta samo malo zacvilila, zato se 

je odpravil k čričku, da ga nauči igrati na piščalko. Odletel je proti čričkovi hišici, a mu je v 

naglici piščalka zletela iz rok in se izgubila v gosti travi. Čmrlj jo je iskal, a je ni našel. 

Žalosten je prišel do črička, ki ga je kmalu potolažil, saj mu je povedal, da lahko vseeno 

zaigrata. Čriček se je tolkel po trebuščku, ki je oddajal tak zvok, kot če bi igral na bobenček. 

Zaigrala sta in bilo je zelo veselo. Izgubljeno čmrljevo piščalko je našel komar, a se je bal, da 

bi jo moral vrniti, zato jo je skril pod krilce in nikogar vprašal, kako se nanjo igra.  

 

Kratek opis pravljice Darilo 

Na jasi v gozdu stoji koča, v kateri živijo pes, mačkica in miška. Ker je hud mraz, hočejo 

zakuriti, vendar nimajo drv. Pes takoj vzame sekiro in gre cepit drva. Na pomoč mu priskočita 

mačkica in miška. Skupaj si v naročje naložijo drva, jih odnesejo v kočo in zakurijo. Vležejo 

se na blazine in pijejo čaj. Mačkica in miška si zaželita, da bi jim nekdo na skrivaj nastavil 

kakšno darilce. Naslednje jutro ob ognjišču zagledajo tri zlate zvončke: velikega, manjšega in 

še manjšega. Vsi so presrečni. Dogovorijo se, da lahko vsak samo enkrat dnevno zacinglja z 

njim. 
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Kratek opis pravljice Melje, melje mlinček 

Pravljica govori o petelinu, ki ni vedel, česa naj se loti. V vseh delih je bil namreč zelo 

nespreten. Nekega dne, ko je pospravljal po kleti, je našel mlinček. Ta je bil zelo lep in tudi 

delal je kot nov. Petelin je šel po pšenico in mlel. Ob mletju je veselo pel, da ga je zaslišala 

miška. Prinesla mu je pšenico, ki jo je petelin zmlel. Naslednji dan so k petelinu prišli še 

zajček, mačka, goska in za gosko še nekaj mišk. Vsi so s seboj prinesli pšenico, ki jim jo 

petelin s svojim mlinčkom zmlel. Vsi so bili zelo veseli, petelin pa je v zameno dobil nekaj 

dobrot, ki so jih ostali spekli iz zmlete pšenice.  

 

Kratek opis pravljice Zajtrk 

Pravljica govori o dveh zajčkih, ki živita v čedni hišici. Je ravno dovolj velika za oba. Vsak 

ima svoj stol, svojo posteljo, mizo pa imata samo eno. Ko se zjutraj zbudita, ugotovita, da za 

zajtrk nimata kaj jesti, saj sta prejšnji dan pojedla zadnje jabolko in zadnjo skorjo kruha. Tako 

gresta iskat hrano. Najprej sta našla jablano, a jabolka rastejo previsoko, da bi jih dosegla. Šla 

sta dalje in prišla do druge jablane. Zopet nista dosegla lepih jabolk. Šla sta naprej in prišla do 

tretje, najlepše jablane. Zaman sta skakala, saj jabolk nista dosegla. Šla sta naprej in prišla do 

polja, na katerem sta našla korenček. Napulila sta ga in se do sitega najedla.  

 

Kratek opis pravljice Srajčica 

Pravljica govori o kokoški, ki je pospravljala svojo hišico. Za omaro je našla tri zlate gumbe. 

Sklenila je, da si sešije novo srajčico z zlatimi gumbi. Kupi blago in oddide h krojaču. Tam 

ugotovi, da je izgubila zlate gumbe. Medtem ko ji krojač šiva srajčico, gre kokoška iskat svoje 

izgubljene zlate gumbe. Pregleda vso pot, a gumbov ni nikjer. Ko pride nazaj h krojaču, jo ta 

potolaži, da če ne bi našla zlatih gumbov, si potem tudi nove srajčice ne bi dala sešiti. Krojač 

ji je sešil krasno srajčico s čipkami obrobljeno in s trakom okrašeno. Kokoška je bila 

presrečna, saj je bila srajčica res zelo lepa, lepša sploh ne bi mogla biti. Tako se je v novi 

srajčici veselo odpravila domov. Občasno se še spomni na izgubljene zlate gumbe, ki jih 

potem pomalem išče.  
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Kratek opis pravljice Robček 

Pravljica govori o miški, ki na poljski poti najde robček. Miška se zelo veseli in hitro odpravi 

domov, da se bo ulegla in pokrila z najdenim robčkom. Med potjo domov sreča vrano, ki 

takoj opazi miških robček. Ker se miška boji, da bi med potjo robček raztrgala, ji vrana 

predlaga, da ji ga ona odnese domov. Miška ji da robček, vrana pa odleti proti gozdu in se 

ustavi na visoki bukvi. Tam si vrana omisli, da bi robček imela za ruto. Ker si ga ne more 

zavezati, za pomoč prosi veverico. Ta robček prime in hitro zbeži v svojo luknjo. Ravno ko 

veverica hoče robček razrezati, zapiha veter in robček odleti do mišje luknje in spečo miško 

pokrije.  

 

V vseh pravljicah se kot glavni literarni liki pojavijo živali: jež, čmrlj, pes, mačka, miš, 

petelin in kokoš; pojavijo pa se tudi stranski literarni liki: miš, čriček, komar, zajec, goske, 

petelin, vrana, veverica. Književni prostor ni natančno določen, kadar pa je, je to zunaj na 

travniku, v gozdu, na polju ali pri živali doma. Prav tako tudi književni čas ni točno določen, 

lahko pa ga v nekaterih pravljicah razberemo iz zgodbe. Teme, ki se pojavljajo v pravljicah, 

so: pomoč prijatelju, izgubljena piščalka, presenečenje, nov mlinar v dolini, zajtrk, nova 

srajčica in miškin robček.  

  

5.2.3  Kotiček na koncu sveta 

 

Zbirka je sestavljena iz sedmih pravljic: Petelin in njegova suknjica, O kokoški, ki ji je šlo vse 

narobe, Nahrbtnik, Zvonček, Luknjica, Zlatnik, Kotiček na koncu sveta.  

 

Kratek opis pravljice Petelin in njegova suknjica 

Pravljica govori o petelinu, ki se je s košem odpravil v gozd. Sonce je grelo, zato je slekel 

suknjič in nabiral kostanj, dokler ni bil koš poln. Ko se je odpravil domov, je šel na mesto, 

kjer je pustil svoj suknjič, a tega ni bilo. Razmišljal je, kdo bi ga lahko ukradel. Mogoče 

maček ali pes ali zajec. Ko pride domov, k njemu priteče goska z njegovim suknjičem. Našla 

ga je v gozdu pod drevesom. Petelin je bil vesel, zato je spekel kostanj in povabil še svoje 

sosede – mačka, psa in zajca.  
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Kratek opis pravljice O kokoški, ki ji je šlo vse narobe 

Pravljica govori o kokoški, ki ji gre vse narobe. Zelo je nesrečna, želi si umreti. Ko je sedela, 

je zapihal veter in do nje je priletela cvetlica. Nato je zagledala še eno cvetlico, malo naprej še 

eno in še eno, cvetlic je bilo brez konca. Gledala jih je in vohala in zlagala v šopek, bilo ji je 

zelo lepo. Zdaj ni bila več žalostna. Doma je poiskala lonček za nabrane cvetlice, jih postavila 

na mizo in svet je bil lepši kot prej.  

 

Kratek opis pravljice Nahrbtnik 

Pravljica govori o miški, ki si je želela kupiti nov nahrbtnik. Ni vedela, katere barve, na koncu 

se je odločila za modrega. Ko se je z novim modrim nahrbtnikom odpravila domov, je morala 

prečkati most. Zbala se je za svoj nahrbtnik, saj če bi ji zdrsnil v vodo, ga ne bi našla, ker je 

moder kakor voda. Doma je nanj naslikala sonce, rože, jabolka in mačko. Bila je zadovoljna, 

saj ga sedaj res nikjer ne bo mogla izgubiti.  

 

Kratek opis pravljice Zvonček 

Pravljica govori o zajčku, ki je posadil hruško. Leto za letom je cvetela, sadežev pa ni bilo. 

Vsako leto je zajček hruško spraševal, kdaj bodo hruške in hruška mu je, vsako leto, 

odgovorila, da bodo. Zajček ji je verjel in je ni posekal. Nekega dne pa je na hruški našel 

zvonček iz čistega zlata. Ko ga je dregnil, je zvonček pocingljal in v istem hipu je pred zajčka 

priletela hruška. Vsakič, ko je pocingljal, je z drevesa priletela hruška. Zajček je bil presrečen. 

Takrat pa je prišla mimo lisica, ki je hotela imeti zvonček. Zajček ji ga je moral dati, saj bi ga 

drugače pojedla. Lisica se je zaprla v hišo z zvončkom in divje zvonila. Hrušk je bilo toliko, 

da so jo zasule. Klicala je na pomoč, a je noben ni slišal. Zajček je sedel pod hruško in jokal, 

ko je mimo prišel medved. Ta mu je povedal, zakaj joka in medved mu je sklenil pomagati. 

Skupaj se odpravita do lisičje hišice in odpreta vrata. Medved ji obljubi pomoč pod pogojem, 

da se ne bo nikoli več dotaknila zvončka.  

 

Kratek opis pravljice Luknjica 

Pravljica govori o miški, ki ni imela svoje luknjice. Hodila je po cesti in nekega dne je kar 

naenkrat zagledala mačko. Skočila je s poti v listje, travo in nato v prvo jamico. Notri je tiho 

čakala, dokler ni mačka odšla. Najdena luknjica ji je bila zelo všeč in bila je vesela, ker ima 

končno svojo luknjico.  
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Kratek opis pravljice Zlatnik 

Pravljica govori o kokoški, ki je delala na polju. Ko je kopala, je v zemlji našla zlatnik. Takoj 

si je kupila sukanec,  par šivank, nitke, torbico, čevlje in klobuk. Oblekla se je in nosila se je 

kot gospa. Ko je šla po mostu, ji je zdrsnilo in padla je v reko. Izgubila je vse, kar je kupila. 

Naslednje jutro je zopet rahljala trdo zemljo in kakor prej pobirala krompir in luščila fižol.  

 

Kratek opis pravljice Kotiček na koncu sveta 

Pravljica govori o deklici, ki ni imela staršev. Imela je tri mačkice, s katerimi je hodila po 

svetu in iskala streho nad glavo. Nekega dne so našle samotno staro hišo, vendar so mačkice 

rekle, da ta kraj ni pravi, zato so odšle dalje. Spet so prišle do druge samotne hišice, vendar 

tudi ta ni bila prava. Šle so naprej in prišle do reke. Na bregu je stala tretja hišica, vendar tudi 

ta ni prava. Nato jih je deklica odnesla čez reko, kjer so našle čudovito hišico, kjer so si 

ustvarile dom.  

 

V vseh pravljicah se kot glavni literarni liki pojavljajo živali: petelin, kokoška, miš, zajec in 

mačke. V pravljici Petelin in njegova suknjica, Zvonček in Luknjica nastopijo še stranski 

literarni liki: maček, pes, zajec, goska, lisica, medved. V zadnji pravljici Kotiček na koncu 

sveta se poleg mačkic pojavi deklica. Književni prostor ni določen, prav tako tudi ni določen 

književni čas. Teme pravljic so: krivična obsodba, prijateljstvo, pomoč prijatelju, razočaranje 

zaradi uničenih stvari, miškin nov nahrbtnik, čudežna moč zvončka, najden zlatnik in iskanje 

pravega doma.   

 

5.2.4  Štiri črne mravljice 

 

Zbirka je sestavljena iz sedmih pravljic: Medved, Uhani, Gledališče, Dež, Luna, Mandarine in 

Morje.  

 

V pravljici Medved si štiri mravljice želijo srečati medveda. Zlezejo v njegov brlog, vendar se 

nato odločijo, da je bolje, da gredo domov. Ko jih kdo vpraša, če so srečale medveda, 

odgovorijo, da ne, so pa srečale pamet.  

 

V pravljici Uhani si ena mravljica želi nositi uhane. Ker mravljice nimajo ušes, si uhane 

pripnejo na klobuk, ovratnik in na krilo. Nosile so jih, dokler jih ni minilo.  
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V pravljici Gledališče so se mravljice oblekle zelo pisano in  šle v gledališče. Ko so se vrnile, 

so ugotovile, da jim je bilo zelo lepo. 

 

V pravljici Dež je eno mravljico, na deževni dan, strah, da ne bi izgubila druge mravljice. 

Brez njih bi bil svet prazen, mrzel, pust. Da jo bo strah minil, jo ostale mravljice tesno 

stisnejo.  

 

V pravljici Luna mravljice ležijo v travi in gledajo v luno. Ugotovijo, da je luna kot velik 

zlatnik in če bi ga lahko pobrale, bi kupile letečo preprogo, s katero bi šle za deveto goro. Tja 

pa jih lahko odpeljejo tudi pravljice, zato so jih začele pripovedovati. 

 

V pravljici Mandarine mravljice jedo mandarine. Menijo, da mandarine dišijo po soncu. 

Nekoč si bodo zgradile most do sonca, da bodo preverile, kako diši. 

 

Zadnja pravljica je Morje. Štiri mravljice sklenejo, da pogledajo, kakšno je morje. Sedejo na 

list, ki jih ponese do morja. Skočijo vanj in ugotovijo, da ljubijo morje, in to že od nekdaj, saj 

vse, kar ti je blizu, ljubiš že od nekdaj. Sklenejo, da so morske mravlje, navzven čisto take kot 

vse druge, a navznoter imajo srce, brezmejno kot morje. 

 

V vseh, zelo kratkih, sedmih pravljicah se pojavijo kot glavni literarni liki štiri mravljice. Za 

razliko od zbirk Melje, melje mlinček in Kotiček na koncu sveta se v zbirki pravljic Štiri črne 

mravljice ne pojavijo nobeni drugi stranski književni liki, nastopajo le štiri mravljice. Teme 

pravljic so: iskanje medveda, nošenje uhanov, obisk gledališča, strah, pripovedovanje pravljic, 

vonj sonca, polet do morja. Književni čas in prostor nista določena. Nekatere izmed pravljic 

se končajo s sklepom, ki bi ga lahko razumeli kot moralni nauk. To je značilnost basni.  

 

V vseh živalskih pravljicah Anje Štefan se kot glavni literarni liki pojavijo živali: petelin, 

kokoš, miš, mačka, pes, čmrlj, zajec, mravljice. V pravljici Kotiček na koncu sveta pa se 

pojavi kot glavni literarni lik deklica skupaj s tremi mačkami. Ti književni liki imajo 

pozitiven značaj. Za razliko od zbirk pravljic Štiri črne mravljice se v zbirkah Melje, melje 

mlinček in Kotiček na koncu sveta pojavijo še stranski literarni liki, ki so tudi živali in imajo 

tudi večinoma  pozitiven značaj. V zbirki Kotiček na koncu sveta se v pravljici Zvonček pojavi 

stranski lik lisica, ki ima negativen značaj, prav tako imajo negativen značaj komar v pravljici 

Čmrlj in piščalka ter vrana in veverica v pravljici Robček (zbirka Melje, melje mlinček).  
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Za prozna dela Anje Štefan Dragica Haramija (2012) piše: »Avtorica upošteva strukturo 

folklorne pravljice, v kateri izpoveduje mitske resnice in pozitiven odnos do življenja. V 

zbirkah pravljic so zanimivi naslovi, saj se skoraj vsi navezujejo na predmete (jabolko, 

piščalka, mlinček, srajčka, robček, darilo, zvonček, suknjica, zlatnik …), čeprav so glavni in 

stranski liki živali.« (Haramija, 2012: 311, 312.) »Nasploh za pisanje Anje Štefan velja, da 

njene pravljice sodijo med realistične, ker se v njih ne dogajajo čudeži, temveč glavni literarni 

lik pripelje zgodbo do srečnega konca s svojo spretnostjo in poštenostjo. V pravljicah je dobro 

pač vedno nagrajeno.« (Prav tam: 312.) 
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6 RAZVOJ OTROKOVIH RECEPCIJSKIH ZMOŽNOSTI 

 

Učitelj je po navadi tisti, ki vzpostavi prvi stik med otrokom in literarnim besedilom, zato 

mora biti njegova priprava na pouk strokovna. Recepcijska zmožnost otroka se razvija  

postopoma, po stopnjah, učitelj pa je tisti, od katerega je odvisen napredek učencev. S tem 

mislim predvsem na čim pogostejše izvajanje dejavnosti, ki jih izvajajo otroci sami. Učitelj 

prilagodi, izbere ustrezne metode, s pomočjo katerih se recepcijska zmožnost pri otrocih 

razvija.  

 

Učitelj presodi, kateri deli besedila so še v dosegu otrokovega horizonta pričakovanj in pouk 

oblikuje tako, da otrokovo pozornost usmerja k tistemu, kar je ob spontani recepciji prezrl 

(prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

 

Metka Kordigel Aberšek (2008) zapiše, da je recepcijska zmožnost zmožnost za ustvarjalno 

komunikacijo z literarnim besedilom. (Prav tam: 25.)   

 

Za raziskovanje in opisovanje otrokovega recepcijskega razvoja je potrebno znanje s področja 

psihologije in sociologije, poleg tega pa še znanje s področja literarne teorije, literarne teorije 

mladinske književnosti in recepcijske estetike (prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

 

Otrokov recepcijski razvoj je odvisen od njegovega kognitivnega, emocionalnega, moralnega, 

socialnega in jezikovnega razvoja, zato ga delimo na več obdobij:  

 senzomotorno obdobje (traja do konca prvega leta),  

 obdobje otrokove praktične inteligence (traja do 2./3. leta),  

 obdobje intuitivne inteligence (traja od 2./3. leta do 7./8. leta), 

 obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij (traja od 7./8. leta do 12. leta), 

 obdobje abstraktne inteligence (po 12. letu)  

(prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

V empiričnem delu diplomske naloge bom predstavila obravnavo živalskih pravljic Anje 

Štefan v 1. razredu, zato me predvsem zanima recepcijski razvoj otrok v obdobju intuitivne 

inteligence, ki ga bom tudi podrobneje opisala.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Mateja Oberč, diplomsko delo 

39 

 

Obdobje intuitivne inteligence delimo na dve fazi:  

 obdobje egocentrične recepcije in 

 naivno pravljično obdobje 

(prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

 

6.1  Obdobje egocentrične recepcije 

 

V dobi intuitivne inteligence začenja otrok, poleg zvočnega in čustvenega, dojemati tudi 

vsebinski del književnosti. Tako začne ločevati dve vrsti literarnega sveta: realni in nerealni 

oziroma domišljijski. Bistvena razlika med realnim in domišljijskim svetom je miselna 

shema, po kateri sta le-ta urejena. Realni literarni svet je urejen po t. i. objektivni miselni 

shemi, domišljijski pa po t. i. subjektivni miselni shemi. Literarni svet, urejen po objektivni 

miselni shemi, prikazuje predmete, ljudi in dogodke v njihovi objektivni realnosti, posreduje 

bralcu stvarne, realne zgodbe o ljudeh, stvareh in dogodkih. Tudi kadar imajo glavno 

književno vlogo živali, recepcija ne teče po subjektivni miselni shemi, ker se živali vedejo kot 

otroci in doživljajo, kar v realnem svetu doživljajo otroci. Literarni svet, urejen po subjektivni 

miselni shemi, prikazuje, poleg dogajanj na nerealni ravni (večinoma pravljičnega), področja 

resničnosti, a le v razmerju do lastnega jaza (otrok je trdno prepričan, da je svet urejen tako, 

kot je, ker on sam tako želi in hoče). Obe miselni ravni se pri otrocih razvijata vzporedno 

(prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

Otrok v tej fazi predvsem močno doživlja literarna besedila: v katerih srečuje in prepoznava 

samega sebe, mu ponujajo posebno široka vrata za identifikacijo, ki lahko nadomestijo 

simbolično igro v njeni funkciji, ki jih lahko uporablja v procesu prilagajanja sveta lastnim 

potrebam in ki ponujajo možnost posrednega razmišljanja o svetu in njegovih pravilih (prim. 

Kordigel Aberšek, 2008). 

 

6.2  Naivno pravljično obdobje 

 

Naivno je zato, ker otroci verjamejo, da je dogajanje v pravljicah resnično. Trdno verjamejo, 

da nanje »pazi« čudež, ki ne dovoli, da bi se jim kaj hudega zgodilo. To obdobje nastopi, ko 

otrok doseže prag zrelosti za recepcijo pravljice in se konča, ko otrok loči pravljični svet od 

realnega (prim. Kordigel Aberšek, 2008).  
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V obdobju naivno pravljične recepcije opazujemo in opisujemo recepcijsko zmožnost kot 

struktrurirano zmožnost in lahko opazujemo začetek razvoja nekaterih njenih strukturnih 

elementov, ki jih bom podrobneje opisala.  

 

6.2.1  Zmožnost zaznavanja in razumevanja književne osebe 

 

V naivno pravljičnem obdobju se otrok težko zanima za kaj drugega kot zase, zato v 

pravljicah najprej opazi književne osebe, ki so otroci kot on sam. Kmalu zatem pa zazna, 

razume in doživi tudi tiste književne osebe, ki mu po zunanjosti niso podobne, na primer 

živali. Zaznava tudi pravljična bitja (čarovnice, palčke, vile, velikane) in razume njihovo 

vlogo, pojav pa zazna kot napetost v književnem dogajanju in hkrati postavi hipotezo: če se 

bo na primer pojavila vila, bo ta književni osebi, ki se ji prikaže, ponudila izpolnitev treh 

želja. To, da otrok zaznava in razume književne osebe, je velik napredek. V tem obdobju pa 

ima otrok veliko težav pri zaznavanju in razumevanju karakterja književnih oseb. Otrok 

zaznava osebe, ki imajo povsem dobre ali povsem slabe lastnosti, ostalih pa v tem obdobju še 

ni zmožen. Otrok razume književne osebe z lastnostmi, ki jih pozna iz svojega okolja, na 

primer pridnost proti lenobi, moč proti šibkosti (prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnih oseb je torej odvisna od vsakega otroka 

posebej, saj v tem obdobju otrok »vidi« samo sebe, razume tiste osebe, ki se obnašajo in 

imajo podobne lastnosti kot on sam. Razvoj te zmožnosti bi lahko ugotovila iz dejavnosti ob 

besedilu pravljice Zvonček iz zbirke Kotiček na koncu sveta, avtorice Anje Štefan. V pravljici 

je namreč izrazita lastnost moč proti šibkosti (lisica grozi zajčku, da ga bo pojedla, če ji ne da 

svojega zvončka). Predvidevam, da bi »pridni« učenci razumeli ubogega zajčka, »poredni« pa 

bi se postavili na stran lisice.  

 

6.2.2  Zmožnost odkrivanja vrat za identifikacijo 

 

V tem obdobju je otrok za vrata za identifikacijo zmožen uporabiti le podobnost med seboj in 

književno osebo, je pa to lažje, če so pravljične osebe le tipi in ne individualni liki (prim. 

Kordigel Aberšek, 2008). 

Otrok se lahko identificira s književno osebo: 

 če gre za glavno književno osebo, ki je otrok, 
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 če gre za odraslo osebo, ki se obnaša kot otrok, torej otročje, naivno, 

 če gre za odraslo osebo, katere čustovavanje, razmišljanje in hotenje je nezrelo,  

 če gre za osebo, ki deluje instiktivno (in ne preudari, preden kaj stori), 

 če gre za osebo, ki bega sem in tja (in ne ve natanko, kaj hoče), 

 če gre za osebo, ki deluje pod vplivom čustvene motivacije, 

 če gre za osebo, ki deluje pod vplivom kakšne avtoritete –  

skratka, če gre za književno osebo, ki jo otroci dojemajo kot sebi enako. (Prav tam: 56, 

57.) 

Metka Kordigel Aberšek piše o identifikaciji otrok s književno osebo, ki je otrok ali odrasla 

oseba, ne piše pa o identifikaciji otrok s književno osebo, ki je žival. Predvidevam, da se otrok 

lahko identificira tudi s književno osebo, ki je žival, vendar pa mora imeti podobne lastnosti 

kot otrok. Razvoj zmožnosti identifikacije bi lahko ugotovila iz dejavnosti ob besedilu 

pravljic Anje Štefan (pravljica Jabolko ter Čmrlj in piščalka iz zbirke Melje, melje mlinček, 

pravljici Petelin in njegova suknjica ter Zlatnik iz zbirke Kotiček na koncu sveta in pravljica 

Medved iz zbirke Štiri črne mravljice), predvsem bi me zanimalo, kaj učenci menijo o 

ravnanju glavnih književnih oseb in kako bi ravnali sami, če bi bili na njihovem mestu.  

 

6.2.3  Zmožnost ustvarjanja domišljijskočutnih podob književne osebe 

 

Ta zmožnost ni lahka naloga za otroka. Književna literatura po navadi književne osebe 

imenuje, redki so opisi, zato mora bralec iz imena ali iz socialne vloge razbrati, kakšna je 

oseba, o kateri teče beseda (prim. Kordigel Aberšek, 2008). »Pri tem pa otrok ravna po dveh 

pravilih: če oceni (zasluti), da je književna oseba dobra, prijazna, potem si jo bo predstavljal 

lepo, in če oceni, da je hudobna, si jo bo predstavljal grdo.« (Prav tam: 57.)  

Kako si bo bralec predstavljal književni svet, osebe, prostor, je odvisno predvsem od tega, 

kako razvita je njegova domišljijska sposobnost, kakšne podatke uporablja, katere slikanice je 

že videl, katere pravljice, zgodbice, pesmice so mu brali in si jih je pri tem vtisnil v spomin 

(prim. Kordigel Aberšek, 2008).  

Zmožnost otroka za ustvarjanje domišljijskočutnih podob književne osebe je meni zelo 

dvomljiva, ravno zaradi dejstva, da je to predvsem odvisno, kakšne izkušnje ima otrok z 

raznolikostjo besedil. Na internetni strani sem zasledila forum, kjer si starši izmenjujejo 
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mnenja o otroških pravljicah in trdijo, da so klasične pravljice nasilne (predvsem Rdeča 

kapica, Volk in sedem kozličkov …), zato jih svojim otrokom ne berejo. Predvsem jim radi 

berejo pravljice: Muca Copatarica (Ela Peroci),  Maček Muri (Kajetan Kovič), Kdo je 

napravil Vidku srajčico (Fran Levstik). V tem primeru je otroku ponujen zelo skop izbor 

pravljic in se ne sreča z besedilom, v katerem bi lahko razlikoval med dobro in slabo 

književno osebo. Z obravnavanjem pravljic Čmrlj in piščalka ter Robček iz zbirke Melje, 

melje mlinček (Anja Štefan) in Zvonček iz zbirke Kotiček na koncu sveta (Anja Štefan) bi 

lahko učenci počasi pridobivali zmožnost za ustvarjanje domišljijskočutnih podob književnih 

oseb, saj se v pravljici, poleg glavnih literarnih likov, ki imajo pozitivne lastnosti, pojavijo 

tudi stranski liki, ki imajo negativen značaj.  

 

6.2.4  Zmožnost opažanja perspektiv književnih oseb v književnem besedilu 

 

Ta zmožnost ne napreduje od stopnje, ki je veljala v obdobju egocentrične recepcije, ostaja 

pod vplivom otrokovega egocentrizma. Otrok besedilno stvarnost opazuje le s svojega 

zornega kota, ne zmore si predstavljati stvari drugače, kot jih vidi sam (prim. Kordigel 

Aberšek, 2008).  

Otrok torej ne razlikuje med svojo perspektivo in perspektivo drugih, razume tiste književne 

osebe, ki so ravnale tako, kot bi on sam. Menim, da je to zmožnost zelo zahtevno razvijati, če 

otrok sam ne »prestopi« stopnje egocentrizma.  

 

6.2.5  Zmožnost zaznavanja motivov za ravnanje književnih oseb 

 

Otroci že lahko zaznavajo motive za ravnanje književnih oseb, vendar pod pogojem, da 

odločilne premike v književnem dogajanju sprožajo močna čustva, kot so: ljubosumje, 

samovšečnost ter užaljeni ponos, maščevalnost, jeza … (prim. Kordigel Aberšek, 2008) 

»Vendar pa otroci ne morejo zaznavati emocionalnih doživetij književnih oseb prek opisa. 

Lahko pa zaznavanjo položaje, v katerih posamezna čustva pridejo do izraza. Ne razumejo, če 

v besedilu piše: »Deklica je bila žalostna,« ampak če piše: »Deklica je jokala.« To ustreza 

načinu otrokovega doživljanja. Otrok živi v zunanjem svetu in še ni sposoben refleksije o 

lastnih čustvih in čustvih drugih ljudi. Dojame le tisto, kar vidi, ne razume motiva, upoševa le 

zunanje učinke.« (Prav tam: 59.) 
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Otroci že lahko razumejo, zakaj je književna oseba nekaj storila, zato bi to zmožnost razvijala 

z dejavnostmi po branju besedila pravljic Petelin in njegova suknjica in Zvonček iz zbirke 

Kotiček na koncu sveta (Anja Štefan). Dejavnost bi bila igra vlog, kjer bi se učenci postavili v 

vloge književnih oseb in bi pri tem morali doživljati to, kar čuti književna oseba. Menim, da z 

metodo igra vlog učenci hitreje razvijajo zmožnost zaznavanja motivov za ravnanje 

književnih oseb in s tem hkrati razvijajo tudi zmožnost zaznavanja perspektiv književnih 

oseb. 

 

6.2.6  Zmožnost zaznavanja in razumevanja dogajalnega prostora 

 

»V naivno pravljičnem recepcijskem obdobju razumemo izraz dogajalni prostor v njegovem 

najširšem pomenu: 

 kot opis socialnega okolja, 

 kot dogajalni čas, prostor v ožjem pomenu besede in 

 kot opis razmer, v katerih delujejo pravljične osebe.« 

(Kordigel Aberšek, 2008: 59.) 

V pravljicah dogajalno okolje ni praviloma opisano, a otrok je zmožen iz besedila sklepati, 

kakšno je socialno okolje, v katerem se odvija književno dogajanje. Otrok si namreč 

podrobnosti zelo dobro zapomni in si lahko književno dogajanje predstavlja zelo živo. Otrok 

pa v tem obdobju še ne opaža socialnih in kulturnih razlik in misli, da lahko najrevnejši 

kmečki sin postane kralj (prim. Kordigel Aberšek, 2008).  

Menim, da je otrok na začetku v naivno pravljičnem obdobju zmožen zaznati in razumeti 

dogajalni prostor, če ga učitelj vodi skozi besedilo s podvprašanji, saj v pravljicah dogajalni 

prostor ni opisan, lahko pa iz besedila razberemo, kakšno je dogajalno okolje. Razvoj 

zmožnosti zaznavanja in razumevanja dogajalnega prostora bi lahko ugotovila iz dejavnosti 

po branju besedila (učencem bi zastavila več vprašanj o dogajalnem prostoru) pravljice Darilo 

iz zbirke Melje, melje mlinček (Anja Štefan) in pravljice Zlatnik iz zbirke Kotiček na koncu 

sveta (Anja Štefan). 
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6.2.7  Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega časa 

 

Otrok lahko sledi le kronološkemu toku dogodkov. Časovne preskoke lahko miselno predela 

le v primeru, da so dovolj redki (prim. Kordigel Aberšek, 2008). »Ena recepcijskih posebnosti 

naivno pravljičnega obdobja je določanje pomena pojma nekoč in danes. V naivno 

pravljičnem recepcijskem obdobju nekoč namreč ni vse tisto, kar se je zgodilo pred sedanjim 

trenutkom, in danes ni vse tisto, kar se dogaja v trenutku pripovedovanja ali tik pred njim, 

nekoč pomeni v tej fazi recepcijskega razvoja čas, ko je bilo vse drugače kot danes, v katerem 

velja subjektivna miselna shema, ko so povsem zabrisane meje med domišljijskim in 

realnim.« (Prav tam: 60.) Ko otrok sliši besedo nekoč, ve, da bo dogajanje potekalo v skladu s 

subjektivno miselno shemo, beseda danes pa pomeni, da je potrebno dogajanje razumeti v 

kontekstu realne izkušnje in objektivne miselne sheme. (Prav tam.) 

V tem obdobju otroku besedi nekoč in danes pomenita podobno kot pravljično in realno. Šele 

kasneje razumejo, da beseda nekoč pomeni nekoč v realni preteklosti in fantastični nekoč (v 

katerih se pojavijo čudeži). To zmožnost bi lahko preverila z besedilom pravljice Kotiček na 

koncu sveta iz zbirke Kotiček na koncu sveta, avtorice Anje Štefan, saj se  pravljica začne z 

besedo nekoč in bi verjetno otroci dogajanje spremljali v skladu s subjektivno miselno shemo.  

 

6.2.8  Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega dogajanja 

 

Otrok težko sledi dogajanju k nekemu cilju usmerjene aktivnosti, lahko pa sledi dogodkom 

glavne književne osebe. V tem obdobju otrok zaznava književne motivacije v t. i. dvodelnih 

(tridelnih) pravljicah, v katerih ima v vsakem delu glavno vlogo druga oseba. Večinoma velja, 

da oseba iz drugega dela doživlja enake stvari kot oseba iz prvega, vendar z obratnim 

uspehom (prim. Kordigel Aberšek, 2008).  

Otroci v tem obdobju lahko sledijo in razumejo literarno dogajanje, ki teče sintetično. Razvoj 

te zmožnost lahko preverim z dejavnostmi po branju (s kratko obnovo besedila) pravljic Anje 

Štefan, saj v vseh pravljicah literarno dogajanje teče sintetično.  
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7 EMPIRIČNI DEL 

 

7.1  Opredelitev in predstavitev problema 

 

Glede na predmet in problem raziskave, sem postavila naslednje cilje raziskovanja: 

1. ugotoviti, ali učenci poznajo mladinsko avtorico Anjo Štefan in njena dela, 

2. ugotoviti, ali učenci ločijo dve vrsti literarnega sveta: realni in domišljijski, 

3. ugotoviti, ali učenci v pravljicah zaznajo in razumejo živali kot književne osebe, 

4. ugotoviti, ali so se učenci zmožni »poistovetiti« s književno osebo. 

Glede na postavljene cilje, sem opredelila naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Učenci ne poznajo mladinske avtorice Anje Štefan in njena dela. 

Predpostavljam, da učenci ne poznajo mladinske avtorice Anje Štefan, ker v učnem načrtu ni 

navedena kot ena izmed avtorjev mladinske književnosti, čigar dela morajo učenci spoznati. 

Je pa potem odvisno od posamezne učiteljice, ker lahko izbira tudi enega sodobnika, čigar 

dela potem tudi obravnavajo.  

Hipoteza 2: Večina učencev loči realni svet od domišljijskega.  

Metka Kordigel Aberšek (2008) je zapisala, da otroci v tem starostem obdobju že začnejo 

ločevati realni svet od domišljijskega, zato predvidevam, da učenci razlikujejo svet, v katerem 

živijo in domišljijski svet v književnem besedilu. 

Hipoteza 3: Večina učencev v pravljicah zazna in razume živali kot književne osebe in se 

lahko z njimi identificira.  

Predvidevam, da učenci zaznajo živali kot književne osebe, saj se živali vedejo kot otroci 

oziroma ljudje.  

Hipoteza 4: Večina učencev se lahko identificira s književno osebo. 

Predpostavljam, da se učenci lahko »poistovetijo« s tisto književno osebo, ki jim je najbolj 

podobna oziroma jim je najbolj blizu.  
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7.2 Opis vzorca 

 

Raziskavo sem izvedla v 1. razredu Osnovne šole Raka. Sodelovalo je 25 učencev, od tega 13 

deklic in 12 dečkov.  

 

7.3 Izvedba raziskave 

 

Izvedla sem tri učne ure, pri katerih sem obravnavala pravljice Anje Štefan: Čmrlj in piščalka, 

Zvonček ter Kotiček na koncu sveta. Ta dela sem izbrala zato, ker bom z njihovo pomočjo 

zavrgla oz. potrdila postavljene hipoteze. Prva pravljica, ki sem jo v razredu obravnavala, je 

bila Čmrlj in piščalka, saj so potem imeli naravoslovni dan in je učiteljica želela 

medpredmetno povezati uro slovenščine z uro spoznavanje okolja. Čez dva dni je sledila 

obravnava pravljice Zvonček in nazadnje pravljica Kotiček na koncu sveta.  

 

7.4 Analiza učnih ur 

 

Učne ure sem izvedla v 1. razredu, zato me je bilo malo strah, ali bodo učenci sodelovali ali 

bodo zadržani. Že po prvi uri sem bila pozitivno presenečena nad njihovim odzivom. Bili so 

umirjeni, čeprav jih je v razredu kar veliko, zbrani in ko sem postavljala vprašanja, niso 

kričali drug preko drugega, temveč so dvignili roke in čakali, da sem jim dala besedo. Tudi 

učiteljica je bila zelo prijazna, vnaprej je želela videti učne priprave, da je vedela, kaj bom pri 

učni uri obravnavala. Po prvi uri mi je dala zelo koristen nasvet, in sicer dobro je, da si pri 

obravnavanju novih pravljic pomagamo s kakšnim rekvizitom ali lutko, saj s tem še bolj 

povečamo oziroma pritegnemo pozornost učencev.  

 

7.4.1  Čmrlj in piščalka 

 

Prva učna ura, ki sem jo v razredu izvedla, je bila obravnava pravljice Čmrlj in piščalka. 

Učiteljica je učence poklicala v njihov kotiček, ki ga imenujejo »tihi« kotiček, kjer jih je 

umirila in prepustila besedo meni. Jaz sem se jim predstavila in povedala, zakaj sem v 

razredu. Začela sem z vprašanjem, ali poznajo mladinsko avtorico Anjo Štefan, a se ni 

nobeden odzval. Ko pa sem pokazala naslovnice njenih del, je veliko učencev prepoznalo 

njena dela, in sicer: Bobek in barčica, Iščemo hišico in Sto ugank. Z učiteljico sva po koncu 
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učne ure imeli evalvacijo. Pogovarjali sva se, da učenci, stari šest ali sedem let, takoj opazijo 

naslov in naslovnico, niso pa pozorni oz. ne preberejo, kdo je avtor besedila, zato me je tudi 

pohvalila, da sem pred začetkom branja besedila napovedala tako avtorico besedila kot tudi 

naslov besedila.  

 

Učno uro sem začela z uvodno motivacijo, in sicer z dvema ugankama, ki so ju učenci uganili. 

Nadaljevala sem z napovedjo in branjem besedila. Učenci so bili zbrani in pozorno poslušali. 

Zanimivo mi je bilo, da so mi, ko sem končala z branjem, zaploskali. Pravljica jim je bila zelo 

všeč, odgovori na vprašanje, kaj jim je bilo najbolj všeč, so bili različni: čmrlj je našel 

piščalko, čmrlj je pihnil v piščalko, a je ta samo zacvilila, čmrlj in čriček sta veselo zaigrala, 

čmrlj se je tolkel po svojem okroglem trebuhu in s tem ustvaril melodijo, vse živali so bile 

zelo vesele in so plesale …  

 

Ko sem jim zastavljala vprašanja o besedilu, so vedeli odgovore, torej so res vsi zelo pozorno 

poslušali in si zapomnili besedilo. Kar nekaj časa sem namenila vprašanju, kako bi se oni 

počutili, če bi izgubili nekaj svojega in tega ne bi našli ter vprašanju, ali je komar ravnal 

pravilno, da ni vrnil piščalke čmrlju oziroma kaj bi storili oni, če bi bili na njegovem mestu. 

Vsi učenci so odgovorili, da bi jokali oziroma bi bili žalostni, če svojega izgubljenega 

predmeta ne bi našli, razen enega, ki je odgovoril, da bi mu bilo vseeno, saj njegova sestra ves 

čas izgublja njegove stvari. Učenci so komentirali, da komar ni ravnal pravilno, saj bi moral 

piščalko vrniti čmrlju, a ker tudi komar ne zna nanjo igrati, bo verjetno celo življenje piščalko 

skrival nekje v kakšem predalčku. Ena izmed učenk je rekla, da bi piščalko vrnila čmrlju, da 

bi se naučil nanjo igrati in potem bi on igral, ona pa pela. Vsi so se strinjali, da je treba vrniti 

najdene stvari lastniku, če le vedo, kdo to je. 

 

V zadnjem delu učne ure so učenci dobili nalogo, da se razdelijo v skupine po tri. V eni 

skupini so bili štirje, ker je v razredu 25 učencev. Znotraj skupine so si morali razdeliti vloge 

(čmrlj, čriček in komar) in pripraviti nastop pred ostalimi sošolci. Z razporejanjem učencev v 

skupine ni bilo nobenih težav, so se pa pojavile pri razdelitvi vlog. Nekateri niso hoteli 

nastopati v vlogi črička, drugi v vlogi komarja, zato sem to težavo rešila tako, da so vlekli 

listke in vlogo, ki je bila napisana na listu, morali odigrati. Vseeno sem videla nekaj »kislih« 

obrazov, zato sem jim rekla, da lahko kasneje v podaljšanem bivanju pripravijo in odigrajo 

nastop tako, da si med seboj zamenjajo vloge. Pri vseh skupinah, ki so nastopile, sem opazila, 

da niso dodajali svojega besedila, temveč so obnovili pravljico, ki so jo pri učni uri poslušali. 
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Prva skupina je bila malo zadržana, potrebovali so malo vzpodbude, da so se sprostili in 

odigrali.  

 

Učenci niso imeli težav z razumevanjem pravljice, prepoznali so živalske osebe v pravljici in 

se z njimi identificirali. Razumeli so in mi znali razložiti, zakaj je bil čmrlj žalosten, prav tako 

so razumeli in razložili, zakaj ravnanje komarja ni bilo pravilno.  

 

Zaključim lahko, da je bila učna ura uspešno izvedena, saj sem realizirala zastavljene učne 

cilje.  

 

7.4.2  Zvonček 

 

Druga učna ura, ki sem jo izvedla, je bila obravnava pravljice Zvonček.  

 

Uvodna motivacija jih je zelo motivirala, saj sem v vrečko skrila zvonček, ki ga je vsak 

učenec potipal in skušal ugotoviti, kaj to je. Sprva niso ugotovili, kaj je notri, je pa bilo več 

različnih odgovorov: čarobna paličica, piščalka … Učiteljica mi je svetovala, naj jim malo 

namignem, opišem predmet, ki je v vrečki. Kaj kmalu so ugotovili, da se v vrečki skriva 

zvonček. Kar naenkrat so postali zelo živahni, zato sem jih prosila, naj se umirijo in udobno 

namestijo. Napovedala sem pravljico Anje Štefan Zvonček. 

 

Učenci so mirno, zbrano poslušali pravljico in tudi tokrat so mi zaploskali, ko sem končala z 

branjem. Ko sem jih povprašala po občutkih, so povedali, da jim je bila pravljica všeč, 

odgovori na vprašanje, kaj jim je bilo najbolj všeč, pa so bili različni: zajček je našel zlat 

zvonček, zajček je z zvončkom zazvonil in hruške so padle na tla, hruške so se prevrnile na 

lisico in jo zasule, medved je pomagal zajčku, da je dobil nazaj svoj zvonček … 

 

Učno uro sem nadaljevala s postavljanjem vprašanj o besedilu, na katera so učenci znali 

odgovoriti. Zanimivo mi je bilo, da sta dva učenca, ko sem zastavila vprašanje, katere osebe 

nastopajo v pravljici, in so ostali učenci že povedali odgovor (zajček, lisica in medved), 

odgovorila še z odgovorama zvonček ter hruška. Bila sem presenečena, saj so ju ostali učenci 

popravili, da sprašujem po osebah, zvonček in hruška pa nista osebi.   
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Vsi učenci so se strinjali, da je lisica slaba knijževna oseba, saj je ubogemu zajčku grozila, da 

ga bo pojedla, če ji ne da zvončka. Medved je dobra književna oseba, saj je pomagal tako 

zajčku kot tudi lisici (zajčku je pomagal tako, da je dobil nazaj svoj zvonček, lisico pa je rešil 

izpod kupa hrušk). Strinjali so se, da bi tudi oni pomagali nekomu, če bi potreboval pomoč.  

 

Učenci so pri novih nalogah morali narisati književno osebo, ki jim je bila v pravljici najbolj 

blizu. Večina učencev je narisala ali zajčka (13 učencev) ali medveda (10 učencev), nekaj 

manj pa lisico (2 učenca). 

 

Učenci so razumeli vsebino pravljice, ravnanje književnih oseb, imajo razvit občutek za 

pravičnost.  

 

Po zaključni učni uri sva z učiteljico imeli evalvacijo. Predvsem je pohvalila moje branje 

besedila. Zelo sem se trudila, da sem imela ves čas stik z učenci in z mimiko obraza sem se 

trudila izražati čustva književnih oseb v besedilu in ga tako še bolj približati učencem. Videlo 

se je, da učenci z velikim zanimanjem poslušajo in vsakega, ki sem ga pogledala, je zelo 

zamišljeno gledal vame in me poslušal. Interpretativno branje je zelo pomembno zaradi 

učenčevega (poslušalčevega) odziva na besedilo. Učitelji smo posredniki med učenci in 

obravnavanim besedilom, zato se moramo strokovno pripraviti. Boža Krakar Vogel (2004: 

87) navaja, da je interpretativno branje glasno, semantično ustrezno (logično) in čustveno 

izrazno, estetsko branje literarnega besedila v razredu. To je prvo in praviloma neprekinjeno 

branje besedila pri pouku, njegov namen je spodbuditi estetsko doživljanje pri učencih. V 

sodobni didaktiki književnosti zelo poudarjajo pomen interpretativnega branja za spodbujanje 

literarno estetskega doživetja ter s primeri ponazarjajo, kako je prav tako branje povečalo pri 

učencih zanimanje za literaturo (prim. Krakar Vogel, 2004). Zato je zelo pomembno, da smo 

učitelji na pouk književnosti pripravljeni. 

 

Zaključim lahko, da je bila učna ura uspešno izvedena, saj sem realizirala zastavljene učne 

cilje. 
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7.4.3  Kotiček na koncu sveta 

 

Zadnja učna ura, ki sem jo izvedla, je bila obravnava pravljice Kotiček na koncu sveta.  

 

Za uvodno motivacijo sem prinesla kartončke, na katerih so bila narisana različna bivališča 

(hiša, blok, vila). Morali so povedati, kaj vidijo na kartončkih, nato je vsak povedal, kje živi 

in s kom. Učenci so mirno sedeli in poslušali drug drugega.  

 

V osrednjem delu napovem besedilo Anje Štefan Kotiček na koncu sveta. Učenci so se 

udobno namestili in me zbrano poslušali. Vsakič, ko sem prebrala dva lista pravljice, sem 

knjigo obrnila, da so si učenci ogledali slike ob besedilu. Zanimivi so mi bili njihovi odzivi, 

kot so: vav, oooo, kako lepo, kakšna lepa hišica … Takoj sem vedela, da jim je pravljica zelo 

všeč. Njihovi odgovori, kaj jim je bilo v pravljici všeč, so bili različni: deklica in mačkice so 

iskale hišico, deklica je bila navdušena nad hišicami, deklica in mačkice so našle najlepšo 

hišico, ki ima zlatega petelinčka na strehi, v hiši jih je čakalo segreto mleko, pečen kruh, 

copati, postelja, miza, stoli …  

 

Učno uro sem nadaljevala s postavljanjem vprašanj o besedilu. Učenci so urno dvigovali roke, 

da bi odgovorili na vprašanje, torej so res zelo dobro poslušali besedilo. Na moje zadnje 

vprašanje, ali mislijo, da bi tudi njih v prazni hiši čakalo segreto mleko, sveže pečen kruh, 

stoli, copati, postlana postelja, so vsi skupaj zakričali, da ne, in to zato, ker se to lahko zgodi 

le v pravljicah. Učenci torej ločijo realni svet od domišljijskega.  

 

V zadnjem delu učne ure so učenci dobili dve nalogi: najprej so na listke narisali hišico, ki so 

jo našle deklica in njene mačkice, nato pa so dobili nov listek, na katerega so narisali hišo, v 

kateri stanujejo oni. Učenci so se pri nalogi zelo potrudili, saj je opazna razlika med njhovo 

hišo in hišo, katero so našle deklica in njene mačkice v pravljici. Zanimivo mi je bilo, da so si 

vzeli več časa za risanje hiše, ki so jo našle deklica in njene mačkice. Trudili so se uporabiti 

čim več barv, narisati čim več okraskov. Ko pa so risali hišo, v kateri živijo, so uporabljali 

manj barv in tudi z risanjem so končali v zelo kratkem času. 

 

Po učni uri sva z učiteljico imeli evalvacijo, kjer sva se pogovarjali predvsem o tem, da je 

razred, v katerem sem imela učne ure, »bralni« razred. Zelo velik pomen dajejo branju 

pravljic tako med poukom kot tudi v podaljšanem bivanju. Zavedajo se, da starši doma zelo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Mateja Oberč, diplomsko delo 

51 

 

malo berejo otrokom, kar je žalostno, saj je branje zelo pomembno tako za opismenjevanje 

kot za »bogatenje« besednega zaklada. Učiteljica je povedala, da imajo vsi učenci že 

opravljeno bralno značko in radi obiskujejo knjižnico na šoli, kjer si sposojajo razne knjige.  

 

Zaključim lahko, da je bila učna ura uspešno izvedena, saj so bili učni cilji realizirani.  

 

7.5  Pregled hipotez 

 

Hipoteza 1: Učenci ne poznajo mladinske avtorice Anje Štefan in njena dela. 

Prvo hipotezo moram deloma ovreči, saj avtorice Anje Štefan učenci imensko ne poznajo, 

poznajo pa njena dela. Prvo uro, ko sem učence vprašala, ali poznajo mladinsko avtorico Anjo 

Štefan, so vsi rekli ne, ko pa sem pokazala nekaj naslovnic njenih del, jih je velika večina 

poznala in že brala dela: Bobek in barčica, Iščemo hišico ter Sto ugank.  

 

Hipoteza 2: Večina učencev loči realni svet od domišljijskega.  

Drugo hipotezo lahko potrdim. Učenci ločijo dve vrsti literarnega sveta: realni in nerealni oz. 

domišljijski. Vedo, da literarni svet v pravljici Kotiček na koncu sveta prikazuje dogodke, ki v 

realnem življenju niso izvedljivi.  

 

Hipoteza 3: Večina učencev v pravljicah zazna in razume živali kot književne osebe in se 

lahko z njimi identificira.  

Hipotezo lahko potrdim. Učenci so v vseh pravljicah zaznali in navedli živali kot književne 

osebe (čmrlj, čriček, komar, zajček, lisica, medved, mačke). Z njimi so se identificirali, 

postavili so se v njihovo vlogo in povedali, kako bi ravnali, če bi bili na njihovem mestu.  

 

Hipoteza 4: Večina učencev se lahko identificira s književno osebo. 

Hipotezo lahko potrdim. Učenci so se zmožni identificirati s književno osebo. Postavili so se 

v njeno vlogo in znali oceniti, kdaj je ravnala pravilno, kdaj ne ter zakaj tako mislijo. Vsi 

učenci so se identificirali s književno osebo, ki ima dobre lastnosti, torej imajo razvit občutek 

za pravičnost.  
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8 ZAKLJUČEK 

 

Anja Štefan s svojim raznovrstim delom veliko prispeva k razvoju pravljičarstva na 

Slovenskem. Glavni cilj diplomske naloge je bil predstaviti mladinsko avtorico Anjo Štefan in 

njene pravljice ter raziskati in opisati klasifikacijo pravljic. Pri raziskovanju njenega dela sem 

naletela na podatek, da lahko nekaj njenih pravljic uvrstimo med živalske pravljice, zato sem 

se odločila za njihovo obravnavo v 1. razredu osnovne šole.  

Ugotovila sem, da je več razlag pravljic, ki jih lahko strnemo v eno kratko definicijo. Prav 

tako sem ugotovila, da Dragica Haramija razločuje tri vrste pravljic: ljudsko/folklorno, 

klasično in sodobno.  

Pri analiziranju živalskih pravljic iz zbirk Melje, melje mlinček, Kotiček na koncu sveta ter 

Štiri črne mravljice sem ugotovila, da sta si prvi dve zelo podobni, in sicer po obsegu 

posameznih živalskih pravljic, po tematiki, po glavnih in stranskih književnih osebah. Zbirka 

živalskih pravljic Štiri črne mravljice se od prvih dveh zbirk razlikuje predvsem po obsegu, 

pravljice so namreč zelo kratke, po tematiki, v njih je zaznati tudi humor. Glede na cilje 

raziskave sem si za učne ure izbrala obravnavo dveh pravljic iz zbirke Kotiček na koncu sveta 

ter eno iz zbirke Melje, melje mlinček.  

Odziv učencev na obravnavane pravljice pri pouku je bil pozitiven. Učenci mladinske avtorice 

Anje Štefan po imenu in priimku sicer niso poznali, so pa že prebrali nekaj njenih del. 

Vsakega učenca so k besedilu »pritegnile« različne stvari. Učenci so se vživeli v besedilo, 

zaznali živali kot književne osebe, se z njimi identificirali ter ločili realni svet od irealnega.  

Postavljene hipoteze sem potrdila.  

Na področju živalskih pravljic bi lahko še marsikaj raziskala. Predvsem katere pravljice so 

učencem bolj všeč, so to živalske pravljice ali katere druge. Ali so živali res bolj blizu 

otrokom oziroma jih živali kot književne osebe bolj pritegnejo k branju živalskih pravljic kot 

ostale pravljice.  

Začela sem razmišljati o tem,  kako zelo je pomembno branje pravljic v predšolskem obdobju 

oziroma kako vzpodbuditi starše, da bi otrokom več brali oziroma jih ozaveščali o 

pomembnosti branja različnih vrst pravljic. Pravljice namreč tako učijo, kot vzgajajo. Otroci 

se učijo ravno prek identifikacije s književnim likom, zato moramo otrokom ponuditi 

raznovrstna kakovostna besedila, saj jih različna besedila različno »nasitijo«. Tako se lahko 
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na primer preko pravljic naučijo o različnih kulturah, običajih ljudi …, vzgajajo pa v smislu 

pridobivanja oziroma oblikovanja vrednot: dobrota, prijateljstvo, poštenost, delavnost … 

Menim, da so pravljice Anje Štefan zelo berljive, saj so v njih poudarjene vrednote 

prijateljstvo, pravičnost, ljubezen do sveta, dobrota. Zame so njene pravljice zelo poučne, zato 

jih bom, ko bom poučevala, vključevala in obravnavala pri učnih urah književnosti.  
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10  PRILOGE 

 

10.1 Učna priprava Čmrlj in piščalka 

 

 

UČNA PRIPRAVA 

Učiteljici: Mojca Tomažin in Štefka Radišek 

Mentor na Pef: dr. Igor Saksida 

Študentka: Mateja Oberč 

Šola: OŠ Raka 

Razred: 

1.  

Predmet: 

SLO 

Datum: 

22. 4. 2013 

Tema: Obravnava živalske pravljice 

Enota: Anja Štefan: Čmrlj in piščalka 

 

Učni cilji:  

Učenci: 

 doživljajo učiteljevo glasno interpretativno branje pravljice, 

 prepoznajo živalske osebe v pravljici (čmrlj, čriček, komar), 

 oblikujejo domišljijskočutno predstavo književnih oseb (žalostni čmrlj, ki izgubi 

piščalko, dober prijatelj čriček, ki potolaži čmrlja, lažnivi komar, ki najde izgubljeno 

piščalko), 

 se identificirajo s književno osebo, 

 razumejo dogajanje in obnovijo pravljico. 

Učne metode: pripovedovanje, poslušanje, opisovanje, razlaga, pogovor, didaktična igra. 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska. 

Učna sredstva: listek z ugankama, knjiga Anje Štefan Melje, melje mlinček. 

Literatura in viri: 

 Učni načrt za slovenščino, 2011. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS 

za šolstvo.  
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 Anja Štefan, 1999: Melje, melje mlinček. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Potek učne ure 

1. Uvodna motivacija 

Učence pozdravim in jih povabim v jutranji krog. Povem, da me morajo zelo pozorno 

poslušati, saj jim bom povedala dve uganki, ki naj jih poskusijo uganiti.  

1. Podoben čebeli, a vse bolj rejen. Medu nam ne nosi, baje je prelen. (čmrlj) 

2. Izgleda kot palčka, a če vanjo pihneš, ta zapiska. (piščal) 

 

2. Delo z besedilom 

 Napoved besedila: napovem besedilo Anje Štefan Čmrlj in piščalka. 

 Premor pred branjem: učenci se umirijo ter usmerijo pozornost na poslušanje. 

 Interpretativno branje: preberem besedilo Anje Štefan Čmrlj in piščalka.  

 Čustveni premor po branju: učenci podoživijo besedilo ter uredijo vtise o njem.  

 Izražanje doživetij: povprašam jih bo občutkih. Povedo, ali jim je bila pravljica všeč in 

zakaj. 

 Razlaga neznanih/manj znanih besed: učence povprašam, ali so razumeli vse besede: 

zibati (enakomerno premikati kaj sem in tja ali navzgor in navzdol okrog njegove osi), 

čebljati (živahno in brezskrbno govoriti). 

 Ponovno glasno branje pravljice. 

 Poglabljanje, pogovor o besedilu: vodim pogovor o besedilu, in sicer učencem 

postavljam vprašanja:  

 Kdo nastopa v pravljici?  

 Kaj je našel čmrlj? 

 Ali je znal igrati na piščalko? 

 Koga je šel prosit za pomoč pri igranju na piščal? 

 Kaj se je zgodilo med potjo? Kako se je počutil čmrlj in kdo ga je potolažil? 

 Kako bi se vi počutili, če bi nekaj izgubili in tega ne bi našli? 

 Ali sta čmrlj in čriček ustvarila melodijo? Kako, s katerimi inštrumenti? 

 Kdo je našel piščalko in ali jo je vrnil čmrlju? 

 Zakaj misliš, da je ni vrnil čmrlju? Kaj bi storili, če bi bili na njegovem mestu? 
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3. Nove naloge 

 

Učenci v skupinah po tri pripravijo igro. Med seboj si razdelijo vloge (čmrlj, čriček, komar). 

Pripravijo nastop, pri tem lahko uporabijo besedilo, ki so ga slišali v pravljici. Po desetih 

minutah priprave izvedejo nastop pred tablo.  

 

10.2 Učna priprava Zvonček 

 

 

UČNA PRIPRAVA 

Učiteljici: Mojca Tomažin in Štefka Radišek 

Mentor na Pef: dr. Igor Saksida 

Študentka: Mateja Oberč 

Šola: OŠ Raka 

Razred: 

1. 

Predmet: 

SLO 

Datum: 

24. 4. 2013 

Tema: Obravnava živalske pravljice 

Enota: Anja Štefan: Zvonček 

 

 

Učni cilji:  

Učenci: 

 doživljajo učiteljevo glasno interpretativno branje pravljice, 

 poiščejo podobnosti med književno osebo in seboj; povedo, kako bi ravnali sami, če bi 

bili v podobnem položaju kot književna oseba (kaj bi storili, če bi, tako kot zajček, 

izgubili dragoceni predmet), 

 zaznajo motive za ravnanje književnih oseb, ki jih poznajo iz lastne izkušnje (zavist 

lisice, pomoč medveda svojemu prijatelju zajčku), 

 prepoznajo dobre in slabe književne osebe (prepoznajo, da sta zajček in medved dobri 

književni osebi, lisica pa slaba književna oseba), 

 prepoznajo živalske osebe v pravljici (zajček, medved, lisica), 

 razumejo dogajanje in obnovijo pravljico. 

 

Učne metode: pripovedovanje, poslušanje, opisovanje, razlaga, pogovor. 
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Učne oblike: frontalna, individualna. 

Učna sredstva: zvonček, vrečka, knjiga Anje Štefan Kotiček na koncu sveta. 

Literatura in viri: 

 Učni načrt za slovenščino, 2011. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS 

za šolstvo.  

 Anja Štefan, 2005: Kotiček na koncu sveta. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Potek učne ure 

1. Uvodna motivacija 

Učence povabim, da se usedejo v jutranji krog, jih pozdravim in se jim predstavim. 

Nadaljujemo jutranji pozdrav s stiskom rok. V vrečki imam zvonček, ki je rjave barve.  

Vrečko podam učencu, ki sedi zraven mene in dam navodilo, naj vsak potipa predmet, ki je v 

vrečki in poskuša ugotoviti, kaj se notri skriva. Ko pride vrečka nazaj do mene, jih vprašam, 

če so ugotovili, kaj je v njej. Če ne vedo, primem zvonček skozi vrečko in narahlo zacingljam. 

Učencem povem, da bom prebrala pravljico z naslovom Zvonček. 

2. Delo z besedilom 

 Napoved besedila: napovem besedilo Anje Štefan Zvonček. 

 Premor pred branjem: učenci se umirijo ter usmerijo pozornost na poslušanje. 

 Interpretativno branje: preberem besedilo Anje Štefan Zvonček. 

 Čustveni premor po branju: učenci podoživijo besedilo ter uredijo vtise o njem.  

 Izražanje doživetij: povprašam jih bo občutkih. Povedo, ali jim je bila pravljica všeč in 

zakaj. 

 Razlaga neznanih/manj znanih besed: učence povprašam, ali so razumeli vse besede: 

dregniti (s koncem česa narahlo suniti), pocingljati (povzročiti visoke, zveneče 

glasove), osupniti (zelo se začuditi), željno (zelo si želeti), bridko zajokal (žalostno 

zajokal),  goro hrušk (zelo veliko hrušk), tenko ječala (rahlo stokala). 

 Ponovno glasno branje pravljice. 

 Poglabljanje, pogovor o besedilu: vodim pogovor o besedilu, in sicer učencem 

postavljam vprašanja:  

 Kdo nastopa v pravljici?  

 Katero drevo je hodil zajček vsak dan gledat? 
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 Kaj se mu je pri hruški zdelo najbolj čudno?  

 Kaj je zajček našel na vrhu hruške?  

 Kaj se je zgodilo, ko je zajček z zvončkom pozvonil?  

 Kdo je videl zajčka z zvončkom v roki?  

 Kaj je storila lisica, da je dobila zvonček? Mislite, da je ravnala pravilno? 

Zakaj da oz. ne? 

 Kaj se je zgodilo z zajčkom? Kako bi vi ravnali, če bi bili na njegovem mestu? 

 Kdo je pomagal zajčku in kako?  

 

3. Nove naloge 

Učenci dobijo listke, na katere narišejo književno osebo, ki jim je bila najbolj blizu oziroma 

najbolj všeč. 

 

10.3 Učna priprava Kotiček na koncu sveta 

 

 

UČNA PRIPRAVA 

Učiteljici: Mojca Tomažin in Štefka Radišek 

Mentor na Pef: dr. Igor Saksida 

Študentka: Mateja Oberč 

Šola: OŠ Raka 

Razred: 

1. 

Predmet: 

SLO 

Datum: 

26. 4. 2013 

Tema: Obravnava živalske pravljice 

Enota: Anja Štefan: Kotiček na koncu sveta 

 

Učni cilji:  

Učenci: 

 doživljajo učiteljevo glasno interpretativno branje pravljice, 

 primerjajo realnost in domišljijo (primerjajo hišo, ki so jo našle deklica in njene mačke 

ter hišo, v kateri živijo učenci), 

 prepoznajo živalske osebe v pravljici (mačke), 
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 razumejo dogajanje in obnovijo pravljico. 

Učne metode: pripovedovanje, poslušanje, opisovanje, razlaga, pogovor. 

Učne oblike: frontalna, individualna. 

Učna sredstva: kartončki s sličicami, plakat, prazni listki, brezčrtni zvezek, knjiga Anje 

Štefan Kotiček na koncu sveta. 

Literatura in viri: 

 Učni načrt za slovenščino, 2011. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS 

za šolstvo.  

 Anja Štefan, 2005: Kotiček na koncu sveta. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

Potek učne ure 

1. Uvodna motivacija 

Učence pozdravim in jih povabim v jutranji krog. Na sredino kroga položim več kartončkov, 

na katerih so narisana različna bivališča (hiše, vile, bloki). Učence vprašam, kaj vidijo na 

kartončkih in vsakega povprašam, kje živi in s kom. Nato napovem pravljico o deklici in 

njenih treh mačkicah, ki iščejo novo domovanje.   

2. Delo z besedilom 

 Napoved besedila: napovem besedilo Anje Štefan Kotiček na koncu sveta. 

 Premor pred branjem: učenci se umirijo ter usmerijo pozornost na poslušanje. 

 Interpretativno branje: preberem besedilo Anje Štefan Kotiček na koncu sveta.  

 Čustveni premor po branju: učenci podoživijo besedilo ter uredijo vtise o njem.  

 Izražanje doživetij: povprašam jih bo občutkih. Povedo, ali jim je bila pravljica všeč in 

zakaj. 

 Razlaga neznanih/manj znanih besed: učence povprašam, ali so razumeli vse besede: 

pokukati (pogledati), gozdič (manjšalnica od gozd), gradič (manjšalnica od grad), 

zavihati (del ob robu se usmeri iz prvotnega položaja navzgor, navzdol), cingljati 

(dajati visoke, zveneče glasove), ognjišče (kraj, prostor z nezavarovanim ognjem, 

navadno v kuhinji). 

 Ponovno glasno branje pravljice. 
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 Poglabljanje, pogovor o besedilu: vodim pogovor o besedilu, in sicer učencem 

postavljam vprašanja:  

 Kdo nastopa v pravljici?  

 Kaj iščejo deklica in njene tri mačkice? 

 Kaj se je zgodilo, ko so deklica in mačkice prišle do prve hiše? Kaj so 

predlagale mačkice? 

 Kaj se je zgodilo, ko so prišle do druge in tretje hiše? 

 Kaj se je zgodilo, ko so prišle do reke? Kako so jo prečkale? 

 Kaj se je zgodilo na drugem bregu reke?  

 Kaj je bilo v notranjosti hiše?  

 Mislite, da bi tudi vas v prazni hiši čakalo segreto mleko, sveže pečen kruh, 

stoli, copati, postlana postelja? Bi se lahko vselili v katerokoli prazno hišo? 

 

3. Nove naloge 

 Na tablo prilepim plakat z naslovom Kotiček na koncu sveta. Učencem razdelim 

listke, na katere narišejo hišico, ki so jo našle deklica in njene mačkice. Te listke s 

hišicami nalepimo na plakat okoli naslova. 

 Učenci dobijo prazen listek, na katerega narišejo hišo, v kateri stanujejo.   
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Priloge učne priprave Kotiček na koncu sveta: 

– slike hiš, blokov, vil. 
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10.4 Izdelki učencev 

 

Izdelki učencev  iz učne ure Zvonček. 
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Izdelki učencev iz učne ure Kotiček na koncu sveta, kjer so morali narisati hišo, ki so jo našle 

deklica in njene tri mačkice. 
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Izdelki učencev iz učne ure Kotiček na koncu sveta, kjer so morali narisati hišo, v kateri 

stanujejo.  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Mateja Oberč, diplomsko delo 

69 

 

 

    

 


