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POVZETEK
Diplomsko delo obravnava slovensko mladinsko pisateljico Bino Štampe Žmavc. Predstavila
sem njeno biografijo in prozna dela. V prvem delu je opisana zgodovina koncepta časa.
Podrobneje je povzeto zapisovanje in pojmovanje časa skozi različna zgodovinska obdobja. V
drugem delu pa so opisani rezultati o prepoznavanju prozne literature in elementov časa v
njenih delih. Naredila sem anketo v kateri so učenci tretjih razredov osnovne šole odgovarjali
na vprašanja o poznavanju in razumevanju mladinskega besedila Muc Mehkošapek pisateljice
Bine Štampe Žmavc.
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ABSTRACT
In my diploma woork a Slovenian author of juvenile books Bina Štampe Žmavc is presedted
througer her life and literary prose work. In the introduction the concept of time is fully
presented according to its historic badeground, moreover, it gives us a detailed insight into
recording of the comprehension of time in different periods of world history.
The third grade pupils of primary school answred the questionaire about the recognition of the
prose work of Bina Štampe Žmavc and the elements of time in her work. They knew and
understood her work.
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1 UVOD
V prvem letniku Pedagoške fakultete v Ljubljani smo pri predmetu Splošna in mladinska
književnost obravnavali različna književna dela slovenskih in tujih avtorjev. Na osnovi
različnih interpretacij mladinskih del, ima posebno mesto tematika časa. Ta je tudi danes
pomembna in dobrodošla tema. S to tematiko se ukvarjajo mnogi tuji avtorji, med
slovenskimi ustvarjalci pa jo je v nekaterih delih na izviren način opredelila mladinska
pisateljica Bina Štampe Žmavc.
V njenih proznih in pesniških delih zasledimo zanimivo vnašanje

elementov časa. Te

ponazarja in pojmuje na prav poseben način. Odločila sem se, da se v diplomskem delu
posvetim

njenemu literarnemu ustvarjanju. Podrobneje sem spoznala zanimive vsebine

njenih leposlovnih del. V nekaterih sicer sodobnih vsebinah, sem v elementih časa zaznala
drugačno dimenzijo, kar po mojem mnenju daje njenim književnim delom poseben čar.
O slovenski mladinski pisateljici Bini Štampe Žmavc večkrat slišimo ali beremo, vendar
menim, da njena dela med mladimi starši, otroci in učitelji niso tako prepoznavna, kot bi
pričakovali. Zato sem se odločila, da ugotovim, v kolikšni meri je danes pisateljica poznana
med učenci prve triade osnovne šole. Osredotočila sem se na učence tretjih razredov osnovne
šole.
Že v otroških letih sem zelo rada prebirala književna dela, v katerih sta bila nenavadna kraj in
čas dogajanja. Izvirno interpretiranje časa je zanimivo v delih Bine Štampe Žmavc, zato sem
njena dela želela predstaviti učencem. Posebno me je zanimalo, kako pojmujejo elemente časa
v delih te slovenske mladinske pisateljice in kako jih prepoznajo.
S tem diplomskim delom sem med učenci, s katerimi sem delala, vzbudila zanimanje za
mladinsko pisateljico Bino Štampe Žmavc. V šolski knjižnici so večkrat brskali za njenimi
deli.
Z metodo anketnega vprašalnika pa sem učence vodila k usmerjenemu branju z
razumevanjem. Izpostavili smo posamezne elemente v besedilu. Še posebno smo raziskali
elemente časa v posamezni pravljici.

1.1

Namen in cilji diplomskega dela
a) Namen diplomskega dela je predstavitev:
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 različnega pojmovanja časa v posameznih zgodovinskih obdobjih,
 pojmovanja časa v delih (pravljicah) slovenske mladinske pisateljice Bine Štampe
Žmavc,
 življenja in dela slovenske mladinske pisateljice Bine Štampe Žmavc;
in raziskati:
 prepoznavanje elementov časa med tretješolci v kratki sodobni pravljici Muc
Mehkošapek avtorice Bine Štampe Žmavc,
 katera dela iste avtorice poznajo.
b) Cilj diplomskega dela je prikazati prepoznavanje elementov časa v kratki sodobni
pravljici Bine Štampe Žmavc med učenci tretjih razredov devetletke.

1.2

Metodologija diplomskega dela

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega. Oba se delita še na
podpoglavja.
V teoretičnem delu sem predstavila termina mladinska književnost in književni čas; v
empiričnem pa koncept časa v sodobni pravljici s poudarkom na pravljici Bine Štampe Žmavc
Muc Mehkošapek.

TEORETIČNI DEL
2 MLADINSKA KNJIŽEVNOST
Teoretična opredelitev pojma mladinska književnost se v literarni teoriji večkrat kaže v
neenotnem poimenovanju.
Vzroki za neenotnost v terminologiji so:
a) vprašanje o kronološkem razponu poglavitnega sprejemnika tega sektorja literature,
predvsem njegova zgornja kronološka meja,
b) odnos do vprašanja o raznovrstnosti žanrov in drugih kategorij besedne tvornosti (ali
sodi vanjo samo leposlovje ali tudi polliterarna in neliterarna besedila, morda celo
besedna tvornost mladine same),
c) odnos do vprašanja o razmerju med mladinsko književnostjo in najširšim razponom
branja mladih bralcev oziroma sprejemnikov. (Kobe 1987: 9)
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2.1

Vidiki pri obravnavi mladinske književnosti

Učitelj v 1. triadi osnovne šole naj bi poznal, strokovno obvladal in kasneje kot pedagog v
vzgojno-izobraževalni proces učinkovito vključeval predvsem tako-imenovano živo
mladinsko književnost. Le–to sestavljajo po eni strani umetniško zrela dela iz starejše
književnosti do II. svetovne vojne, po drugi strani pa vsa literatura, ki je nastala od petdesetih
let naprej in še nastaja. (Kobe 1987: 25)
In sodobna mladinska književnost doživlja v svoji snovno motivni, žanrski, slogovni pestrosti
in inovativnosti izjemen razmah in dosega hkrati tudi po estetski ravni nespregledljivo
veljavo. (prav tam: 5)
Dejstvo, da novejša mladinska književnost v zavesti strokovne javnosti zmerom bolj izrazito
postaja integralni del književnosti in obenem doživlja izjemen odziv pri otrocih, upošteva tudi
učni načrt za razredno stopnjo osnovne šole v smernicah in navodilih za vse oblike književne
vzgoje. (prav tam: 5)

2.2

Pravljica in sodobna pravljica

Menim, da je med literarnimi zvrstmi otrokom najbližja in najpomembnejša ravno pravljica.
Pozitivno deluje na otrokov celostni razvoj, hkrati pa je tudi njegovo razvedrilo.
Nekje do devetega leta, kar naj bi bila pravljična starost, s pravljico otrok razvija svojo
domišljijo. Pravljica spodbuja in vzburja njegovo domišljijo, hkrati pa v njej najde čustveno
in moralno zadoščenje. Obenem pa bogati njegov besedni zaklad, govorno artikulacijo in
izkustvo. (Kobe 1987: 71)
Verjetno se velika večina pravljic, ki jih danes poznamo, razlikuje od njihove prvotne oblike,
ko so si jih ljudje pripovedovali in je samo za ustno izročilo. Skozi obdobja in pripovedovanja
so pravljice spreminjali, dopolnjevali in prilagajali glede na čas in prostor. Pa vendar še danes
pri nekaterih zasledimo posamezne značilnosti določenih razvojnih obdobij. (Rotar 1976: 80)
2.2.1 Kratka sodobna pravljica
Za kratko sodobno pravljico je značilno, da obsega le od 1,5 do 10 strani. Namenjena je
mlajšim bralcem, zato jo najdemo kot slikaniško izdajo ali zbirko kratkih sodobnih pravljic.

Marjana Kobe (1999: 6) določa šest različic kratke sodobne pravljice glede na glavni literarni
lik:
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z otroškim glavnim literarnim likom,



z oživljeno igračo ali oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom,



s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom,



s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom,



s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom kot glavnim literarnim likom,



z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila.

Med navedenimi različicami na osrednje mesto postavlja kratko sodobno pravljico z otroškim
likom. (Kobe 1999: 6)
Značilnosti kratke sodobne pravljice z otroškim glavnim literarnim likom:


Temeljna tema, snov in motivika se navezujejo na otroški doživljajski svet in igro.



Glavni literarni lik je sodoben mestni otrok, kot njegova pomembna aktivnost pa je
prikazana igra.



Dogajanje je pogosto skrčeno na droben izsek iz otrokovega vsakdanjika, dogajalna
linija je sintetična.



Vzrok oziroma povod za vdor teh (irealnih) prvin v realnost je najpogosteje realen.
Povezan je z otrokovo psihično stisko, osamljenostjo in potrebo po igri.



Dogajanje poteka na dveh ravneh (dvodimenzionalnost, dvoplastno dogajanje). Eno
plast predstavljata začetek in sklep, to je resnični vsakdanjik otroškega lika. Drugo
plast pa predstavlja osrednji del, kot fantastično deželo.



Liki odraslih ljudi so lahko navzoči, vendar vedno nastopajo v stranskih vlogah.
Lahko pa so tudi odsotni.



Pripovedovalec

je

avktorialen,

vseveden,

tako

pisec

»vzpostavlja

zaupno

komunikacijo z otroškimi sprejemiki« (Kobe 1999: 10)


Dogajalni čas je sedanjost, sodobnost. Dogajalni prostor je največkrat sodobno
mestno okolje.

Iz navedenih značilnosti je razvidno, da so posamezne komponente kratke sodobne pravljice
povzete iz vsakdanjega življenja sodobnega časa.
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2.3

Pojmovanje časa v mladinski književnosti po Marii Nikolajevi

2.3.1 Od mitičnega k linearnemu
Kot razlaga Nikolajeva (Nikolajeva 2000: 2), je konvencionalna raziskovalna pot otroške
fikcije ta, da se jo razdeli v zvrsti: fantazijska, doživljajska, družinska, šolska, živalska zgodba
itd. No, njen koncept je bolj proces zorenja od otroške dobe do odraslosti.
To je brez dvoma revolucionarna ideja. Lahko se jo uporabi za različne namene. Njen poskus
poučevanja otroške fikcije bazira na očitni, vendar zelo redko obravnavani tezi v literaturi,
umetnosti, religiji in filozofiji in odseva stremljenje k odgovoru na nekatera eksistencialna
vprašanja. Kdo smo? Zakaj smo tukaj? Ali je kakšen vzrok za življenje?
Možna interpretacija tega stremljenja je videti literaturo in umetnost kot različne faze
individualnega iskanja svoje identitete. Tu so različne literarne teorije, kot na primer Vladimir
Proppsov funkcionalni model ali Greimasov model. (Nikolajeva 2000: 2) Osrednja ideja teh
modelov je napetost med »živeti« in »morati«.
Druga metoda je Jungova, kjer je delno vidna evolucija od začetka harmonije preko razkola
do nove, prvobitne harmonije. Oba modela opisujeta naš koncept o tem, kakšno bi moralo biti
človeško zorenje, oziroma kakšno je.
Nikolajeva (2000: 3) pravi, da ji njen pristop k mladinski literaturi omogoča, da zanemari
tradicionalno delitev mladinskih romanov na realizem in fantazijo. Niti je ne zanima otroška
zgodovina kot taka, kajti njen pristop je izključno literaren in je zato ne zanima, kakšen
družbeni pojav se mogoče nahaja za temi teksti. Ne zanemari pa povsem koncepta otroštva,
kako ta odseva v literaturi, bodisi v literaturi za otroke in literaturi, ki upodablja otroka kot
simbol čistosti in nedolžnosti.
Pred romantiko se skorajda ni verjelo, da so otroci drugačni kot odrasli in tudi ne boljši od
odraslih. Romantiki so otroštvo idealizirali, odraščanje pa poistovetili z izgubo raja. Nastal je
mit o srečnem in nedolžnem otroštvu, osnovan na nostalgičnih spominih odraslih piscev na
otroštvo in nemogoče ponovne vrnitve k otroški idili.
Najbližjo paralelo njenemu konceptu

lahko najdemo tudi v delih romunskega mitologa

Mincea Eliade-ja, posebno v njegovem konceptu svetega in cikličnega časa. V grščini je
večen, mističen čas imenovan »kairos«, za razliko od izmerljivega, linearnega časa, ki se
imenuje »chronos«. »Kairos« se lahko integrira z linearnim časom potom ritualov, obredov in
praznovanj. V sodobni literaturi se uporablja kot parodija.
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Tudi Townsend v »Slippery Time« (1990) [»Speči čas«] prikaže različne odnose do časa v
judovsko-krščanski in budistični tradiciji. Bistveno za njeno študijo je, da je sodobna zahodna
otroška literatura napisana iz filozofskega vidika, bazirana na linearnem času, katera ima
začetek in konec ter prepozna vsak dogodek kot edinstven.
Vpogled v linearnost časa opozarja na probleme odraščanja, staranja in smrti. Mit o
vračajočem se bogu, najbolj univerzalnem mitu v vseh kulturah predpostavlja da po smrti
vedno pride vstajenje. V mnogih pravljicah je tudi smrt lahko povračljiva (Sneguljčica umre
in zopet oživi, mrtva mati pomaga otrokom proti zlobni mačehi itd.). Formula mnogih pravljic
tako poudarja linearni napredek zasnove v trajen, mističen čas.
V otroški literaturi je ideja o trajajočem času mogoče najbolje izražena v Winnie The Pooh.
Po Eliade-ju so tri glavne komponente človeškega začetka: svetost, smrt, spolnost. Takoj, ko
otroška fikcija zapusti to nedolžno, idilično stanje, se začne neizogiben začetek nadaljnjih
dveh skrivnosti.
Številni otroški romani bazirajo prav na otrokovem intuitivnem obotavljanju, da bi postali
odrasli (npr. Peter Pan, Mali princ). Verjetno te knjige odsevajo avtorjeve travmatične
spomine na odraščanje. Odkritje neizbežne rasti je verjetno najbolj travmatična stvar v
otrokovem življenju.
Spremembe in potrebe po prvem koraku k odraslosti postane nazadnje osrednja tema vse
otroške literature.
Prvi koraki proti odraslosti ponudijo otroku možnost, da raziskujejo svet v obliki igre,
počasen odhod od idile in »kairos-a«; kratke prekinitve harmonije. Otrok, ki mu je bilo
dovoljeno, da zapusti varnost doma in izkusi dih jemajoče dogodivščine, je zopet nazaj v
varnem zavetju doma. To je tisto, čemur včasih rečemo »happy ending«.
Eno izmed najbolj zanimivih pripovednih sredstev, povezanih z mističnim časom, je tako
imenovana »ponovna« pogostost: pripovedovanje o dogodku, ki se je dogodil enkrat ali se
vedno dogaja. Ponovitev je nasprotje najbolj običajni pogostosti v literaturi, ko domnevamo,
da se opisani dogodki dogodijo le enkrat. Ta ideja je še enkrat povezana z zaznambo
»kairos-a« in »chronos-a«. Prav tako pa pogansko nasproti krščanski tradiciji.
V slednji je Kristusova žrtvena smrt enkratni dogodek, ki napravi smrt arhaičnega boga, ne
more biti na novo postavljena med običajnimi obredi.
Ciklični ponovitveni značaj dogodkov je značilnost tradicionalne mladinske literature, ki ima
često namen (zavedni ali nezavedni), da ustvari iluzijo o nikoli končanem raju.
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Krožen značaj pripovednega časa se v arhaični miselnosti odseva v otroških romanih, ker je
»arkadični čas« individualnega otroštva podoben mističnemu času otroštva ljudi.

PREGLEDNICA 1: Argumenti in teorije Nikolajeve, katere je obravnavala in jih tudi uredila
v sistematično tabelo ter jih hkrati navezala na njene tri glavne teorije:
Nikolajeva
Jung

utopija

karnival

polom, propad

harmonija

zaveden

razbit, razklan proti
celoti; sinteza

nezaveden

zavednega in
nezavednega
Hunt
Frye

ČAS

POGOSTOST

mit do romance

polzavest

nerešen

mit do romance

romanca do velikega

manjše posnemanje do

posnemanja

ironičnega

kairos

kairos – chronos-kairos

chronos

cikličen

cikličen v linearnega

linearen

ponavljalna

ponavljalna

/ posamezna

posamezna
VPOGLED (Eliade)

svetost

smrt

spolnost

Na koncu doda še, da se zaveda, da so mnoge študije o mladinski literaturi zelo narodnostno
fokusirane. Vse gradivo, ki ji ga je uspela dobiti se nanaša na zahodno otroško literaturo.
Literatura drugje po svetu ima verjetno različno strukturo in svoje zakone.
Njena zveza z zahodno literaturo za otroke bi potrebovala posebno študijo.
2.3.2 Kratek pregled pojmovanja po Nikolajevi

1. Prvo pojmovanje časa imenuje nelinearni / mitični čas, ki je značilen za mladinsko
književnost, ki upodablja posameznika v skladu s svetom. Dogajanje v teh besedilih je
ponavljajoče – kairos. Značilnost nelinearnega časa je večdimenzionalnost, arhaičnost
in mitičnost. Dogodki, ki jih opisuje književno besedilo, so ponavljajoči: vedno, vsako
leto, vsak dan, pogosto. Nanašajo se na običaje, obrede in imajo krožni vzorec.
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Tovrstna književna besedila v bralcih pustijo vtis neskončnega paradiža. Književna
oseba, ki je pogosto skupinska ali kolektivna, živi v skladu s svetom.
2. Drugo pojmovanje imenuje linearni čas – kronos – za katerega je značilna
enodimenzionalnost. V tovrstnih književnih besedilih je književna oseba posameznik
in književno dogajanje je posamezno. Linearni čas je značilen predvsem za sodobno
pripovedno prozo. (Blažić 2002: 127-128)

2.4

Koncept časa v literarnih delih Bine Štampe Žmavc

Pisateljica v svojih proznih delih na zanimiv način interpretira čas. V različnih delih te
mladinske pisateljice je v ospredju tema sodobnega časa in sicer vse hitrejši način življenja.
Opozarja na pozabljene vrednote, hkrati pa otroka v pravljici velikokrat poskuša zaviti v
brezčasnost. Literarni liki (otroci) v njenih delih se velikokrat spogledujejo z večnostjo v tej
meri, da na svojstven način ne odrastejo. Kakor razlaga Nikolajeva, nekateri avtorji v svojih
delih odsevajo svoje travmatične spomine na otroštvo.
V proznih delih Bine Štampe žmavc ni klasičnih elementov časa, pač pa te elemente vnaša v
literaturo na metaforičen način.
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3 BIOGRAFIJA SLOVENSKE MLADINSKE PISATELJICE
BINE ŠTAMPE ŽMAVC

SLIKA
IKA 1: Bina Štampe Žmavc; slika je dobljena dne 10. 6. 2013 na http://web.vecer.com

Bina Štampe Žmavc se je rodila 4. 10. 1952 v Celju. Otroštvo je preživljala v bližini Celja.
Osnovno šolo in gimnazijo je obiskovala v Celju. Študirala je na Filozofski fakulteti v
Ljubljani, kjer je diplomirala iz primerjalne književnosti. Nekaj let je poučevala ter se
ukvarjala z glasbo in gledališčem. Trinajst let je vodila otroško improvizacijsko gledališče v
Eksperimentalnem gledališču Celje, kjer je bila režiserka, dramaturginja
dramaturginja in avtorica tekstov.
Uvrščamo jo med klasike slovenske mladinske književnosti. V začetku 21. st. je svobodna
umetnica, katere poklic je pisateljevanje. Živi in ustvarja v Celju.
Bina Štampe Žmavc piše pesmi, prozo in dramska besedila pretežno za mlade bralce. Poezijo
za odrasle je začela najprej objavljati v glasilu gimnazije Celje Brstiči (1968)
(1968), pozneje pa še v
drugih slovenskih literarnih revijah.
revijah. Napisala je tri pesniške zbirke sonetov
sonetov: Pesek v pesmi
(1999), Poševno sonce (2001) in Opoldnevi (2005).
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4 KRONOLOŠKI SEZNAM DEL BINE ŠTAMPE ŽMAVC
Mladinska proza:
1

Slike in zgodbe iz tisoč in enega pasjega dne, 1985

2

Popravljalnica sanj, 1992

3

Kam je izginil sneg, 1993

4

Popravljalnica igrač, 1994

5

Mavricij in lučka Svačana, 1994

6

Ure kralja Mina, 1996

7

Vejak (Pikapolonica na prašni cesti), 1997

8

Bajka o svetlobi, 1997

9

Pismonoša Hubert, 1998

10 Muc Mehkošapek, 1998
11 Tri zvezde za celjske kneze, 2000
12 Drevo srca,2001
13 Ukradene sanje, 2001
14 Škrat s prevelikimi ušesi, 2002
15 Pogašeni zmaj, 2003
16 Vprašanje srca, 2008
17 Cesar in roža, 2009
18 Košastka Katka, 2009
19 Kako raste leto, 2010
20 Snežnosek, 2010
21 Mižekmiž, 2011
22 Tri pravljice, 2012
23 Pravljica o medvedku in punčki, 2012

Poezija za mladino:
1

Čaroznanke, 1990

2

Nebeške kočije, 1994

3

Zrnca sonca, 1994

4

Klepetosnedke, 1996

5

Duhec Motimir, 2002
10

6

Škrat s prevelikimi ušesi, 2002

7

Živa hiša, 2004

8

Snežroža, 2006

9

Vaze, 2008

10 Roža v srcu, 2010
11 Pol sonca, 2011
12 Kako raste leto, 2010
13 Svilnate rime, 2011

Dramski teksti za mladino:
1

O velikem strahu Buhulinu, 1985

2

Cirkus Cigumigus, 1994

3

Ure kralja Mina, 2000

4

Princesa kamnitih besed, 2000

5

Ernica gosenica, 2000

6

O petelinu in pavu, 2001

7

Mojca Pokrajculja, 2002

8

O kuri, ki je izmaknila pesem, 2012

Radijske igre:
1

Kam je izginil sneg, 1993

2

Princesa kamnitih besed, 1996

3

Ure kralja Mina, 1996

4

O petelinu in pavu, 1997

Poezija za odrasle:
1

Pesek v pesem, 1999

2

Poševno sonce, 2001

3

Opoldnevi, 2005

4

Sinjebradec, 2007

11

Priredbe in prevodi:
1

Pujs v mlaki (priredba), 1994

2

Pojdiva domov, Mali medo (priredba), 1994

3

Mesto cvetja (priredba), 1994

4

Prijatelja (prevod), 1995

5

Ti in jaz, Mali Medo (prevod), 1996

6

Doktor Belko (prevod), 1999

7

Ali ima tudi kenguru mamo (prevod), 2000

8

Daj mi poljubček (prevod), 2001

9

Poljubček za lahko noč (prevod), 2001

10 Zajčkova knjiga pravljic (prevod), 2001
11 Zelo osamljena kresnička (prevod), 2002
12 Zelo tih čriček (prevod), 2002
13 Ali se počutiš dobro, Poldek (prevod), 2002
14 Saj zmoreš, Poldek (prevod), 2003
15 Trije najljubši medvedki (prevod), 2004
16 Kaj slišiš, mali mišek? (prevod), 2010

Nagrade:
1

Zlata Linhartova značka ZKOS za režijo in besedilo igre O Velikem strahu Buholinu,
1986

2

Nagrada Zlata paličica za najboljše slovensko odrsko besedilo za otroke in mladino za
dramski tekst Ure kralja Mina, 1994

3

Nagrada Radia Slovenija za izvirno radijsko igro za otroke za igro Princesa kamnitih
besed, 1996

4

Nagrada radia Slovenija za izvirno radijsko igro za otroke za igro Ernica gosenica,
1997

5

Klemenčičeva nagrada za izvirno lutkovno besedilo Društva, 1999

6

Mednarodna bienalna nagrada Janusz Korczak, 2. nagrada za delo Muc Mehkošpek,
2000

7

Nagrada Radia Slovenija za izvirno radijsko igro za otroke O kuri, ki je izmaknila
pesem, 2003

12

8

Nagrada Desetnica za otroško in mladinsko književnost za pesniško zbirko Živa hiša,
2007

9

Nagrada Večernica za delo Cesar in roža, 2009

10 Nagrada Desetnica za najboljše otroško in mladinsko delo za zbirko pravljic Cesar in
roža, 2011

5 ZGODOVINSKI PREGLED MERJENJA ČASA
Pri raziskovanju časa v literarnih delih imajo prav gotovo pomembno vlogo zgodovinska
obdobja. Človek se je z opazovanjem in proučevanjem časa in časovnih sprememb dokaj
intenzivno ukvarjal že od prazgodovine naprej.

O času
Radi bi merili čas, to neizmerno in neizmerljivo.
Prilagodili bi radi svoje vedenje in
celo usmerjali tok svojega duha po urah in časih.
Iz časa bi napravili reko,
sedli na njeno obalo in opazovali njen tok.

Vendar brezčasno v vas se zaveda brezčasnosti življenja
in ve, da je danes samo spomin na včeraj
in da je jutri le sen današnjega dne.

Toda, če že morate v svojih mislih meriti čas z dobami,
naj vsaka doba zajame vse druge dobe,
naj danes objame preteklost s spominom in
bodočnost s hrepenenjem.
(Kahlil Gibran 2006, 99.)
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ZGODOVINSKA OBDOBJA
PREGLEDNICA 1: Pregled zgodovinskih obdobij po Duncanu (2004)
PRAZGODOVINA

od pred 2 milijona leti

PRVE VISOKE KUTURE

4000 let pr. n. št. – 2000 let pr. n. št.

STARI VEK

2000 let pr. n. št. - 476 let n. št.

SREDNJI VEK

476 n. št. - 1492 n. št.

NOVI VEK

1492 n. št. - 1918 n. št.

NAJNOVEJŠA DOBA

1918 n. št. - 2013 n. št.

Margo Westerheim (Westerheim, 1993) je koledarje opredelila kot beležnike časa. V
današnjem času živimo po ritmu gregorijanskega koledarja, naši predniki pa so šele razvijali
sistem merjenja časa. »Pri preučevanju sistemov merjenja časa spoznamo, da so načini
zapisovanja časa, ki so jih razvili naši predniki, po svetu zelo podobni.«
(Westerheim 1993: 1)

5.1

Prazgodovina

Prvo zapisovanje štetja časa beležimo približno 13.000 let nazaj. Kromanjonski človek je na
kost označeval lunine mene. Zapis je bil videti »kot razločna razvrstitev podobnih simbolov,
ki si sledijo v urejenih vzorcih.« (Duncan 2004: 37) Arheologi na različnih nahajališčih
odkrivajo podobne vzorce na kamnih in kosteh. Tako prvi koledarski zapisi kot današnji
koledarji imajo težnjo po organizaciji časa prek merjenja in zapisovanja. (prav tam: 37)
Margo Westerheim (1993, 6) omenja, da so bili v nekaterih ljudstvih modrejši in izkušenejši
odgovorni za ohranjanje kolektivne modrosti ljudstva. Odgovorni so bili tudi za merjenje časa
(dolžina časovne enote). »Najbolj priljubljeno in za merjenje najenostavnejše je bilo obdobje,
ki ga poznamo kot dan.« (prav tam: 6)
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SLIKA 2: Stonehenge

5.2

Obdobja prvih kultur

Egipčani so kot prva starodavna civilizacija,
civilizacija ki je v svoj koledar vključila tudi Sonce.
Presenetljivo so to storili že zelo zgodaj – skoraj pred šest tisoč leti, ko so ljudje ob Nilu
spoznali, da je solarnoo leto dolgo približno 365 dni. Na podlagi tega spoznanja so oblikovali
koledar z 12 meseci s po 30 dnevi in dodatnimi 5 dnevi.
dnevi Najverjetnejša razlaga za tako
natančno poznavanje dolžine leta je Nil. Poplave med poznim junijem in poznim oktobrom
vsako leto so po Nilu prinesle rodovitni mulj, na katerem so od oktobra do februarja rasle
poljščine, ki so jih želi od februarja do junija. To so bile tri letne dobe življenja v Egiptu:
poplave, rast in žetev. (Duncan
ncan 2004: 50)
50

SLIKA 3: Obelisk
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Egipčani so tudi postavili prvo napravo za merjenje časa v dnevu, t.i. obelisk (sončna ura).
Izumili so ga okoli 3500 let pr. n.št. Obeliski so bili visoki, suhi in piramidno oblikovani
monoliti iz enega samega kosa marmorja ali granita s štirimi stranicami, težki nekaj ton.
Njihova senca je tvorila grob prikaz časa v dnevu oziroma ure. Obeliski so kazali tudi
najdaljši in najkrajši dan v letu, ko je bila senca ob opoldnevu najdaljša oziroma najkrajša.
(http://tocnaura.si/zgodovina-ure-tocen-cas)

5.3

Stari vek

Duncan (2004, 47) v nadaljevanju razlaga, da je koledar starih Babiloncev temeljil na luninih
menah, čeprav je bila njihova astronomija dokaj razvita. Kasneje so ugotovili da 7 let s po 13
lunarnimi meseci, ki jim sledi 12 let s po 12 lunarnimi meseci, znese skupaj skoraj natančno
19 solarnih let (Metonova perioda).
Sumerci so do 2. stoletja pr. n. št. razvili malenkost drugačen sistem, ki je imel za osnovo
koledarsko leto s 360 dnevi. Ta sistem je temeljil na 6 in 60, ki v zmnožku zneseta ravno 360
– to pa je število, ki ga še danes uporabljamo za razdelitev kotov na stopinje. Nihče ne ve,
zakaj so Sumerci in kasneje Babilonci izbrali ta števila, čeprav štiri tisočletja kasneje ostajajo
številska osnova za vse od določanja lege na morju do pozicije oddaljene galaksije na nebu
glede na Zemljo.
Babilonci so prevzeli in izboljšali starejšo sumersko numerologijo, tako da so dan razdelili na
24 ur, kar je deljivo s šest, lepo pa se zdeli tudi v 360.
Okoli leta 1400 pr. n. št. pa so Egipčani razvili tudi vodno uro. Vodna ura je ena izmed prvih
naprav za merjenje časa, ki ni delovala s pomočjo opazovanja nebesnih teles. (prav tam: 48)

Starodavna kultura Majev je prav tako kmalu iznašla sončev čas. Globoko v osrčju Srednje
Amerike so Maji gradili mogočna mesta polna templjev in palač, hkrati pa so izdelali tako
natančen koledarski sistem, da je bil manj natančen celo julijanski, ki so ga prinesli s seboj
španski zavojevalci v 16. stoletju. (Duncan 2004: 54)
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SLIKA 4: Majevski koledar

Kakor opredeljuje Duncan (Duncan 2004: 54) so Maji razvili tri koledarske sisteme. Prvi je
bil dolg 365 dni, z 18 meseci po 20 dnevi, ki so jim dodali še 5 dni. Imenoval se je haab. Maji
so očitno vedeli, da je leto v resnici dolgo približno 365 1/4 dni, četudi tega v svojem
koledarju niso upoštevali; to je pomenilo – tako kot pri Egipčanih – da je koledar zdrsel po
šest ur na leto.
Hkrati s 365 dnevnim koledarjem so Maji uporabljali 260 dnevni cikel, imenovan tzolkin.
Tretji koledar Majev je bilo »dolgo štetje«, s katerim so izračunavali daljša časovna obdobja.
(Duncan 2004: 54)
»Kot mnoge druge starodavne kulture so tudi Rimljani že stoletja prej razvili sistem, ki je
temeljil na 12 mesečnem lunarnem letu, v katerega so svečeniki občasno vstavljali prestopne
dneve in mesece, da se je koledar bolj ali manj ujemal z letnimi dobami.« (Duncan 2004: 74)
V prvi polovici leta 46 pr. n. š. je Julij Cezar sprejel med vsemi najbolj dramatičen ukrep.
Preuredil je namreč rimski koledar.
Priredil je dolžino posameznih mesecev, tako da je v koledar vstavil dodatnih deset dni; na ta
način je podaljšal leto s 355 na 365. Tedaj je koledar sestavljalo 12 mesecev, katerih dolžina
se je izmenično spreminjala med 30 in 31 dnevi za mesec, z izjemo februarja, ki je imel že po
Cezarjevem sistemu le 29 dni v običajnem letu in 30 dni v prestopnem. (prav tam: 81)
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SLIKA 5: Julijanski koledar
Tri stoletja in pol kasneje Konstantina uvedel sedemdnevni teden, ki si je med Rimljani hitro
pridobil simpatije in je postal popularen, saj je imel astrološki pomen: število sedem je
ustrezalo številu planetov, ki so jih takrat poznali, med katerimi naj bi vsak »obvladoval« en
dan v tednu (Duncan 2004: 97)
Leta 325 n. št. je Konstantin v Nikeji sklical prvi veliki krščanski koncil, na katerem so prvič
poskušali skupaj razrešiti problem velike noči in najti način za univerzalno določanje datuma
njenega praznovanja. (Duncan 2004: 103)

5.4

Srednji vek

Takoj po Nikeji so kristjani razvili zapletene enačbe za določanje pravega dne velike noči, kar
je računarje časa prisililo, da so znova začeli spremljati gibanje Lune, česar se je Cezar znebil
že pred stoletji. Skoraj po naključju so se spet znašli pred staro uganko: kako uskladiti mene
Lune z Zemljino orbito? (Duncan 2004: 123)
Na prelomu 9. stoletja je imel Karel Veliki tako veliko peščeno uro, da je ˝tekla˝ polnih
dvanajst ur, preden jo je bilo potrebno obrniti. Leta 807 pa je od sultana Harun al-Rašida
prejel pomembno darilo in sicer izpopolnjeno uro. Narejena je bila iz medenine in je bila
»čudovita mehanična naprava. Njej dvanajsturni obhod je poganjala vodna ura, ki je imela
veliko malih bronastih kroglic, ki so ob uri padle navzdol in spodaj sprožile činelast zvok. Na
uri je bilo dvanajst konjenikov, ki so ob koncu vsake ure stopili izza dvanajstih oken in s
svojim gibanjem zaprli prej odprta okna.« Za Karla Velikega so takšni mehanizmi
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predstavljali učenost in napredek. Toda al-Rašidovo darilo je opozarjalo na evropsko
zaostalost na tem področju. V Evropi niso imeli ničesar, kar bi se moglo primerjati z osupljivo
napravo, kakršna je bila kalifova ura. (Duncan 2004: 181)
Leta 1048 se je rodil arabski učenjak in poet Omar Ibn Ibrahim al Khajjami, ki ga na Zahodu
poznamo kot Omarja Hajama. Plodovit je bil na več področjih. Med drugim je izmeril dolžino
solarnega leta na 365,24219858156 dni, kar je, glede na postopno upočasnjevanje Zemljinega
vrtenja, zelo natančna meritev. Omar Hajam je izdelal tudi solarni koledar z osmimi
prestopnimi leti s 366 dnevi vsakih 33 let, kar je bil sicer malo neroden, a hkrati natančnejši
predlog kot kasnejši gregorijanski koledar.
Pozno v klasični arabski dobi je deloval Ulugh Beg (1394-1449. Izmeril je dolžino leta na 365
dni, 5 ur, 49 minut in 15 sekund, kar je bilo le za 25 sekund predolgo. (Duncan 2004: 254)
Pred sedmimi stoletji je bolehni angleški menih odposlal v Rim ostro poslanico. Z njo je
pozval papeža Klemena IV., da je treba čas nujno spraviti v red. Ker je izračunal, da je
koledarsko leto za 11 minut daljše od dejanskega solarnega leta, je Roger Bacon vrhovnega
cerkvenega dostojanstvenika obvestil, da to neskladje pomeni koledarsko napako enega
celega dneva na vsakih 125 let. (Duncan 2004: 25)
Evropa je leta 1347 dosegla pomemben napredek v razvoju dojemanja časa. S prvimi
mehaničnimi urami iz zgodnjega 14. stoletja se je pojavila ideja ure kot posvetne enote časa.
(Duncan 2004: 313)

5.5

Novi vek

Leta 1477 so iznašli tisk, ki je med drugim omogočil, da so koledarje lahko proizvajali
množično: tedaj so prvič lahko tudi navadni ljudje, in ne le astronomi, duhovniki, kralji ali
pobiralci davkov, sledili usklajenim in enostavno razumljivim dnevom, tednom, mesecem in
praznikom.
Hkrati se je koledar ob prelomu 16. stoletja še bolj oddaljil od pravih letnih časov. Od časa
Cezarja je zdrs znašal že dvanajst dni, od nikejskega koncila pa že več kakor devet dni. Leta
1500 ni znal nihče natančno izmeriti tega odstopanja, a vsak učenjak, ki se je spoznal na
matematiko, astronomijo ali teologijo, je vedel zanj. (Duncan 2004: 321)
Rešitev za reformo koledarja,razlaga Duncan (2004, 359), ki jo je Gregor 24. februarja 1582
objavil kot papeško bulo, si je dejansko izmislil danes neznani italijanski fizik Aloysisus
Lilius (1510-1576).
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Ko se je Lilius enkrat odločil o izbiri dolžine svojega povprečnega leta, se je moral lotiti
naslednjega problema reforme: kako zapolniti razkorak med Cezarjevim letom in »resničnim«
letom. Ta razlika je en dan na vsakih 134 let. Predlagal je, da bi bilo od stoletnih let ali tistih,
ki se končajo z dvema ničlama, le vsako četrto prestopno, druga tri pa ne. Ta formula, ki je
temeljila na ne preveč natančnih tabelah in na zaokroževanju, se je nazadnje izkazala za zelo
natančno, saj prehiteva glede na letne čase za en dan le vsakih 3300 let. Poleg tega je Lilius
predlagal tedaj dobro znano možnost, da se nadomesti dneve, ki so se izgubili zaradi drsenja
julijanskega koledarja. 1. marca 1582 so besedilo reforme nalepili na vrata cerkve Sv. Petra,
na razne urade in druge kraje po Rimu. (Duncan 2004: 369)

SLIKA 6: Darovanje papežu Gregorju XIII. prenovljeni koledar

Gregorijanskega koledarja (poimenovali so ga po papežu, ki ga je reformiral) niso uvedle vse
države hkrati. Postopoma so ga sprejemale države po Evropi. (prav tam: 375)
Dežele in ljudje zunaj Evrope, pojasnjuje Duncan (2004, 406) se v desetletjih in stoletjih po
letu 1582 na novi koledar večinoma niso odzvali, z izjemo Amerike, kjer sta na območju
osvojenih ljudstev izvedli reformo Španija in Portugalska. Kasneje so Britanija, Francija,
Združene države in druge kolonialne sile vsilile svoj koledar indijanskim plemenom na
severni polobli. V Aziji so Japonci v obdobju približevanja Zahodu, ko so vladali cesarji
Meji, prevzeli gregorijanski koledar leta 1873.
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SLIKA 7: Ura na nihala

Leta 1656 je Christian Huygens razvil uro na nihala. Izkazala se je za zelo točno. Z
izboljšavami je nihajna ura postala prva naprava za merjenje časa, ki je kazala tudi minute.
Pojavili pa sta se tudi enoti AM (ante meridiem) in PM (post meridiem), ki ločita dve polovici
dneva. (http://www.tocnaura.si/zgodovina-ure-tocen-cas)

5.6

Najnovejša doba

Duncan (2004, 409) razlaga, da leta 2013 uradnega časa ne merijo več s sekundami in leti. Od
leta 1972, ko so začeli z mrežo atomskih ur, univerzalnega koordiniranega časa (UTC –
Coordinated Universal Time) ne merijo več glede na gibanje Zemlje v prostoru, ampak glede
na prehode med atomskimi stanji v redki, mehki, sivkasto-rdeči kovini z imenom cezij. Leta
1967 so določili, da cezij niha z 9.192.631.770 nihaji na sekundo. To je sedaj uradna svetovna
mera za čas in je zamenjala stari standard.

Koncept časa nas spremlja v vsakdanjem življenju. Temu se ne moremo izogniti; v čas je
vpeto vse naše delo. Zanimivo se z vprašanjem časa ukvarjajo tudi nekateri avtorji literarnih
del.
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EMPIRIČNI DEL
V slovenskem literarnem prostoru je veliko avtorjev, ki ustvarjajo za otroke in mladino.
Spoznavamo jih na področjih proze, poezije in dramatike. V prvem letniku študija smeri
razredni
redni pouk smo se pri predmetu Splošna in mladinska
mladinska književnost srečali z različnimi
umetnostnimi besedili. Takrat
akrat so mi vzbudila zanimanje dela Bine Štampe Žmavc
Žmavc. Želela sem
jih spoznati podrobneje, saj ustvarja na treh področjih literature. Dela Bine Štampe Žmavc so
vsebinsko sodobna in jezikovno bogata.
bogata Mislim, da lahko vsak, še tako zahteven mladi bralec
bralec,
najde v njenih delih zanimivo branje.
branje Ker me je v njenih tekstih
ekstih najbolj pritegnilo njeno
pojmovanje časa, ki ga na izviren način predstavlja mlademu bralcu, sem se odločila, da z
metodo anketnega
ega vprašalnika raziščem, kako učenci v tretjem razredu devetlet
devetletne osnovne
šole prepoznajo elemente časa v umetnostnem besedilu. Za obdelavo tega vprašanja sem si
izbrala pravljico Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek.

6 PREDSTAVITEV IZBRANIH DEL BINE ŠTAMPE ŽMAVC
6.1

Popravljalnica igrač

SLIKA 8: Naslovnica knjige Popravljalnica igrač (1994
(1994)
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6.1.1 Kratek povzetek besedila
v Velikem mestu je sredi parka star paviljon. Nekega dne pa so otroci zagledali paviljon
prenovljen. Ko so vstopili vanj, so videli, da je natrpan z igračami. Šele,
Šele ko jih je ogovoril, so
opazili, da jih izza pulta opazuje dedek. Razložil jim je, da to ni pr
prodajalna, temveč
popravljalnica igrač. Otroke je zanimalo, če lahko popravi vsako igračo. Ko jim je dedek
potrdil, so otroci že vedeli, katere mu bodo prinesli. Tekli so po svoje igrače potrebne
popravila, nato pa so se vrnili v park. Starši nad tem dejanjem
dejanjem niso bili ravno navdušeni.
Otroci pa so v paviljonu dobili vsak svoj listek, s katerim bi igrače naslednji dan lahko
prevzeli.

SLIKA 9: Ilustracija iz knjige Popravljalnica igrač

Otroci naslednji dan skoraj niso prepoznali svojih igrač, saj so bile kot
kot nove. Bili so mnenja,
da je dedek čarovniški, ker je tako lepo popravil igrače. Dedek pa jim je odgovoril: »Če delaš
z ljubeznijo, je od zmeraj
meraj ob tebi tudi dobra čarovnija!« (Štampe Žmavc 1994: 11) Ko so
otroci dedka
ka povprašali po plačilu, se je nasmejal
al in jim povedal, da mu lahko plačajo tako, da
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bodo skrbeli za drevesa v parku. Tako je dedek popravljal igrače, otroci pa so skrbeli za
drevesa v parku. Starši so menili, da popravljalnica igrač negativno vpliva na otroke. Tako so
sklicali sestanek in sklenili, da mora ta dedek iz mesta, popravljalnic igrač pa ne bo več. Ker
so otroci to skrivaj slišali, so bili obupani. Vendar jih je dedek potolažil, da bo še vse dobro.
Naslednji dan so otroci zagledali park poln odraslih. Izvedeli, da so ti imeli ponoči sanje, v
katerih so jih preganjale, tedaj že stare in pokvarjene, igrače iz otroštva. Eden za drugim so
hiteli k dedku z igračami v rokah, da bi jih popravil.
Popravljalnica igrač in dedek sta ostala v mestu.
6.1.2 Analiza pravljice
To literarno delo uvrščamo v sodobno mladinsko književnost in sicer v književno vrsto
sodobne pravljice.
Primarni literarni lik so otroci Velikega mesta, ki so igrivi, radoživi in še otroško
nepristranski. Sekundarni literarni lik pa je popravljavec igrač (dedek), ki razume otroke in na
svoj način živi v otroško domišljijskem svetu. Kot stranski literarni lik v tej pravljici
nastopajo starši. S svojim realnim razmišljanjem predstavljajo kontrast otroški domišljiji.
Književni prostor je paviljon sredi parka, kjer se odvija celotna pravljica. Književni čas je
sodoben, kar lahko sklepamo po določenih izrazih v pravljici (npr. kafebar).
Misel knjige je hkrati tudi tema literarnega dela. » Če delaš z ljubeznijo, je zmeraj ob tebi tudi
dobra čarovnija.« (prav tam: 24)

6.2

Ure kralja Mina

SLIKA 10: Naslovnica knjige Ure kralja Mina (1996)
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6.2.1 Kratka vsebina besedila
Že na začetku je pojasnjeno, da zgodba govori o kralju Minu,, ki je bil premagan v boju s
časom. Kralj Min se je zelo trudil, da bi našel čarovnijo, kako pretentati čas. »V neki s soncem
obsijani deželi« (Štampe Žmavc 1996: 6) je živel kralj Min. Noč pred svojim rojstnim dnem
so ga v sanjah preganjale ure, ki so vsevprek
vs
tiktakale. Zbudil se je in besnel nad urami.
Imenoval jih je »iztirjenee časoklepke« (prav tam: 8). Na pomoč je poklical dvornega urarja
Urarčka, naj popravi ure. Ko je Urarček popravljal ure, je kralju razlagal, da vse ure merijo
čas. Kralj Min pa je ugotovil, da se stara. To ga je razbesnilo in za svoje st
staranje je krivil ure.
Urarček je pojasnjeval, da ure niso krive, da smo mi tisti, ki »merimo in jemo svoj čas« (prav
tam: 12).
Ko so v sobi zopet pričele tiktakati ure, se je kralju zdelo, da se norčujejo
norčujejo iz njega. Kralj je
namreč mislil, da lahko ukazuje vsemu kar ga obdaja. Urarčka je spraševal, če so na svetu
različne ure. Ta mu je pojasnil, da vse merijo čas. Kralj je razmišljal, da mogoče kje obstaja
kraj, »ki bi se skoraj dotikal večnosti« (prav
av tam: 13). Vprašal je Urarčka, če mogoče pozna
čarovnijo časa, ki ti vsako pomlad povrne mladost. Ker Urarček tega ni vedel, je predlagal
kralju, naj o tem vpraša dvornega čarovnika.
Kralj je čarovniku pojasnil, da bi rad pravo mlado črno brado. Ker ta ni poznal čarovnije za
to, mu je predlagal druge čarovnije. Ker kralju to ni bilo dovolj, je čarovnik priznal, da je čas
večji čarovnik kot on. Čarovnik je kralju razložil, da »s časom ne moreš zobati čarovnij«
(prav tam: 20) in da so proti času vsi nemočni.
nemočn

SLIKA 11: Ilustracija iz knjige Ure kralja Mina
Kralj se je odločil, da se bo odpravil na lov za časom, Urarček pa naj bi mu pri tem pomagal.
Urarček je kralja poskušal pregovoriti, da je čas lovec, ne pa divjad, kot je kralj sam
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poimenoval čas. Urarčka je zanimalo, kako bo kralj ulovil čas. Ta je pojasnil, da bo času
nastavil past. Urarček je moral ure nastaviti, da so tekle počasneje. Peščene ure pa ni mogel
upočasniti. Kralja je počasnejše tiktakanje pomirilo. Nejevoljen je postal, ko je zaradi tega
zamujal zajtrk. Nato je ugotovil, da se še hrana kuha dvakrat dlje. Kralj je pomisli, da je
njegova past za čas le utvara. Odpravil se je na lov, vendar je ugotovil, da tudi tam nekaj ni
prav. Sonce je bilo namreč že visoko, ura pa je kazala še jutro. Po lovu in sprejemu se je brez
večerje odpravil spat misleč, da bo naslednji dan vse boljše.
Pa ni bilo. V prejetih pismih je bilo veliko pritožb čez nove ure. Zaradi spremenjenih ur se je
vse v kraljestvu postavilo na glavo. Urarček je pojasnil, da s časom ni nič narobe, le kralju se
je zdelo, da je. Odločil se je, da bo spet vse po starem.
Tisto noč je sanjal, da mu je mešetar prodal cisterne, ki naj bi bile polne časa. Ugotovil pa je,
da je bil ogoljufan.
Oddahnil si je, ko je zaslišal ure teči po ustaljenem ritmu. Urarček je kralja prepričal, da se je
spoprijateljil s časom. Kralj je nazadnje spoznal: »Čudno! Minevam, a z vsakim dnem me je
več!« (prav tam: 66)
6.2.2 Analiza pravljice
Literarno delo Ure kralja Mina uvrščamo v obdobje sodobne mladinske književnosti, po
književni vrsti pa je kratka sodobna pravljica.
Glavna literarna lika sta kralj Min in Urarček. Literarni liki v pravljici so tipični za klasično
avtorsko pravljico. Glavni literarni lik ima karakterno ime, ki se sklada z njegovo poglavitno
težavo, sprejemanje minljivosti. Liki nimajo natančno opredeljenih značajskih potez. Kralj je
izrazito kraljevski, trmast in mogočen, Urarček pa je moder, preudaren in potrpežljiv.
Književni prostor ni opisan. Pisateljica ga opiše le, »v neki, s soncem obsijani deželi« (prav
tam: 6). Natančneje piše le, da se dogaja na gradu.
Prav tako ni podan književni čas dogajanja. Le podatek, da so kralj in njegovi lovci jedli
pomfrit, nakaže sodobni čas.
Tema literarnega dela je nedvomno čas, kateri »je brezčasen, le mi smo začasni« (prav tam:
66). Tema je tudi zavedanje minljivosti, ki je včasih težko dojemljiva, kar nam predstavlja
kralj Min, ki pravi: »Minevam, a z vsakim dnem me je več.« (prav tam: 66).
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6.2.3 Zavedanje minljivosti
Pravljica vsebuje veliko terminov, ki se posredno ali neposredno navezujejo na čas in na
minljivost. Medtem, ko beremo Ure kralja Mina, je v ospredju vprašanje, kaj čas je, kakšno
obliko ima. Ponuja vprašanje minljivosti in večnosti. Koncept časa nam predstavi na literaren
način in spoznamo ga v novi dimenziji. »Vsi se staramo. Čas samo čas je.« (prav tam: 11)
Predstavlja nam krog, ki ga živimo vsi in je neizbežen.

6.3

Muc Mehkošapek

SLIKA 12: Naslovnica knjige Muc Mehkošapek (1997)

Prozno besedilo Muc Mehkošapek je namenjeno mlajšim bralcem, čeprav je sporočilo, ki ga
nosi, primerno tudi za odrasle bralce. Značilnost besedila je tako imenovani Dvojni naslovnik
(to pomeni, da mladi in odrasli bralci berejo literarno delo z različnim odnosom in z
drugačnih zornih kotov). Odrasli si premalokrat vzamejo čas, da svoje otroke resnično
poslušajo in se z njimi pogovarjajo. Še redkeje pa si dobijo čas, da se z njimi tudi igrajo,
oziroma se poskušajo približati njihovemu svetu. Vsekakor pa tudi sami otroci danes nimajo
več dovolj časa in vzpodbud za svoj domišljijski svet. Vse preveč so obremenjeni z različnimi
vodenimi in usmerjenimi aktivnostmi v času pouka in tudi v popoldanskem »prostem« času.
Stiska s časom predvsem zase in za soljudi je bistven problem sodobnega sveta.
6.3.1 Kratek povzetek besedila
Deček Maj živi v Drvečem mestu, kjer vse hiti in drvi. Prebivalci mesta so od stalnega hitenja
že utrujeni. Tako odrasli, kot otroci. Čas za pisanje domačih nalog najdejo le zvečer, zato so
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te zaradi otroške utrujenosti polne napak. Takemu načinu življenja so prilagojene tudi stavbe
v mestu, saj so slaščičarne brez stolov in miz. Ljudje pojedo slaščice kar med potjo v službo
ali v šolo. Tudi Maj je del tega hitenja in je preobremenjen z obilico popoldanskih krožkov
poleg šole.
Nekega večera, ko je Maj pisal domačo nalogo, mu je na zvezek skočil muc Mehkošapek.
»Ubogi muc, skoraj nikoli ni ostalo časa zanj.« (Štampe Žmavc 1997: 4)
Deček ga je pričel božati in se z njim igrati. Tako sta skupaj zaspala kar na zvezku. A čez noč
se je zgodil čudež. Domača naloga, ki je Maj ni dokončal, je bila zjutraj napisana v celoti in to
brez napake. Tudi naslednji večer je muc Mehkošapek prišel k Maju in se želel igrati z njim.
Maj se najprej ni hotel igrati, potem pa je muc spregovoril in mu obljubil, da bo nalogo
napisal namesto njega. Muc je rekel, da je res težko, ko ti še »za muco časa ne pustijo« (prav
tam: 9). Takrat je Maj pristal na igro. Naslednje dni sta vedno delala nalogo s skupnimi
močmi. Majevi prijatelji pa so še vedno hiteli in bili utrujeni, saj si niso znali vzeti »za eno
muco časa«. Maju je bilo zaradi njih hudo. Mehkošapek je skoval načrt, da bi z Majem
poučila otroke, kako pomembno je, da si vzamejo »za eno muco časa«. V šolo sta pripeljala
še druge muce in vsak otrok si je izbral svojo. Po šolskih prostorih pa sta obesila napise: »Če
se vam mudi, si vzemite vsaj za eno muco časa!« (prav tam: 13) Na šoli je zaradi tega nastal
nered, saj je bilo v učilnicah in na hodnikih polno mačk. Ravnatelj je takoj izdal ukaz, da
polovijo vse mačke. Vendar je vsak otrok vzel svojo muco in jo odnesel domov. Starši so
opazili spremembo na otrocih, saj so ti postali veliko bolj umirjeni, odkar so si vsak dan vzeli
»za eno muco časa«. Kmalu so se starši zgledovali po njih in mesto je zopet zaživelo
umirjeno in veliko bolj sproščeno življenje.
Muc Mehkošapek ponuja rešitev vsem, ki nimajo časa. Pisateljica z mucem Mehkošapkom
(literarni lik) sporoča, kako »pridobiti« čas. V pravljici je muc nasprotje ostalim literarnim
likom. Tisti, ki so si vzeli »za eno muco časa«, so postali bolj umirjeni in manj utrujeni. »Za
eno muco časa« je postala nova enota za čas prebivalcev Drvečega mesta.
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SLIKA 13: Ilustracija iz knjige Muc Mehkošapek

6.3.2 Analiza pravljice
Literarno delo Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek uvrščamo v obdobje sodobne
mladinske književnosti v književno vrsto sodobne pravljice.
Dogajalni prostor in čas sta razvidna iz pravljice že kmalu na začetku. Dogaja se v Drvečem
mestu. Že iz imena lahko sklepamo značilnost tega mesta. Skozi pripoved pravljice je na
podlagi opisa prometa, arhitekture in življenjskega stila razvidno, da gre za sodobni čas.
Književni osebi, ki imata nosilno vlogo, sta deček Maj (tudi rojen je meseca maja) in seveda
muc s človeškimi lastnostmi Mehkošapek. Tudi ostala imena knjižnih junakov kažejo na
značaj osebe ali pa opisujejo njeno dejavnost. Literarni liki so še: tajnica Šilček, učiteljica
matematike Tangens, učiteljica slovenščine Rimanjka. Starši otroke zaposlijo z različnimi
dejavnostmi, tako da jim za otroško igro ne ostane nič časa. Glavna tema pravljice je
primanjkovanje prostega časa. To se seveda pozna otrokom tudi pri učenju, saj so preutrujeni.
Tudi v šoli jim manjka koncentracije. Najprej spoznajo otroci, kako pomembno in koristno je,
če si vzamejo za eno muco časa. Na koncu vendarle to uvidijo tudi odrasli.
6.3.3 Ena muca časa
Sedanji način življenja je hiter. To predstavlja tudi Drveče mesto. Ob vsej naglici ljudje skoraj
ne opazijo narave v svoji bližini, ki se spreminja. Človek je pomemben le, če dovolj hiti in če
ima čim več dejavnosti. Tak lik predstavlja Majev oče. V to hitenje ves čas vpleta tudi dečka
Maja. Dečka Maja opozarjajo in preganjajo: »hitro vstani«, »pojej že vendar«, »še nisi rešil
testne naloge« (prav tam: 4). Pravijo celo: »svet danes pripada hitrim« (prav tam: 4).
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Merska enota »za eno muco časa« pomeni, da si ljudje vzamejo čas in se s tem umirijo.
Ob vsej tej naglici pa je muc Mehkšapek tisti, ki pravi: »Kadar si najbolj utrujen, živčen in
nestrpen, si vzemi vsaj za eno muco časa, pa bo vse mehkeje, lažje in bolj prav teklo.« (prav
tam: 9).

7 PRIMERJAVA UČNIH NAČRTOV
Za lažjo predstavo, sem primerjala cilje in predlagano literaturo dveh učnih načrtov za
slovenščino za prvo in drugo triado osnovne šole. Primerjala sem vsebini učnih načrtov iz leta
1998 in 2011.

PREGLEDNICA 2: Primerjava operativnih ciljev Učni načrt SLOVENŠČINA (1998) in
Program osnovna šola SLOVENŠČINA Učni načrt (2011) za prvo
triletje (doživljanje dogajalnega prostora in časa)
Učni načrt SLOVENŠČINA (1998)

Program osnovna šola SLOVENŠČINA Učni
načrt (2011)

Dogajalni prostor
1. razed:

Učenci

razvijajo

zmožnost

doživljanja

in

V mislih oblikujejo domišljijskočutno predstavo razumevanja prostora in časa tako, da:
dogajalnega prostora tako, da povežejo besedilo

 izražajo predstavo književnega prostora v

s prostori, ki jih poznajo iz svojega življenja in iz

obravnavanem književnem besedilu in svojo

drugih umetnostnih del.

predstavo primerjajo s predstavami sošolcev;

Posamezne literarne vsebine sprejemajo kot

ob

zaokrožene celote.

dopolnjujejo,

ponovnem

branju

svojo

predstavo

 domišljijsko predstavo dogajalnega prostora

Razumejo, da je avtor besedila nekdo drug kot

in časa povezujejo s svojimi izkušnjami iz

tisti ki jim ga pripoveduje (=učitelj).

vsakdanjega sveta in iz drugih umetnostnih
2. razred:

del (književnost, ilustracija, film, risanka,

V mislih si oblikujejo domišljijskočutno

virtualni svet),

predstavo dogajalnega prostora, in sicer tako, da

 ločujejo

se ob branju spomnijo, kako so si ta dogajalni

realni

in

domišljijski

svet,

razlikujejo pravljični in realistični dogajalni
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prostor predstavljali, ko so besedilo poslušali.

prostor.

3. razred:

Na koncu vzgojno-izobraževalnega obdobja:

Oblikujejo si domišljijskočutno predstavo

 prepoznavajo dva časa: nekoč in danes,

dogajalnega prostora in sicer tako, da povezujejo

 dogajalni čas prepoznavajo tudi iz posrednih

besedilo s svojimi domišljijskimi slikami ter s

besedilnih signalov (kočija, goldinar).

prostori, ki jih poznajo iz vsakdanjega sveta in iz

Pri upovedovanju ločujejo dogajanje:

umetnostnih del (književnost, ilustracija, film,
 v preteklosti (nekoč – pravljica)

risanka)

 v sedanjosti (danes – aktualnost dogajanja)
Dogajalni čas
2. razred:
Prepoznavajo le dva časa: danes in nekoč.
Sledijo časovnemu zaporednemu toku dogodkov.
3. razred:
Dogajalni čas prepoznavajo tudi iz posrednih
besednih signalov (besede kočija, goldinar, itd.).

V obeh učnih načrtih slovenščine sta v predlaganih berilih tudi deli Bine Štampe Žmavc:


Opravičilo (poezija),



Popravljalnica igrač (proza).

PREGLEDNICA 3: Primerjava operativnih ciljev Učni načrt SLOVENŠČINA (1998) in
Program osnovna šola SLOVENŠČINA Učni načrt (2011) za drugo
triletje (doživljanje dogajalnega prostora in časa)
Učni načrt SLOVENŠČINA (1998)

Program osnovna šola SLOVENŠČINA Učni
načrt (2011)

Dogajalni prostor
4. razred:

Učenci:

Domišljijsko čutno predstavo dogajalnega



v književnem besedilu najdejo poglavitne

prostora oblikujejo tako, da upoštevajo avtorjev

informacije o prostoru in času dogajanja,

opis in dodajajo manjkajoče predstave iz svojih

povezujejo dogajalni čas in prostor,

izkušenj in iz drugih (literarnih) del.
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oblikujejo čutno domišljijsko predstavo

5 in 6. razred:

dogajalnega prostora in časa (avtorjev

Pri oblikovanju domišljijsko čutne predstave

opis/informacije iz književnega besedila;

dogajalnega prostora upoštevajo nekatere

pri zapolnjevanju nedoločnostnih mest v

omejitve, ki izhajajo npr. iz zemljepisnega,

besedilu dodajajo manjkajoče predstave iz

zgodovinskega in drugega znanja.

svojih izkušen, znanja in iz predstav,
nastalih ob branju drugih književnih del),

Sposobni so slediti dogajanju na več dogajalnih

razvijajo zmožnost slediti dogajanju na več



prostorih hkrati. Sposobni so si obdržati v

dogajalnih prostorih/časih hkrati.

spominu domišljijsko čutno predstavo
dogajalnega prostora, medtem ko teče dogajanje
v drugem dogajalnem prostoru, in si jo v
nespremenjeni podobi priklicati v zavest, ko se
literarno dogajanje spet preseli vanj.
Dogajalni čas
4., 5. in 6. razred:
Ne zaznavajo več le časovno zapovrstnega
nizanja dogodkov.
Dogajalni časi se v pripovedi lahko prepletajo
(npr. kronološki in retrospektivni tok dogodkov).
Povezujejo dogajalni čas in prostor.

PREGLEDNICA 4: Predlagana berila (dela) Bine Štampe Žmavc v učnih načrtih za
slovenščino za drugo triletje 1998 in 2011
Učni načrt SLOVENŠČINA (1998)

Program osnovna šola SLOVENŠČINA Učni
načrt (2011)

4. razred:

4. razred:



Špela čarovnica (poezija),



Špela čarovnica (poezija),



Nadobudna budnica (poezija),



Nadobudna budnica (poezija),



Ure kralja Mina (proza),



Ure kralja Mina (proza),



Popravljalnica igrač (proza).



Popravljalnica igrač (proza).

6. razred:
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Vesolje (poezija)

8 PREPOZNAVANJE ELEMENTOV ČASA V PRAVLJICI
MUC MEHKOŠAPEK MED UČENCI 3. RAZREDA
8.1

Raziskovalni problem in cilji raziskave

Z anketnim vprašalnikom sem želela ugotoviti prepoznavnost pisateljice Bine Štampe Žmavc
med učenci tretjega razreda devetletke. Predvidevala sem, da slovensko mladinsko pisateljico
Bino Štampe Žmavc učenci prve triade že dobro poznajo. Ugotoviti sem hotela tudi, kako
dobro, če sploh, učenci prepoznajo elemente časa v njenih proznih delih.
Z raziskavo sem želela dobiti potrditev ali zanikanje naslednjih trditev in ugotoviti:


Učenci v imenu Drveče mesto prepoznajo značilnost mesta.



Učenci lahko predvidevajo, kako je deček Maj živel v mestu.



Učenci iz besedila sklepajo, kako bi rad živel deček Maj.



Učenci znajo ugotoviti, koliko krožkov je imel deček Maj.



Učenci ugotovijo za koga je vedno zmanjkovalo časa.



Ali učenci prepoznajo, kakšen muc je Mehkošapek?



Ali učenci razberejo, kako je muc Mehkošapek poučil Maja, kdaj si je potrebno
vzeti »za eno muco časa«?



Ali učenci ugotovijo, kdo je otroke naučil, da si vzamejo »za eno muco časa«?



Učenci prepoznajo, kdaj so si odrasli v šoli morali vzeti »za eno muco časa«?



Učenci poznajo pravo mersko enoto za čas, ki jo uporabljamo?



Ali učenci pravilno predvidevajo, da si je kasneje tudi ravnatelj vzel »za eno muco
časa«?

8.2



S kakšnimi enotami bi učenci merili čas?



Katera dela Bine Štampe Žmavc učenci poznajo?

Hipoteze

H1: Več kot 80% učencev iz imena Drveče mest prepozna njegovo značilnost.
H2: Več kot polovica učencev pravilno predvideva, da je dečku nenehno manjkalo časa.
H3: Vsaj polovica učencev pravilno sklepa, kako bi rad živel deček Maj.
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H4: Več kot 80% učencev zna pravilno oceniti, koliko krožkov je imel deček Maj.
H5: Več kot 90% učencev ugotovi, za koga je vedno zmanjkalo časa.
H6: Več kot 80% učencev prepozna, kakšen maček je Muc Mehkošapek.
H7: Vsaj 70% učencev razbere, kdaj si je potrebno vzeti »za eno muco časa«.
H8: Več kot 90% učencev pravilno ugotovi, kdo je otroke naučil, da si vzamejo »za eno muco
časa«.
H9: Vsaj 85% učencev prepozna, kdaj so si odrasli v šoli morali vzeti »za eno muco časa«.
H10: Vsaj 80% učencev pozna pravilno mersko enoto za čas. Večji delež učencev, ki poznajo
pravilno mersko enoto za čas, je dečkov.
H11: Več kot 90% učencev pravilno predvideva, če si je kasneje tudi ravnatelj vzel »za eno
muco časa«.
H12: Učenci bi na vsaj deset različnih načinov merili čas.
H13: Vsak učenec pozna še dve deli slovenske mladinske pisateljice Bine Štampe Žmavc.

8.3

Metodologija

Uporabila sem deskriptivno in kavzalno – neeksperimentalno metodo pedagoškega
raziskovanja.

8.4

Tehnike zbiranja podatkov - merski inštrument

Raziskavo sem izvedla s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga sestavila sama in je
anonimen. Sestavljen je iz trinajstih vprašanj, od tega je dvanajst vprašanj zaprtega tipa, eno
vprašanje pa je odprtega tipa. Učenci tretjih razredov devetletne Osnovne šole Idrija (23. 6.
2001) so vprašalnik izpolnjevali takoj po izvedeni učni uri (2 šolski uri). Vse izpolnjene
vprašalnike sem preštela in opravila analizo.

8.5

Opis statistične množice

Statistična množica so učenci 3. razreda devetletne osnovne šole. Množico sestavlja 48
učencev 3. razreda osnovne šole. Vzorec je bil neslučajnostni in sicer namenski, saj so bili
vanj zajeti samo učenci 3. razreda devetletne osnovne šole. Vzorec je zajemal učence ene od
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primorskih šol. Šola je bila izbrana naključno. Vzorec ni reprezentativen, saj zaradi nizkega
števila učencev rezultatov ne moremo posplošiti na celotno populacijo učencev.

8.6

Opis obdelave podatkov

Pri dobljenih vprašalnikih sem uporabila kvalitativno obdelavo podatkov. Dostop do
podatkov je bil neposreden. Rezultate sem predstavila s tabelami, grafi in interpretacijo.

8.7

Učna priprava

Učno uro sem izvedla v 3. razredu osnovne šole. Obravnavala sem literarno besedilo Bine
Štampe Žmavc Muc Mehkošapek.
UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENSKI JEZIK
UČNI PREDMET

slovenski jezik

MENTORICA

Danica
Klemenčič

ŠOLA

OŠ Idrija

RAZRED

3.

ŠTUDENTKA

Urška Mijatović

DATUM

23. 6. 2011

UČNA TEMA

Koncept časa v kratki sodobni TEDEN
pravljici

UČNA ENOTA

Bina Štampe Žmavc, Muc

ZAP. URA

Mehkošapek

UČNI CILJI

o Učenci prepoznajo elemente časa.
o Učenci razumejo elemente časa.
o Učenci poznajo prave enote za merjenje časa.

UČNE OBLIKE

frontalna, individualna

UČNE METODE

pogovor, razlaga

35

UČNI

šolski zvezek

PRIPOMOČKI
IN SREDSTVA
VIRI IN

 B. Štampe Žmavc; Muc Mehkošapek, Ljubljana, Epta, 1998
 M. Grginič; ABC 3; 2. del, priročnik za učitelje za poučevanje

LITERATURA

slovenskega jezika v 3. razredu. Trzin, Izolit, 2001

Učence pozdravim, se jim predstavim in jim povem, zakaj sem z njimi.
DEJAVNOSTI UČITELJA PO FAZAH
1. UVAJANJE (MOTIVACIJA):
Delo učitelja:

Učenci:

Učenci aktivno sodelujejo pri igri in
Za uvod se posedemo v krog in se igramo ugotavljajo, po katerem načinu izbiramo
besedno igro, ˝poišči ključ˝.
besede.
Primer: Učencu na moji levi povem besedo Ko učenec pove besedo sošolcu na uho,
žoga. On pove sosedu besedo žaga, mora on povedati naslednjo besedo pravilno
pojasnim, da ni pravilna. Učenec konča z glede na način, ki sem si ga zamislila.
igro. Naslednji učenec pove besedo kocke.
Potrdim, da je beseda pravilna in lahko
nadaljuje z igro. Na podlagi povedanih
pravilnih

in

nepravilnih

besed

Tisti, katerega beseda ni pravilna, konča z
igro.

učenci

ugotovijo način izbire .
V tem primeru je ˝ključ˝ beseda igrača.

2. OBRAVNAVA SNOVI:
V krogu sede se pripravimo na poslušanje
teksta.
Pogovor začnem z vprašanjem: »Kdaj ste Učenci dajo nekaj različnih odgovorov.
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danes vstali?«
Pogovorimo se o enotah za merjenje časa: Ugotovim, da učenci večinoma znajo našteti
sekunda, minuta, ura, dan, teden, mesec, te enote.
leto.
Učence nagovorim: »Prebrala bom pravljico
Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek.«
Vprašam: »Jo morda kdo že pozna?«
Glasno preberem pravljico.

Nekateri učenci se spomnijo, da so odlomek
brali že v berilu.
Pazljivo poslušajo pravljico.

Med pravljico prekinem in jih vprašam, če
kakšne besede ne razumejo.

Naštejejo in povedo, katere živali imajo

Ko preberem pravljico do konca, učence doma.
vprašam, če imajo doma kakšno žival.

Pripovedujejo, kako so se počutili ob branju

Po prebrani pravljici razdelim vprašalnik in pravljice.
povem učencem, da se nanj ni potrebno

Samostojno izpolnjujejo vprašalnik.

podpisovati. Povem, da ne bomo vrednotili
pravilnih ali nepravilnih odgovorov.
Glasno berem vsako vprašanje, zato da ne
bi prišlo do nesporazumov.

3. ZAKLJUČNI DEL:
Vsak učenec nariše risbo o svojem konceptu oziroma predstavi časa.

Preden se poslovim z učenci ugotovim, da je pomembno, kako si znamo čas razporejati sami.

8.8

Rezultati in interpretacija raziskave

Z anketnim vprašalnikom sem ugotovila prepoznavnost in razumevanje besedila Muc
Mehkošapek, slovenske mladinske pisateljice Bine Štampe Žmavc, med učenci tretjega
razreda devetletke.
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TABELA 1: PREDSTAVITEV SPOLNE STRUKTURE ANKETIRANCEV
f

f%

Deklice

22

45,8

Dečki

26

54,2

Skupaj

48

100

Anketiranih je bilo 46 učencev tretjega razreda devetletne osnovne šole. Od tega je bilo
anketiranih 22 deklic in 26 dečkov. Spolna struktura je neenakomerna, saj so na anketo
odgovarjali tako dečki, kot deklice. Pri nadaljnji obdelavi podatkov sem upoštevala spolno
strukturo anketirancev.

GRAF 1: PREDSTAVITEV SPOLNE STRUKTURE ANKETIRANCEV

DEČKI
DEKLICE

Od 48-ih anketiranih učencev je 22 (45,8%) deklic, 26 (54,2%) pa je dečkov.
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1. vprašanje: Drveče mesto v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc
Mehkošapek ti pove, da je to mesto:
TABELA 2: Drveče mesto v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek ti
pove, kakšno
šno mesto je to.
to
Dečki

Deklice

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

Hitro

26

54,2

18

37,5

44

91,7

Narejeno iz drv

0

0

2

4,15

2

4,15

Počasno

0

0

2

4,15

2

4,15

Skupaj

26

54,2

22

45,8

48

100

GRAF 2: Drveče mesto v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek ti
pove, kakšno mesto je to.

HITRO
POČASNO
NAREJENO IZ DRV

Od 48 anketiranih učencev sta 2 (4,15%) odgovorila, da jima Drveče mesto pove, da je to
mesto počasno. Iz tabele je razvidno, da sta to deklici. 2 (4,15%) anketirana učenca sta
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odgovorila, da jima Drveče mesto pove, da je to mesto narejeno iz drv. Kot je razvidno iz
tabele, sta tudi ti dve deklici. Kar 44 (91,7) anketiranih pa je odgovorilo, da jim Drveče
mesto pove, da je to mesto hitro. Od tega je 26 (54,2%) anketiranih dečkov, 18 (37,5%) pa
je deklic.
Tako potrjujem hipotezo, da več kot polovica anketiranih učencev iz imena mesta v kratki
sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek, prepozna njegov značaj.

2. vprašanje: Deček Maj v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc
Mehkošapek je živel hitro ali počasi?
TABELA 3: Mnenje, kako je živel deček Maj v kratki sodobni pravljici Bine Štampe
Žmavc Muc Mehkošapek.
Dečki

Deklice

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

Hitro

22

45,8

16

33,3

38

79,2

Počasi

4

8,4

6

12,5

10

20,8

Skupaj

26

54,2

22

45,8

48

100
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GRAF 3: Mnenje, kako je živel deček Maj v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc
Muc Mehkošapek.

Število anketirancev

20

15
DEČKI
DEKLICE

10

5

0
POČASI

HITRO

Tabela prikazuje, da je od 48 anketiranih učencev, kar 38 (79,2%) učencev napisalo, da
menijo, da je deček Maj živel hitro. Od teh je 22 (45,8%) dečkov in 16 (33,3%) deklic.
Po analizi odgovorov potrjujem, da več kot polovica anketirancev pravilno domneva, da je
deček Maj v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek živel hitro
življenje.
Tabela nam prikazuje, da so 4 (8,4%) dečki in 6 (12,5%) deklic menilo napačno, da deček
Maj v Drvečem mestu v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek živi
počasi.
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3.vprašanje: Zakaj bi bil deček Maj v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc
Mehkošapek rad polž?
TABELA 4: Deček Maj v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek bi
rad bil polž
Dečki
f
Da

bi

lahko

jedel 0

Deklice

Skupaj

f%

f

f%

f

f%

0

0

0

0

0

samo solato
Da bi živel počasneje

26

45,8

22

45,8

48

100

Da bi se močno slinil

0

0

0

0

0

0

Skupaj

26

54,2

22

45,8

48

100
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GRAF 4: Deček Maj v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek bi rad
bil polž
26
26
24

22

22

Število anketirancev

20
18
16
DEČKI

14

DEKLICE

12
10
8
6
4
2

0

0

0

0

0
Da bi lahko jedel solato

Da bi živel počasneje

Da bi se močno slinil

Kakor tabela prikazuje, je vseh 26 (54,2%) dečkov odgovorilo, da bi bil deček Maj rad polž
zato, da bi živel počasneje. Prav tako je tudi vseh
vseh 22 deklic (45,8%) odgovorilo, da bi bil
deček Maj rad polž, da bi živel počasneje.
Naa podlagi anketnih rezultatov potrjujem hipotezo, da vsaj polovica anketiranih učencev
pravilno predvidi, zakaj bi bil deček Maj rad polž.
Graf kaže,, nihče od anketiranih učencev ni izbral možnih odgovorov, da bi deček Maj v kratki
sodobni pravljici Bine Štampe
tampe Žmavc Muc Mehkošapek rad bil polž, zato, da bi lahko jedel
solato ali zato, da bi se močno slinil.
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4. vprašanje: Koliko krožkov je imel deček Maj v kratki sodobni pravljici Bine Štampe
Žmavc Muc Mehkošapek?
TABELA 5: Mnenje, koliko krožkov je imel deček Maj v kratki sodobni pravljici Bine
Štampe Žmavc Muc Mehkošapek
Dečki

Deklice

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

Premalo

2

4,2

0

0

2

4,2

Preveč

17

35,4

19

39,6

36

75,0

Ravno prav

7

14,6

3

6,2

10

20,8

Skupaj

26

54,2

22

45,8

48

100

GRAF 5: Mnenje, koliko krožkov je imel deček Maj v kratki sodobni pravljici Bine Štampe
Žmavc Muc Mehkošapek
20
18

Število anketirancev

16
14
12
DEČKI

10

DEKLICE

8
6
4
2
0
Premalo

Preveč

Ravno prav

Kakor je razvidno iz tabele sta 2 dečka (4,2%) mnenja, da je imel deček Maj premalo
krožkov. 7 (14,6%) dečkov je mnenja, da je imel deček Maj ravno prav krožkov, 17 (35,4%)
dečkov pa je menja, da je imel deček Maj preveč krožkov.
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Nobena od deklic ni bila mnenja, da je imel deček Maj premalo krožkov, 3 (6,2%) deklice so
bile mnenja, da je imel deček Maj ravno prav krožkov, 19 (39,6%) deklic pa je bilo mnenja,
da je imel deček Maj preveč krožkov.
Glede na pridobljene in analizirane podatke rezultati kažejo, da manj kot 80% učencev
pravilno prepozna, da je deček Maj v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc
Mehkošapek imel preveč krožkov. Tako je hipoteza ovržena.

5. vprašanje: Skoraj nikoli ni časa za:
TABELA 6: V kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek, skoraj nikoli ni
časa za:
Dečki

Deklice

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

Krožke

2

4,2

1

2,1

3

6,3

Muca Mehkošapka

24

50

21

43,7

45

93,7

Pomivanje posode

0

0

0

0

0

0

Skupaj

26

54,2

22

45,8

48

100
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GRAF 6: V kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek
Mehkošapek, skoraj nikoli ni
časa za:
24
22
20
Število anketirancev

18
16
14
12

DEČKI

10

DEKLICE

8
6
4
2
0
Krožki

Muc Mehkošepek

Pomivanje posode

Kakor je razvidno iz tabele in tudi iz grafa je velik odstotek dečkov in deklic mnenja, da
skoraj nikoli ni bilo časa za Muca
M
Mehkošapka.... Tabela nam prikazuje, da je 24 (50%) dečkov
mnenja, da skoraj nikoli ni ostalo časa za Muca Mehkošapka in kar 21 (4
(43,7%) deklic, da ni
časa za Muca Mehkošapka.. Za odgovor, da skoraj nikoli ni ostalo časa za krožke, sta se
odločila 2 (4, 2%) dečka in 1 (2,1%) deklica. Za odgovor, da skoraj nikoli ni ostalo časa za
pomivanje posode, pa se ni odločil nobeden od anketiranih učencev.
Glede na pridobljene odgovore sprejemam
rejemam predpostavljeno hipotezo, da več kot 90%
anketiranih učencev pravilno sklepa, da skoraj nikoli ni bilo časa za Muca Mehkošapka v
kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek.
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6. vprašanje: Kakšen literarni lik je Muc Mehkošapek?
TABELA 7: Lastnost literarnega lika Muca Mehkošapka
Dečki

Deklice

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

Čaroben

26

54,2

22

45,8

0

100

Len

0

0

0

0

45

0

Siten

0

0

0

0

3

0

Skupaj

26

54,2

22

45,8

48

100

GRAF 7: Lastnost literarnega lika Muca Mehkošapka

Število anketirancev
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26
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22
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16
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6
4
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DEČKI
DEKLICE
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0

0

0

Siten

Čaroben

Ankete prikazane v tabeli in nato tudi na grafu kažejo, da so vsi anketirani učenci izbrali
odgovor, da je muc Mehkošapek čaroben muc. To pomeni, da je vseh 48 učencev izbralo ta
odgovor. Od tega je 22 (45,8%) deklic in 26 (54,2%) dečkov mnenja, da je literarni lik Muc
Mehkošapek v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc čaroben.
Naa podlagi pridobljenih podatkov in analiziranih rezultatov potrjujem hipotezo, da več kot
80% anketiranih
anih učencev prepozna lastnost

literarnega lika Muca
uca Mehkošapka v kratki

sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek.
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7. vprašanje: Literarni lik Muc Mehkošapek v kratki sodobni pravljici Bine Štampe
Žmavc Muc Mehkošapek je dečka Maja podučil, kdaj si je najbolje vzeti
»za
za eno muco časa«.
časa Kdaj je to?
TABELA 8: Kdaj je najbolj primerno imeti »za eno muco časa« v kratki sodobni pravljici
Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek.
Dečki

Deklice

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

Kadar nočeš pomagati 1

2,1

0

0

1

2,1

mami
Kadar se ti mudi

21

43,8

16

33,3

37

77,1

Ko se dolgočasiš

4

8,3

6

12,5

10

20,8

Skupaj

26

54,2

22

45,8

48

100

GRAF 8: Kdaj je najbolj primerno imeti »za eno muco časa« v kratki sodobni pravljici Bine
Štampe Žmavc Muc Mehkošapek (dečki)
Kadar nočeš
pomagati
mami; 1

Ko se dolgočasiš;
4

Kadar se ti mudi;
21

48

GRAF 9: Kdaj je najbolj primerno imeti »za eno muco časa«« v kratki sodobni pravljici Bine
Štampe Žmavc Muc Mehkošapek (deklice)
Kadar nočeš
pomagati
mami; 0
Ko se dolgočasiš; 6

Kadar se ti mudi;
16

Iz tabele in iz obeh grafov je razvidno,
razvidno da je na vprašanje, kdaj si je najbolje imeti »za eno
muco časa«,, samo 1 (2,1%) deček izbral odgovor, da je to kadar nočeš pomagati mami. Teg
Tega
odgovora pa ni izbrala nobenaa deklica, kar nam prikazuje graf 9. Za odgovor, da si je najbolje
imeti »za eno muco časa«,, ko se dolgočasiš, pa so se odločili 4 (8,3%) dečki in 6 (12,5%)
deklic. Za odgovor, da si je najbolje imeti »za eno muco časa«, kadar se ti mudi, pa se je
odločilo 21 (43,8%) dečkov in 16 (33,3%) deklic.
Glede na pridobljenee podatke in analizo rezultatov le-ti
ti potrjujejo, da je hipoteza, da vsaj 70%
anketiranih učencev pravilno razbere, kdaj je najbolje imeti »za
za eno muco časa
časa« v kratki
sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek, potrjena.
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8. vprašanje: Kdo je otroke v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc
Mehkošapek naučil, da si vzamejo »za eno muco časa«.
TABELA 9: Otroke je v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek
naučil, da si vzamejo »za eno muco časa«
Dečki

Deklice

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

Muc Mehkošapek

26

54,2

21

43,7

47

97,9

Poštar

0

0

0

0

0

0

Ravnatelj

0

0

1

2,1

1

2,1

Skupaj

26

54,2

22

45,8

48

100

GRAF 10: Otroke je v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek naučil,
da si vzamejo »za
za eno muco časa«
časa
DEČKI

DEKLICE

26
21

0
Muc Mehkošapek

0

Poštar

0

1

Ravnatelj

Glede na pridobljene podatke je razvidno, da se je za odgovor, da je otroke naučil, da si
vzamejo »za
za eno muco časa«,
časa ravnatelj, odločila 1 deklica (2,1%) in nihče od dečkov. Za
odgovor, da je otroke to naučil poštar,
poštar, se ni odločil noben anketiranec. Tako je odgovor, da

50

je otroke naučil, da si vzamejo »za eno muco časa«, Muc Mehkošapek, izbralo 26 (54,2%)
dečkov in 21 (43,7%) deklic.
Na podlagi zbranih rezultatov tako potrjujem hipotezo, da več kot 90% učencev pravilno
sklepa, da je v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek,literarni lik
Muc Mehkošapek otroke naučil, da si vzamejo za eno muco časa.

9. vprašanje: Kdaj so si odrasli v šoli v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc
Mehkošapek vzeli »za eno muco časa«?
TABELA 10: Kdaj so si odrasli v šoli v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc
Mehkošapek vzeli »za eno muco časa«?
Dečki
f
Ko so prišle v šolo 26

Deklice

Skupaj

f%

f

f%

f

f%

54,2

22

45,8

48

100

0

0

0

0

0

muce
Med

ocenjevanjem 0

kontrolnih nalog
Med počitnicami

0

0

0

0

0

0

Skupaj

26

54,2

22

45,8

48

100
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GRAF 11: Kdaj so si odrasli v šoli v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc
Mehkošapek vzeli »za eno muco časa«?

DEČKI
26

DEKLICE

22

0
0
0
0
Ko so v šolo prišle muce
Med ocenjevanje
kontrolnih nalog

med potnicami

Iz rezultatov v tabeli in prikazanih v grafu je razvidno, da se nihče od anketiranih učencev ni
odločil za odgovora, da so si odrasli v šoli vzeli »za
za eno muco časa
časa« med poletnimi
počitnicami ali med ocenjevanjem kontrolnih
kontrolnih nalog. Tako so vsi dečki 26 (54,8%) in vse
deklice 22 (45,2%) izbrali odgovor, da so da so si odrasli v šoli morali vzeti »za eno muco
časa«,, ko so v šolo prišle muce.
Iz teh odgovorov povzemam, da je tudi hipoteza, da vsaj 85% vseh anketiranih
anketiranih sklepa, da so
si odrasli v šoli v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek vzeli »za eno
muco časa«,, ko so v šolo prišle muce, potrjena.
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10. vprašanje: Kako pravilno merimo čas?
TABELA 11: Čas pravilno merimo:
merimo
Dečki

Deklice

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

V mucah

6

12,5

1

2,1

7

14,6

V urah

20

41,7

21

43,7

41

85,4

Skupaj

26

54,2

22

45,8

48

100

GRAF 12: Enote za merjenje časa

Enote v katerih merimo čas
DEČKI

DEKLICE

20

21

6
1
V mucah ( v pravljici)

V urah (v realnosti)

Iz rezultatov predstavljenih v tabeli in nato prikazanih v grafu, lahko odčitamo, da je 20
(41,7%) dečkov in 21 (43,7%) deklic obkrožilo, da pravilno merimo čas v urah. 6 (12,5%)
dečkov in 1 (2,1%) deklica pa so obkrožili, da se pravilno meri čas v mucah.
Glede na zbrane podatke in obdelane rezultate lahko del hipoteze, da vsaj 80% učencev
pozna pravilno enoto s katero
katero merimo, potrdim. Drug del hipoteze, da je večji delež
učencev, ki poznajo pravilno enoto s katero merimo čas, dečkov, pa zavrnem.
Tako je hipoteza da vsaj 80% učencev pozna pravilno enoto, s katero merimo čas in da je
pri tem večji delež dečkov, le delno sprejeta.

53

11. vprašanje: Ali misliš, da si je v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc
Mehkošapek kasneje tudi ravnatelj vzel »za eno muco časa«?
TABELA 12: Ali si je v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek
ravnatelj vzel »za eno muco časa«?
Dečki

Deklice

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

DA

25

52,1

22

45,8

47

97,9

NE

1

2,1

0

0

1

2,1

Skupaj

26

54,2

22

45,8

48

100

Števio anketiranih

GRAF 13: Ali si je ravnatelj vzel za eno muco časa?
50
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35
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25
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NE
DEČKI
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Kakor je razvidno iz tabele, je 25 (52,1%) dečkov in 22 (45,8%) deklic mnenja, da si je
kasneje tudi ravnatelj vzel »za eno muco časa«. 1 (2,1%) deček pa bil mnenja, da si ravnatelj
kasneje ni vzel »za eno muco časa«.
Na podlagi analize podatkov, tako potrjujem hipotezo, da več kot 90% anketiranih učencev
pravilno predvideva, da si je v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek
kasneje tudi ravnatelj vzel za eno muco časa.
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12. vprašanje: Če bi meril čas po svoje, kako bi ga meril?
TABELA 13: Kako bi učenci merili čas?
Dečki

Deklice

Skupaj

f

f%

f

f%

f

f%

Igra časa

2

4,2

0

0

2

4,2

Ladja časa

1

2,1

0

0

1

2,1

Počitnice časa

4

8,3

5

10,4

9

18,7

Prijateljstvo časa

1

2,1

0

0

1

2,1

Rožica časa

1

2,1

3

6,2

4

8,3

Srček časa

0

0

1

2,1

1

2,1

Ura časa

14

29,2

7

14,6

21

43,8

Zvezdica časa

0

0

1

2,1

1

2,1

Žival časa

3

6,2

5

10,4

8

16,6

SKUPAJ

26

54,2

22

45,8

48

100
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GRAF 14: Kako bi učenci merili čas?

Igra časa
Ladja časa
Počitnice časa
Prijateljstvo časa
Rožica časa
Srček časa
Ura časa
Zvezdica časa
Žival časa

Iz tabele je razvidno, da bi anketirani učenci merili čas na 9 različnih načinov. 8 (16,6%)
učencev bi merilo čas z živalmi, 9 (18,7%) učencev bi merilo čas s počitnicami, 2 (4,2%)
učenca bi merila čas z igro, 21 (43,8%) učencev bi merilo čas z urami, 1 (2,1%) učenka bi
merila čas v zvezdicah, 4 (8,3%) učenci bi merili čas v rožicah, 1 (2,1%) učenec bi meril čas v
ladjah, 1 (2,1%) učenec bi meril čas s prijatelji in 1 (2,1%) učenka bi merila čas s srčki.
Na podlagi zbranih podatkov tako hipoteza, da bi učenci merili čas na vsaj 10 različnih
načinov, ni sprejeta.

13. vprašanje: Našteta so dela Bine Štampe Žmavc. Če katerega od del poznaš, obkroži
črko pred njim. Lahko jih obkrožiš več.
TABELA 14: Katera dela Bine Štampe Žmavc poznaš?
Dečki

Deklice

Skupaj

f

f

f

Bajka o svetlobi

0

1

1

Cesar in roža

0

1

1

Drevo srca

1

2

3
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Košastka Katka

0

0

0

Pogašeni zmaj

1

1

2

Popravljalnica igrač

24

20

44

Ukradene sanje

0

1

1

Ure kralja Mina

1

0

1

Drugo

5

4

9

Ne poznam nobenega 2

1

3

30

64

dela
Skupaj

34

GRAF 15: Katera dela Bine Štampe Žmavc poznaš?
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Iz grafa in tabele je razvidno, da učenci poznajo nekaj njenih del. Vendar hipoteza, da vsak
učenec pozna vsaj še dve deli Bine Štampe Žmavc, ni sprejeta.
Učenci so bili pri odgovarjanju na vprašanja korektni in jasni. Z analizo odgovorov sem
ugotovila, daa učenci razumejo in v večji meri prepoznajo elemente časa v kratki sodobni
pravljici Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek.
Mehkošapek
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9 ZAKLJUČEK
V teoretičnem delu sem opredelila sodobno pravljico in nato še kratko sodobno pravljico.
Spoznala sem nekatere kriterije in značilnosti, katerih prej nisem poznala, oziroma zanje
nisem vedela.
Maria Nikolajeva pa v svojem delu From Mythic to Linear odpira popolnoma nov pogled na
mladinsko književnost. V nekaterih pogledih je za večino bralcev malce tuj, saj se nekateri še
vedno oklepajo romantičnega pojmovanja otroka.
V prvem empiričnem delu sem predstavila mladinsko književnost, katere del so tudi literarna
dela slovenske mladinske pisateljice Bine Štampe Žmavc. Opredelila sem sodobno pravljico
in nato še kratko sodobno pravljico.
Med sestavljanjem anketnega vprašalnika, so se odprla vprašanja, v kolikšni meri učenci v
osnovni šoli (3. razred), že poznajo dela Bine Štampe Žmavc. V učni uri sem ugotovila, da
tretješolci devetletne osnovne šole ne poznajo proznih del omenjene slovenske pisateljice.
Opazila sem, da večinoma poznajo le dela, ki so jih obravnavali v šoli, torej berila, ki jih jim
je predstavila učiteljica. Na osnovi tega sklepam, da v prostem času učenci le redko posegajo
po delih pisateljice Bine Štampe Žmavc.
Na osnovi študija virov in literature ter na osnovi raziskave, sem prišla do spoznanj, da bi ob
ponovnem pisanju diplomskega dela, nekoliko spremenila cilje, ki sem si jih zastavila.
Nekaterih namreč nisem uspela v celoti uresničiti. Vsaj ne tako kot sem želela.
Posamezne cilje bi dosegla v novi raziskavi ali nadaljnjem raziskovanju koncepta časa, ki
zahteva poglobljeno delo in medpredmetno povezavo, tako da bi to vsebino izvajala v daljšem
obdobju (ne le 1-2 šolski uri).

V empiričnem delu sem v strnjeni obliki predstavila tri izbrane kratke sodobne pravljice Bine
Štampe Žmavc v slikaniški knjižni obliki, ki obravnavajo koncept časa kot osrednji motiv.
Prikazala sem tudi interpretacijo rezultatov s tabelami in grafi.
Ob analizi odgovorov sem ugotovila, da so učenci moje branje zelo natančno in
skoncentrirano spremljali, saj so si zapomnili veliko podrobnosti, o katerih so me kasneje
spraševali. Njihov odziv na prebrano pravljico je bil pozitiven, saj sem videla, da jim je
vzbudila predvsem prijetne občutke. To potrjuje tudi delovno vzdušje in ugodna klima, ki je
vladala v razredu.
58

Kasneje, ko sem analizirala rezultate anketnega vprašalnika, sem ugotovila, da so učenci
dobro prepoznali elemente časa v obravnavanem delu. Koncept časa in elementi časa so jim
bili na nek način smešni, a po drugi strani tudi njim še dovolj blizu.
Bina Štampe Žmavc, sodobna mladinska pisateljica, ima zanimiv literarni opus. O tem
pričajo številne literarne nagrade, ki jih je prejela. Med učenci – mladimi bralci, s katerimi
sem tokrat delala, pa je prav gotovo premalo poznana. Med pisanjem diplomske naloge sem si
zastavila vprašanje, na kakšne načine bi lahko učitelji učence bolj motivirali

za branje del

slovenskih mladinskih pisateljev.
Naloga učitelja je, da učence seznani z deli različnih avtorjev. To predpisuje tudi Učni načrt
za slovenščino iz leta 2011. V skladu z navedenim učnim načrtom učenci spoznajo v 1.
triletju obvezna dela naslednjih avtorjev mladinske književnosti:
Nika Grafenauerja, Otona Župančiča, Kajetana Koviča, Ele Peroci, Svetlane Makarovič,
slovenske ljudske pravljice in delo enega sodobnika (po izbiri učitelja in učencev).
V 2. triletju pa so obvezni naslednji avtorji in njihova dela: Bina Štampe Žmavc, Astrid
Lindgren, Milan Dekleva, Leopold Suhodolčan, Boris A. Novak, Dane Zajc, Hans Christian
Andersen, (en sodobnik po izbiri učitelja in učenca).
Poleg obveznih avtorjev so v učnem načrtu zapisana še predlagana književna dela za
obravnavo v posameznem razredu. Ob upoštevanju učnega načrta in zrelosti učencev lahko
učitelj učencem ponudi v branje vsebine, ki jim najbolj odgovarjajo. Mislim, da so danes
šolske knjižnice dobro založene z raznovrstno literaturo in z različno tematiko. Z izbiro ne
sme biti težav. Prav je, da kljub vsej tehnologiji in spletu, še vedno navajamo otroke, da znajo
poseči po knjigi in jo znajo uporabiti.
Branje in raziskovanje del pisateljice Bine Štampe Žmavc me je vodilo v idejo, da bi bilo
zanimivo preveriti tudi med profesorji in profesoricami razrednega pouka, ali poznajo njena
dela in kako pogosto jih pri pouku književnosti obravnavajo.
Diplomsko delo mi je dalo nekaj zanimivih spodbud in idej. Prizadevala si bom učencem
približati knjigo tako, da bodo večkrat posegli po tovrstni literaturi.

59

10 LITERATURA IN VIRI
1. Blažić, M. M. (2011): Branja mladinske književnosti: izbor člankov in razprav.
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana.
2. Blažić, M. M. (1994). Pojmovanje mitskega in linearnega časa v mladinski
književnosti po Marii Nikolajevi in v slovenski mladinski književnosti. Otrok in knjiga
(54), 127–134.
3. Cencič, M. (2002): Pisanje in predstavljanje rezultatov raziskovalnega dela.
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Ljubljana.
4. Cencič, M. (1994): Priporočila za oblikovanje seminarskih in diplomskih nalog ter
diplomskih del. Pedagoška fakulteta, Ljubljana
5. Duncan, D. E. (2004): Koledar: 5000 let naporov, da bi uskladili uro in nebo – in kaj
se je zgodilo z manjkajočimi desetimi dnevi. Studia humanitatis, Ljubljana.
6. Eliade, M (1974): The myth of the eternal return; Cosmos and history. Princenton
University Press, Princenton.
7. Kobe, M (1987): Pogledi na mladinsko književnost. Mladinska knjiga, Ljubljana.
8. Kobe, M. (1999 a). Sodobna pravljica. Otrok in knjiga (47), 5–11.
9. Kobe, M. (1999 b). Sodobna pravljica. Otrok in knjiga (48), 5–12.
10. Nikolajeva, M. (2000). From Mythic to Linear. Time in Children's Literature. The
Children's Literature Association and The Scarecrow press, Inc. Lanham, Md. &
london.
11. Rotar, J. (1976): Povednost in vrsta. Mladinska knjiga, ljubljana
12. Slovar slovenskega knjižnega jezika (2005). DZS, Ljubljana.
13. Slovenski pravopis (2003). SAZU, Ljubljana.
14. Štampe – Žmavc, B. (1997): Bajka o svetlobi. EPTA, Ljubljana.
15. Štampe – Žmavc, B. (2009): Cesar in roža. Založba MIŠ, Dob pri Domžalah.
16. Štampe – Žmavc, B. (1993): Kam je izginil sneg. Državna založba Slovenija,
Ljubljana.
17. Štampe – Žmavc, B. (2009): Košastka Katka. Didakta, Radovljica.
18. Štampe – Žmavc, B (1997): Muc Mehkošapek. EPTA, Ljubljana.
19. Štampe – Žmavc, B (1994): Popravljalnica igrač. Založba Mladinske knjige,
Ljubljana.

60

20. Štampe – Žmavc, B (2011): Pravljica o medvedku in punčki. Založba MIŠ, Dob pri
Domžalah.
21. Štampe – Žmavc, B (2010): Snežnosek. Založba Ajda, Murska Sobota.
22. Štampe – Žmavc, B (2000): Tri zvezde za celjske kneze. Pokrajinski muzej Celje,
Ljubljana.
23. Štampe – Žmavc, B (2001): Ukradene sanje. Založba Mondena, Grosuplje.
24. Štampe – Žmavc, B (1996): Ure kralja Mina. Mladinska knjiga, Ljubljana.
25. Westerheim, M. (1993). Calendars of the world : a look at calendars & the ways we
celebrate. Oxford : Oneworld.

Spletni viri:
26. Učni načrt za slovenščino 1998. Pridobljen s svetovnega spleta 16. 6. 2013.
http://www2.arnes.si/~mkopas/slovenscina.pdf
27. Učni načrt za slovenščino 2011. Pridobljen s svetovnega spleta, 11. 6. 2013.
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_
UN/UN_slovenscina_OS.pdf

Viri slik:
SLIKA 1: Bina Štampe Žmavc; slika je dobljena s svetovnega spleta dne 10. 6. 2013 na
http://web.vecer.com.
SLIKA 2: Stonehenge; slika je dobljena s svetovnega spleta dne 20. 6. 2013 na
http://www.britannica.com/bps/media-view/127416/1/0/0.
SLIKA 3: Obelisk; slika je dobljena s svetovnega spleta dne 20. 6. 2013 na
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/121249/Cleopatras-Needle/.
SLIKA 4: Majevski koledar; slika je dobljena s svetovnega spleta dne 20. 6. 2013 na
http://www.britannica.com/bps/media-view/813/1/0/0.
SLIKA 5: Julijanski koledar; slika je dobljena s svetovnega spleta dne 20. 6. 2013 na
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/307826/Julian-calendar.
SLIKA 6: Darovanje papežu Gregorju prenovljeni koledar; slika je dobljena s svetovnega
spleta dne 20. 6. 2013 na http://www.britannica.com/bps/media-view/142232/1/0/0.
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SLIKA 7: Ura na nihala; slika je dobljena s svetovnega spleta dne 20. 6. 2013 na
http://www.britannica.com/bps/media-view/150255/1/0/0.
SLIKA 8: Naslovnica knjige Popravljalnica igrač; Štampe – Žmavc, B (1994):
Popravljalnica igrač. Ilustrirala Mojca Cerjak. Založba Mladinske knjige,
Ljubljana.
SLIKA 9: Ilustracija iz knjige Popravljalnica igrač; Štampe – Žmavc, B (1994):
Popravljalnica igrač. Ilustrirala Mojca Cerjak. Založba Mladinske knjige,
Ljubljana.
SLIKA 10: Naslovnica knjige Ure kralja Mina; Štampe – Žmavc, B (1996): Ure kralja Mina.
Ilustrirala Alenka Sottler. Mladinska knjiga, Ljubljana.
SLIKA 11: Ilustracija iz knjige Ure kralja Mina; Štampe – Žmavc, B (1996): Ure kralja
Mina. Ilustrirala Alenka Sottler. Mladinska knjiga, Ljubljana.
SLIKA 12: Naslovnica knjige Muc Mehkošapek; Štampe – Žmavc, B (1997): Muc
Mehkošapek. Ilustriral Svjetlan Junaković. EPTA, Ljubljana.
SLIKA 13: Ilustracija iz knjige Muc Mehkošapek; Štampe – Žmavc, B (1997): Muc
Mehkošapek. Ilustriral Svjetlan Junaković. EPTA, Ljubljana.

11 PRILOGE
PRILOGA 1: Anketni vprašalnik za učence
PRILOGA 2: Besedilo kratke sodobne pravljice Bine Štampe Žmavc Muc Mehkošapek
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PRILOGA 1

Vprašalnik za učence 3. razreda o pravljici MUC
MEHKOŠAPEK avtorice Bine Štampe Žmavc
Pozdravljen/-a,
Prosim te, da odgovoriš na spodnja vprašanja o pravljici Muc Mehkošapek.
Pri vprašanjih obkroži samo en odgovor oziroma napiši svojega na črto.

Izpolnjuje:

deček

deklica

1. Ime mesta Drveče mesto ti pove, da je to mesto:
a) hitro.
b) počasno.
c) narejeno iz drv.
2. Deček Maj je živel (vstavi: hitro/počasi) _________________ .
3. Zakaj bi Maj rad bil polž? Da bi:
a) …lahko jedel samo solato.
b) …živel počasneje.
c) …se močno slinil.
4. Koliko krožkov je imel po tvoje Maj?
a) Premalo.
b) Ravno prav.
c) Preveč.
5. Skoraj nikoli ni ostalo časa za:
a) Muca Mehkošapka.
b) Krožke.
c) Pomivanje posode.
6. Kakšen muc je Mehkošapek?
a) Len.
b) Siten.
c) Čaroben.
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7. Muc Mehkošapek je Maja podučil, kdaj si je najbolje vzeti za eno muco časa.
Kdaj je to?
a) Ko se dolgočasiš.
b) Kadar se ti mudi.
c) Kadar nočeš pomagati mami .
8. Kdo je otroke naučil, da si vzamejo za eno muco časa?
a) Ravnatelj.
b) Poštar.
c) Muc Mehkošapek.
9. Kdaj so bili odrasli v šoli prisiljeni, da so si vzeli za eno muco časa?
a) Med počitnicami.
b) Ko so v šolo prišle muce.
c) Med ocenjevanjem kontrolnih nalog.
10. Obkroži, kako pravilno merimo čas.
V urah.

V mucah.

11. Ali misliš, da si je kasneje tudi ravnatelj vzel za eno muco časa?
a) Da.
b) Ne.
12. Če bi lahko meril čas po svoje, kako bi ga meril? Na črto napiši svoj
odgovor________________________________________________________
______________________________________________________________
13. Spodaj so našteta dela Bine Štampe Žmavc. Če katerega od del poznaš,
obkroži črko pred njim. Lahko jih izbereš tudi več.
a) Cesar in roža
b) Ukradene sanje
c) Popravljalnica igrač
d) Pogašeni zmaj
e) Košastka Katka
f) Ure Kralja Mina
g) Drevo srca
h) Bajka o svetlobi
14. Nariši, kako vidiš čas.Vzemi si tudi ti za eno muco časa, kadar boš utrujen!
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PRILOGA 2

Bina Štampe Žmavc Muc Mehkošapek
V Drvečem mestu je vse samo hitelo in drvelo. Drveli so vlaki, avtobusi, letala, metroji,
helikopterji, kolesa, motorji in koraki. Drveli so zjutraj, opoldne in zvečer – celo ponoči ni
bilo nobenega miru. Drveče mesto pač ni imelo časa spati! Kje pa! Moralo je brzeti tudi
ponoči, da ni kaj zamudilo! Celo slaščičarne v Drvečem mestu niso bile takšne kot drugod.
Sploh niso imele več stolov. Le kdo bi mogel sede zapravljati čas in se sladkati s slaščicami,
medtem ko drugi hitijo. Rogljiček, sladoled ali torta si res ne zaslužijo, da bi človek zaradi
njih sedel za mizo. Prav lahko jih pomlatiš sproti, ko tečeš na metro ali na letalo. Kajti ljudje
Drvečega mesta so morali vsak dan tekati za svojimi karierami, službami, neodložljivo
nujnimi opravki in se niso smeli niti za hipček ustaviti, da jih ne bi kdo prehitel.
V Drvečem mestu je živel tudi deček Maj. Čeprav je imel ime po najlepšem in najbolj
dišečem mesecu leta, pravzaprav sploh ni vedel, kakšen je mesec maj. Še skozi okno ni imel
časa pogledati, kaj šele poduhati vonjave kakšnega meseca. Sicer pa so si bili letni časi v
Drvečem mestu čudno podobni, kot bi se zlili v en sam drveč čas brez vonja in barv. Tudi
Maju je nenehno zmanjkovalo časa in kar naprej ga je kdo priganjal. »Hitro vstani, Maj,« ga
je zjutraj priganjala mama, »saj več, da se nama z očkom mudi v službo!« »No, pojej že
vendar!« se je razburjal očka in stoje srebal kavo. »Še nisi rešil testne naloge!?« ga je
priganjala učiteljica v šoli. »Nihče ne bo čakal nate, da si boš pol ure ogledoval slaščice v
izložbi! Gostje čakajo!« se je jezil slaščičar. »Zadnji čas, da zaračunamo tudi ogledovanje
slaščic! Čas je denar, denar pa čas!« »Nimamo časa za otroke!« je rekla cvetličarka, ko je
hotel kupiti rožo za mamo. »Skrbeti moramo za kupce, ki vedo, kaj hočejo!« je utripala z
naličenimi vekami ter se smehljala gospodu z diamantno iglo in s črnim poslovnim kovčkom.
»Si že naredil nalogo?« ga je popoldne priganjala mama. »Saj vendar veš, da imaš čez eno uro
violino!« je cepetala od nestrpnosti. »Če ne boš zadosti hiter, ne boš nikoli ničesar dosegel!«
se je jezil očka, dirjajoč po stanovanju med dvema svetovno važnima sestankoma. »Svet
dandanes pripada hitrim!« »Čisto rad bi bil za spremembo polž! Mi vsaj ne bi bilo treba
hiteti!« je zavzdihnil Maj. »Saj ti ne manjka veliko!« se je hudoval očka in oddivjal skozi
vrata. Tako je šlo vsak dan, naprej in naprej. »Ko bi imel vsaj malček časa zase!« si je nekega
večera dejal Maj. Za seboj je imel dolg, utrujajoče drveč dan. Šolo, violino, plavalni tečaj,
računalniško skupino…, zdaj pa ga je čakala še domača naloga. Kot zmeraj jo bo zagotovo
napisal veliko pregrdo, da bi bila učiteljica v šoli zadovoljna. Le kako naj bi bilo drugače, ko
pa je od celodnevnega drvenja že čisto utrujen in strašansko zaspan! Pisal je in pisal, a naloge
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ni hotelo biti konec. Bolj ko se je trudil, bolj utrujen je postajal in več napak se je tihotapilo v
nalogo. Povrhu vsega je skočil na mizo še muc Mehkošapek, ker si je zaželel družbe in
ljubkovanja. Ubogi muc, skoraj nikoli ni ostalo časa zanj!
»Mijav… mijaaav…!« je zamijavkal in pogledal Maja s svojimi bistrimi očmi. Podrsal se mu
je s smrčkom ob brado, potlej pa se zadovoljno zvil na njegov zvezek, natanko tam, kjer je
bila Majeva naloga. »Tukaj ne moreš ležati, Mehkošapek! Dokončati moram nalogo,« je rekel
Maj in pobožal Mehkošapkov kožušček. Mehkošapek pa je zapredel, da je prijazno zabrnelo v
Majevih utrujenih ušesih in prav nič si ni želel odgnati muca s svoje nedokončane naloge.
Objel ga je, se stisnil obenj in mu zakopal lica v puhast kožušček. »Tako si mehek in topel in
nikoli se ti nikamor ne mudi…!« je mrmral Maj in veke so mu postajale težje in težje… Joj,
kako se je prestrašil, ko sta ga mamica in očka prebudila! »Spet si zaspal pri mizi, Maj!
Mehkošapek pa na tvojem zvezku!« je karajoče dejala mama.
»Glej no! Danes je pa tvoja naloga čisto brez napak in pomanjkljivosti!« se je zadovoljno
čudil očka. »Mijav!« je modro zamijavkal Mehkošapek ter se pomucal ob Majevo lice. Maj je
začudeno strmel v svoj zvezek. Prav dobro se je spominjal pack in popravkov v svoji nalogi,
predvsem pa tega, da je sploh ni napisal do konca. Mar se mu sanja…?! Čisto mogoče, ko je
takole utrujen in zaspan. Bo že jutri premislil, kako je s to rečjo. Naslednji dan je bil utrujajoč
in drveč, zato do večera ni utegnil niti pomisliti na čudno prigodo. Ko pa je zvečer pisal
nalogo, je prišel Mehkošapek in kot prejšnjikrat sedel na mizo ter prijazno mežikal v Maja.
»Bi mi rad kaj povedal…?« je raztreseno dejal Maj. »Mijav!« je zamijavkal Mehkošapek, se
pretegnil in legel na Majev zvezek, natanko tja, kjer je bila zapisana naloga. »Nimam časa,
Mehkošapek, še na polovici nisem, oooh…,« se mu je zazehalo, »pa že skoraj spim…!
»Mijav, kar zaspi! Saj si zaslužiš! Ti bom že jaz dokončal nalogo!« je nenadoma spregovoril
muc in prijazno pomežiknil. »Dandanes je res hudo biti otrok! Še za muco časa ti ne
pustijo…, mijav!« se je zamišljeno potacal po glavi. Maj je onemel od začudenja.
Mehkošapek, njegov puhasti muc Mehkošapek, zna govoriti… Pomel si je oči, se uščipnil v
desni kazalec…, a nič ni izginilo in muc je še zmeraj sedel na njegovem zvezku ter se tacal po
glavi. Maj je previdno, za vsak primer bolj potihem, vprašal: »Ali res govoriš, Mehkošapek?«
»Res, če ti ne sediš na ušesih!« je dobre volje odgovoril muc. »Torej si mi ti včeraj popravil
in… dokončal nalogo?« »Jaz, mijav! Si videl še koga drugega?« se je muzal Mehkošapek.
»Potem sploh nisi navaden muc…!« »Ampak kaj…?« je vprašal Mehkošapek. »Čudežni muc,
kaj pa drugega!« je navdušeno vzkliknil Maj. »Le kako nisem tega že prej opazil!« »Ko pa
nisi imel nikoli časa zame! Zato sem te moral nekako prepričati. No, sem vreden vsaj za muco
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časa?!« »Oh, Mehkošapek, vreden si najmanj tisoč muc časa!« je osramočeno dejal Maj in se
stisnil ob Mehkošapkov kožušček. »Mijav,« je prijazno zapredel Mehkošapek, »za eno muco
časa je čisto dovolj zame!«
Tako se je Maju drveči čas nenadoma puhasto zaoblil in se upočasnil vsak dan za najmanj eno
muco časa. Ne zato, ker bi Mehkošapek delala naloge namesto njega, ampak zato, ker je
postalo pisanje domačih nalog njuno skupno razburljivo doživetje. Maju se ni več mudilo, saj
je vedel, da si lahko brez skrbi vzame za eno muco časa, pa bo še zmeraj pravočasno in brez
napak naredil nalogo. Muc Mehkošapek ga je poučil, da je svet veliko lepši, če si ga malce
počasneje ogledaš. Kadar si najbolj utrujen, živčen in nestrpen, si vzemi vsaj za muco časa, pa
bo vse mehkeje, lažje in bolj prav teklo.
Vendar pa je bilo Maju hudo, da so drugi otroci v Drvečem mestu, ki seveda niso imeli doma
čudežnega muca Mehkošapka, še zmeraj brezglavo drveli in zvečer utrujeni reševali naloge,
namesto da bi spali. Saj sploh niso vedeli, kaj vse se lahko spremeni, če si vzameš za muco
časa. Maj pa jim – to je bilo popolnima razumljivo – ni mogel izdati svoje skrivnosti. Oh, še
predobro je vedel, da v Drvečem mestu tudi skrivnosti odbrzijo naprej kot brzovlaki – že čez
nekaj ur so v časopisih, na televizijskih ekranih in… konec zanj in za Mehkošapka!
Mehkošapka bi zasledovali novinarji, morda bi se do njega dokopali celo znanstveniki, ki
hočejo zmeraj vse do kraja raziskati. Kar streslo ga je ob misli, da bi ga zaprli v svoje bele
laboratorije, kjer bi hoteli razvozlati skrivnost Mehkošapkove čudežnosti. Prav gotovo bi mu
hoteli izmeriti repek, ušesa, šapke, mu presvetliti oči… oh, ubogi, ubogi muc Mehkošapek!
Ljubi, prijazni, puhasti Mehkošapek! Le kaj naj stori?
Maj ni in ni našel rešitve. kdo ve, ali bi jo sploh kdaj, če mu ne bi znova priskočil na pomoč
njegov Mehkošapek. »Veš, pravzaprav je lahko vsaka muca po svoje čudežna!« je dejal Maju.
»Če si vzameš čas zanjo in če jo imaš rad!« je pomenljivo zapredel. Maj se je zamislil…
»Ampak muco moraš najprej imeti, mar ne?! Pri nas v Drvečem mestu ima le malokdo pravo,
živo muco. Igrače muce še, ker ne jedo, ne pijejo in ne mijavkajo. Nobenega časa ne
zahtevajo zase, razumeš?!« »Seveda razumem, saj sem muc!« je zamijavkal Mehkošapek.
»Ravno zato je še posebej pomembno, da otrokom podariva vsaj za eno muco časa!« je dobre
volje pomežiknil Maju.
»To že. A kako, Mehkošapek?!« »Napisala bova obvestilo, ostalo prepusti meni!« je dejal
Mehkošapek. »Na mucaste zadeve se najbolj spoznamo muce, mar me?!« Naslednjega dne so
otroci našli pod šolskimi klopmi majhne listke z nadvse čudnim obvestilom: »Če se vam
mudi, si vzemite vsaj za eno muco čas!« Takšna čudna obvestila so bila napisana tudi na
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šolskih tablah, na vseh oglasnih deskah in celo na računalniških zaslonih. Otroci so se čudili,
vznemirjeno pogledovali drug drugega in se spraševali, kaj neki pomeni skrivnostno
sporočilo. Da je zares skrivnostno, so vedeli po tem, ker je strašansko vznemirilo učitelje in
učiteljice!
V ravnateljevi pisarni so se takoj sestali šolski svetniki in svetnice ter pretresali problem
skrivnostnega besedila. Ravnatelj je, vijoličast od ogorčenja, sedel pred računalniškim
zaslonom in obsedeno pritiskal na gumbe, da bi izbrisal obvestilo neznanega izvora, ki je
nenehno pobliskavalo na zaslonu. »Kaj takega!« je pihal od jeze. »To je gotovo kakšno
nevarno, podtalno sporočilo organizacije, ki hoče rušiti naš šolski red! Na vsak način je
potrebno odkriti, kdo stoji za tem! Lepo vas prosim, ste že slišali kaj bolj nevarnega in
predrznega – vzeti si za eno muco časa!? Se mar meri čas v mucah ali v urah, vas vprašam?!«
»Če dovolite, spoštovani gospod ravnatelj,« je tiho dejala učiteljica književnosti, »veliko bolj
zanimivo bi bilo, ko bi ga lahko merili z mucami!« »Gospodična Rimanka,« je poskočil
ravnatelj. »Vi ste vse preveč zarimani v svoje pesmi, da bi mogel upoštevati vaše… vaše nesmiselne prepesnitve!« »Za eno muco časa,« je zamišljeno dejal učitelj matematike. »Zadeva
je logična kot pet in pet, če jo vzameš pod drobnogled,« je odobravajoče prikimal. »Lepo vas
prosim, gospod Tangens! So se tudi vam zarimali možgani? Pri priči hočem ugotoviti, od kod
izvira nevarno sporočilo! Drugače se lahko zgodi, da nam bo zadeva popolnoma zavozlala
pamet!« je razburjeno vpil ravnatelj in udarjal po tipkovnici računalnika.
A še preden so utegnili nadaljevati svetniški pogovor, je privihrala skozi vrata šolska tajnica.
»Ooprostite, gospod ravnatelj… mmajhna neprijetnost… ttokrat za sspremembo… ččisto
žživa,« je zmedeno jecljala ter opletala z rokami. »Mar so se tudi vam zavozlali možgani,
gospodična Šilček?! Kaj pa vendar trobezljate?!« je jezno planil ravnatelj. »Ooprostite,
ggospod ravnatelj…« je zmedeno zajecljala tajnica in kazala z roko nekam na hodnik. »Čče bi
izvolili… sami pogledati…!« »O, saj tudi bom!« je odločno dejal ravnatelj in stopil na
hodnik. Za njim so hiteli zmedeni in radovedni svetniki in svetnice in – imeli so kaj videti! Na
šolskem hodniku je mrgolelo muc. Belih, črnih, progastih, lisastih, vseh mogočnih in
nemogočih barvnih kombinacij. Sprehajale so se med otroki, ki so prihiteli iz razredov, se
predrzno pretegovale in si oblizovale šapke, kot bi bile dom. »Nezaslišano, nezaslišano
predrzno…!« je nejeverno jecljal ravnatelj. »Tak polovite jih vendar,« je mahal z rokami pred
nosovi svetnikov in svetnic.
Le Rimanka in Tangens sta veselo opazovala direndaj okrog sebe in se nista kdo ve kaj
čudila. »No, pa si moramo res vzeti vsaj za eno muco časa!« se je zasmejala Rimanka. »Za
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eno muco časa – kakšna natančnost! Saj sem rekel, da je logično kot pet in pet!« je navdušeno
rekel Tangens. Otroci pa so komajda opazili navzočnost ravnatelja in učiteljev. Tako so bili
zaverovani v igro z mucami, da so kar pozabili, kje so.
»Tak polovite že mačke!« je vpil ravnatelj. To pa še zdaleč ni bilo preprosto. Bolj ko so se
svetniki in svetnice trudili uloviti muce, manj jim je uspevalo. Celo ravnatelj je v obupu začel
tekati za mačkami, da bi dal dober zgled. Moral je rešiti svojo ravnateljsko čast. A naj se je še
tako podil za mačkami – zmeraj znova je zgrabil za prazno. Krotke muce, mačice, ki so se
tako prijazno pustile crkljati otrokom, so se ravnatelju in svetnikom pokazale kot popolnoma
neobvladljive zverinice. Pihale so, ježile dlako in divjale sem in tja, kot da so na mačjih
dirkah. »Pokličite živalski vrt… ne, … konjederca…, mačjederca…!« je zasoplo vpil
ravnatelj. »Gospod ravnatelj, meni se zdi, da bi bilo pametneje poklicati na pomoč otroke!« je
mirno rekla Rimanka. »Pokličite kogarkoli hočete, a mačja zalega mora iz šole!« je stokal
ravnatelj in se držal za glavo. Otroci so komaj čakali, da pridejo do muc. In tudi muce so
menda čakale nanje, saj so se jim prijazno in krotko pustile prijeti ter jim zadovoljno zapredle
v naročju. »No, kaj takega!« je omotično ponavljal ravnatelja in si brisal obraz. Zdaj ni bilo
več druge rešitve, kot prekiniti pouk, da ni lahko otroci odnesli muce iz šole. O tem, kam jih
bodo odnesli, pravzaprav nihče ni razmišljal. Za ravnatelja je bilo najpomembneje, da mačke
zapustijo šolo. Saj mu je tako in tako na ravnateljskih plečih ostal tisti čudni, nepojasnjeni –
Če se vam mudi, si vzemite vsaj za eno muco časa! Otroci pa so zdaj čisto natanko vedeli, kaj
pomenijo napisi na tablah in na računalniških zaslonih. Pomenijo, da si morajo vzeti za eno
muco časa. Nič več in nič manj! Saj zato so muce prišle.
Prvič po dolgem času so veselo odhajali iz šole. Namesto množice domačih nalog so nosili s
seboj prijazne, mehke muce… »Mehkošapek, le kako ti je uspelo?!« je srečno dejal Maj in se
stiskal ob Mehkošapkov kožušček. »Ko bi ti vedel, kakšna zmeda je zavladala v šoli! Že
obvestilo je bilo dovolj razburljivo, ko pa so potem prišle še muce… »Mijav, si kar
mislim…!« je zadovoljno zapredel Mehkošapek. »Kaj pa zdaj?! Misliš, da bodo otroci
razumeli sporočilo?!« je zaskrbelo Maja. »So ga že, mijav! Boš že videl!« je pomežiknil muc.
Mehkošapek je imel prav. Zdaj so si tudi drugi otroci v Drvečem mestu vsak dan vzeli vsaj za
eno muco časa. Najsi so bile muce čudežne ali ne, domače naloge so imele veliko manj
napak, saj so imeli vsaj za eno muco časa več kot prej. In to je bilo naravnost čudovito! Če so
se starši in učitelji pritoževali, kako jim nenehno zmanjkuje časa, so jim otroci navihano
odgovarjali: »To je zato, ker si ne vzamete niti za eno muco časa!« Počasi je ta čudežni stavek
začel delovati tudi na odrasle. Vsak dan so se kje v Drvečem mestu našli kakšni očki, mame,
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tete, strici in dedki, ki so si, sprva še sramežljivo, privoščili za eno muco časa. Bilo jih je
zmeraj več in počasi so si upali o tem pogovarjati celo naglas. »Saj sem rekel,« se je smejal
matematik Tangens kolegici Rimanki. »Stvar je logična kot pet in pet!« »Prav res,« je
zasanjano odgovarjala Rimanka. »Veliko bolj zanimivo je, če meriš čas z mucami!« »Oh,
odkar imamo pri hiši muco, imamo veliko več časa! Za celo muco časa več!« je navdušeno
pripovedovala gospodična Šilček gospodu ravnatelju. »Česa ne poveste?! Torej tudi vi…!« se
je čudil ravnatelj in pri priči sta si vzela za muco časa ter poklepetala.
Kmalu so si prebivalci Drvečega mesta prav vsak dan privoščili vsaj za eno muco časa.
Slaščičar je v slaščičarni znova postavil ljubke, udobne stolčke, kajti ljudje so si strašansko
želeli mucastega klepeta ob slaščicah. Bilo je vendar popolnoma nedopustno stoje si ukrati za
muco časa!
Tako je Drveče mesto dobilo novo, nezamenljivo čudovito mero za čas. Mehko, mucasto, da
se ji ni mogel upreti. Nič čudnega, da so se na številčnicah ur začele pojavljati podobe muc.
Prebivalci mesta pa so, kadar se jim je zdelo, da preveč hitijo, že kar iz navade govorili: »Čas
je, da si privoščimo za eno muco časa!« Kdorkoli je kdaj obiskal Drveče mesto, si je lahko v
njem na vsakem koraku privoščil tisti znamenito – za eno muco časa! In če imaš tudi ti muco,
ki ti sede na zvezek, ko delaš domačo nalogo, je nikar ne odženi proč! Vzemi si za eno muco
časa in, kdo ve, morda, morda, se bo lepega dne izkazalo, da sploh ni navadna muca, ampak
pravcata čudežna Mehkošapka…
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