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PRIMERJAVA POUSTVARJANJA OB UMETNOSTNIH BESEDILIH V 

3. RAZREDIH MESTNIH IN PODEŽELSKIH ŠOL NA GORIŠKEM 

 

POVZETEK 

Poustvarjanje ob umetnostnih besedilih je ena izmed najpogosteje uporabljenih dejavnosti, ki 

sledijo obravnavi literarnega dela. Učenci pri poustvarjanju uresničujejo cilje, ki spodbujajo 

dejavnosti vezane na vsebino prebranega umetnostnega dela pri književnem pouku. 

V diplomskem delu me je zanimalo, na kakšne načine poustvarjajo učenci 3. razredov ob 

umetnostnih besedilih. Osredotočila sem se na razlike v poustvarjanju tretješolcev mestnih in 

podeželskih šol. 

V teoretičnem delu so predstavljena umetnostna besedila (namen, šolska interpretacija in stik 

z bralcem), literarna in besedna ustvarjalnost (razvoj in načini spodbujanja) ter vse o 

poustvarjanju ob umetnostnih besedilih (razlika med ustvarjanjem in poustvarjanjem, vrste in 

faze poustvarjanja, njegov namen ter umestitev v učni načrt). 

V empiričnem delu sem analizirala anketne vprašalnike, na katere so odgovarjali učitelji 

mestnih in podeželskih šol. V njih so predstavili svoje misli o pojmu poustvarjalnost, podali 

mnenja o spodbujanju poustvarjalnosti s strani ciljev v učnem načrtu, nakazali, katere 

dejavnosti najpogosteje izvajajo v razredu in doma ter prikazali udeležbo in odzive učencev o 

tekmovanju za Cankarjevo priznanje. 
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THE COMPARISON OF INTERPRETATION OF LITERARY TEXTS IN 

THIRD CLASSES OF URBAN AND RURAL SCHOOLS IN THE 

GORIŠKA REGION 

 

ABSTRACT 

Re-creating literary texts is one of the most frequently used activities that follow the reading 

of literary work. Through re-creating pupils meet the goals that promote activities related to 

the presented litarary work in the literature lesson. 

The thesis explores the question about the ways of re-creating literature by third class pupils. I 

was focused on the re-creating differences between urban and rural children. 

The theoretical part presents literary texts (their purpose, the school interpretation of them and 

their contact with readers), literary and verbal creativity (the development and its ways of 

promoting) and all about re-creating literary texts (the differences between creating and re-

creating, the types and phases of re-creating, its purpose and also its placement in the national 

curriculum). 

In the empirical part I analysed the questionnaires which were answered by teachers of urban 

and rural schools. They presented their thoughts about the concept of re-creating, expressed 

their opinions about the promotion of re-creating through the goals from the national 

curriculum, indicated the most frequently used activities of re-creating in the class and at 

home, and showed the participation in the Cankar Award contest and the children's feedback 

on it. 
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''V resničnost lahko vstopamo skozi glavna vrata ali, kar je bolj zabavno, skozi okno.« 

(Rodari, 1977: 27)
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1 UVOD 

Za vedno mi bo ostal v spominu prav vsak izmed tistih dni mojega otroštva, ko sem nestrpno 

pričakovala prihod »potujoče knjižnice«. Toliko huje je bilo zato, ker sem vse knjige prebrala 

še v istem tednu in sem zato morala čakati še dolge tri tedne do njenega prihoda. Knjige sem 

kar požirala eno za drugo in uživala v času, ko sem se lahko zatekla v popoln svet, ki so mi ga 

ponujale. Nisem se mogla upreti njihovim neizmernim silam, ki so me zadrževale in me niso 

spustile, dokler jih nisem prebrala od prve do zadnje strani. Včasih sem brala še dolgo v noč z 

majhno baterijsko svetilko skrita pod odejo, ko so že vsi drugi spali. In še danes je tako. 

Knjigo, ki me prevzame in me ne izpusti, preberem na en mah. Želim si, da bi vsak otrok 

videl lepoto umetnostnih besedil ravno v tem, da v njih lahko najde tisti košček sveta kamor 

pripada, pa čeprav je to le v njihovi domišljiji. 

Že tekom študija sem se odločila, da bom svoje diplomsko delo pisala pri mladinski 

književnosti. Poleg moje ljubezen do branja so k moji odločitvi dodatno pripomogla tudi 

zanimiva predavanja prof. dr. Igorja Sakside. 

Poustvarjanje je izraz, ki se ga v pogovoru redkeje uporablja kot pa ustvarjanje. Pri tem 

večkrat pozabimo, da so ravno dejavnosti poustvarjanja ob umetnostnih besedilih prisotne 

skoraj pri vsaki šolski interpretaciji umetnostnih besedil. Učenci se pri poustvarjanju vedno 

opirajo na že znane zglede. V želji, da bi se dodatno usposobila za poučevanje in praktično 

delo v razredu, sem raziskovala in se podučila o dejavnostih poustvarjanja. 

V teoretičnem delu diplomskega dela je predstavljeno umetnostno besedilo, njegov namen, 

povezava z bralcem in šolska interpretacija le-tega. Nakazan je pomen branja in bralnega 

razvoja ter bralne vloge bralca. Opredelili smo literarno in besedno ustvarjalnost, njen razvoj 

ter spodbujanje pri otrocih. Posebej pa smo se osredotočili na poustvarjanje ob umetnostnih 

besedilih in nakazali tiste značilnosti, ki ga ločijo od ustvarjanja. Zapisali smo vrste 

poustvarjalnih besedil in njihove faze tvorjenja. 

V empiričnem delu je zapisana razčlenitev in podrobna opredelitev raziskovalne naloge. 

Postavili smo cilje in nakazali raziskovalne hipoteze. Opisana je raziskovalna metodologija. 

Predstavljena je analiza anketnega vprašalnika za učitelje 3. razredov mestnih in podeželskih 

šol. 
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V zaključnem delu so prikazane ugotovitve raziskovalne naloge, ki kažejo na to, da ni večjih 

razlik pri načinu poustvarjanja ob literarnih besedilih med učenci mestnih in podeželskih šol. 

V učnem načrtu je zapisanih veliko ciljev, ki se navezujejo na poustvarjanje literarnih besedil. 

Zanimalo nas je, s katerimi načini učitelji mestnih in podeželskih šol uresničujejo te cilje. 

Ugotovili smo, da se tekmovanja za Cankarjevo priznanje udeležuje večina učencev, katerih 

odzivi so zelo raznoliki.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 UMETNOSTNO BESEDILO 

2.1.1 O umetnostnih besedilih 

Bistvena lastnost, ki umetnostno besedilo loči od neumetnostnega, je njegova večpomenska 

sporočilnost, kot navaja Kolarjeva v knjigi Umetnostno besedilo in učenec. Na takšen način 

ga tudi sprejemamo, razumemo in doživljamo. Poleg osnovnih pomenov jezikovnega gradiva 

učinkuje ob branju in poslušanju še vrsta »sopomenov in asociacij, ki jih učenec/bralec 

razbira iz nenavadne in nepričakovane izrabe jezikovnih sredstev in jih domišlja tudi iz 

svojega sobesedila in domišljije« (Kolar, 1987: 9). K živosti in sporočilni gibljivosti, tudi ob 

večkratnem branju, pripomorejo lastnosti jezikovne in slogovne oblikovanosti. Besedilo 

učinkuje z »osnovnimi, prenesenimi in več pomeni hkrati samo v stiku z 

bralcem/poslušalcem, kar pomeni tudi, da se njegovo sporočilo nenehno aktualizira z danim 

širšim družbenim sobesedilom, se v njem preverja in potrjuje« (prav tam: 9). 

Posebna oblikovanost izrazne ravni jezika (ritem, rime, zvočno slikanje) in tudi nenavadne 

zveze besed, besedne tvorjenke ter razširjene pomenske rabe (prim. Saksida, 1994) določajo 

jezikovni izraz v umetnostnem besedilu. »Jezik umetnostnega besedila razširja pomenski 

obseg besede. S tem povečuje njeno čustveno in predstavno prostornino, prenavlja ustaljene 

skladenjske vzorce in stalne besedne zveze, temelji na zvočnosti in likovnosti besede. Poleg 

vzpostavljanja nenavadne besedilne/domišljijske stvarnosti in širjenja bralčevega pogleda na 

zunajliterarno stvarnost je njen namen tudi širjenje jezikovnih izraznih možnosti, zlasti 

pomenskega polja besed.« (Prav tam: 23.) 

V umetnostnem besedilu izstopa razmerje med »resničnostjo« in »fiktivnim svetom« (prim. 

Kolar, 1987). Avtorica predstavlja dva tipa predmetnosti. Ena predmetnost je tista, ki jo 

umetnik dobiva vase od zunaj, in druga predmetnost, ki jo čuti v sebi. V slednji doživlja, z njo 

čustvuje in se mu oblikuje v nove podobe in oblike. V nekaterih besedilih se le-te včasih zdijo 

nesmiselne, na prvi pogled neživljenjske, neresnične (pravljične, izmišljene), vendarle 

predstavljajo neki nov svet, ki s svojo drugačnostjo prekaša starega. Avtorjevo osebno 

razmerje do besedila se kaže v čustveni in domišljijsko obarvani predmetnosti. Zaradi 

besedilne večplastnosti je težko razbrati vse pomenske plasti v celoti, prav tako učenci sami 

težko najdejo vse sopomenske in pomenske odtenke besedila. Razkrivanje pomenske zgradbe 

umetnostnega besedila, mora biti v skladu z učenčevo stopnjo šolske in osebnostne zrelosti, 
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»saj ni vseeno, kdaj se mu razodene smisel sporočila – in tudi ni vseeno, kako ga učitelj vodi 

do oblikovanja predstav in k razumevanju besedila« (prav tam: 12). 

Pozornost mladega bralca zbudita prav oblikovanost umetnostnega besedila in način branja le-

tega. To se zgodi že ob prvih stikih bralca z besedno umetnostjo. Na njegovo pozornost vpliva 

s svojo »glasovno ureditvijo in sporočilnostjo, nato s premišljeno izbiro besedja, pomensko 

ureditvijo delov v sporočilno celoto – predvsem pa z izpostavljenimi izraznimi sredstvi in 

nepričakovanimi pomenskimi prenosi« (Vačun - Kolar, 2005: 13). Takšno umetnostno 

besedilo ustvarja svet z vsemi izraznimi sredstvi in možnostmi običajno avtorjevega prvega 

jezika (prav tam: 13). 

 

2.1.2 Namen umetnostnih besedil 

Literatura nima zgolj predstavne funkcije, ampak temelji tudi na idejni oz. tematski ravni. 

Igor Saksida poudarja, da bralec ne bere umetnostnih besedil zgolj zato, da bi se informiral o 

nečem, temveč zato da dopuščajo njegovi domišljiji svobodo pri oblikovanju besedilne 

domišljijske stvarnosti (prim. Saksida, 1994). 

Marija Vačun - Kolar navaja pomembnost jezikovnih posebnosti, nenavadnih in 

nepričakovanih izrazov za učenčevo pozornost in radovednost. Učenec se s tem prvič sreča v 

stiku z umetnostnim besedilom, sprejetemu pa mora določiti pravi pomen s svojimi 

izkušnjami in z živo predstavo. Vse to pripomore k temu: 

 da se mu bo umetnostno besedilo razodevalo na več ravneh hkrati in v čim več 

razsežnostih, 

  da si bo oblikoval predstave, razvijal asociacije in se jezikovno ozaveščal med 

sprejemanjem literarnega besedila in 

 da si bo tako oblikoval in utrdil svojo kultiviranost izražanja v maternem jeziku, svoj 

vrednostni sistem in s tem tudi svojo pismenost (prim. Vačun - Kolar, 2005). 

 

2.1.3 Bralec in umetnostno besedilo 

Umetnostno oblikovano literarno besedilo pri bralcih omogoča različna dojemanja in 

doživljanja. Posamezne dele ali celoto besedila bralec vnaša v svojo zavest z obnavljalnim 
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branjem in ustvarjanjem svojega splošnega znanja. Na takšen način učenec »oblikuje lastno 

bralno polje z že znanimi, pa tudi neznanimi, jezikovnimi in slogovnimi izraznimi sredstvi« 

(Vačun - Kolar, 2005: 3). 

Vsako umetnostno besedilo je ustvarjeno tako, da se bralec čuti vključenega v svet besedila. 

Pritegne ga takšna literatura, ki vključuje njegove lastnosti in pričakovanja. K nadaljevanju 

branja ga spodbudi na različne načine: z naslovom ali podnaslovom, z zaključkom ali 

začetkom zgodbe, tudi s kakšno nenavadno oblikovano povedjo, z likovno predstavitvijo 

njenega junaka (prim. Vačun - Kolar, 2005). Velikokrat bralca pritegne prav to, da v besedilu 

prepoznava svoj svet – svoje kraje, ljudi in običaje.  

»Otrok, ki je pogosto v stiku z umetnostnim besedilom, ima bogatejšo domišljijo, bolj razvite 

zmožnosti asociativnega, ustvarjalnega mišljenja in izražanja kot otrok, ki takšne možnosti 

nima, zato predvidevamo, da to spodbuja posebna raba in izraba jezikovnih izraznih sredstev 

materinščine« (prav tam: 15). Kolarjeva navaja tudi velik pomen vpliva jezikovnih in 

slogovnih sredstev v umetnostno oblikovanih besedilih na njihove miselne in jezikovne 

zmožnostih. 

 

2.1.4 Šolska interpretacija umetnostnega besedila 

Šolska interpretacija je »skupno branje in obravnava leposlovnih besedil v problemsko-

ustvarjalni interakciji učitelja in učencev« (Krakar - Vogel, 2004: 56). Pri šolski interpretaciji 

umetnostnega besedila je potrebno upoštevati posebnosti samega besedila, bralčeve socialne 

izkušnje in njegovo razvitost razumevanja jezika ter stvarnosti. Prav tako pomemben je odnos 

med interpretom in naslovnikom, v našem primeru sta to odrasli in otrok. Sprejemanje in 

spoznavanje književnih del ne poteka pri vseh bralcih enako, zato jim je potrebno prilagoditi 

interpretacijo. »Težko razumljivi jezik književne vede je potrebno »prevesti« v takšen, za 

pogovor z učenci uporaben jezik, ki bo primeren za naslovnika (učenca), in se hkrati ne bo 

oddaljil od literarnozgodovinskih pojmovanj« (Saksida, 1992: 11). 

 

Glede na cilje in vsebine ločimo celostno in delno šolsko interpretacijo (prim. Krakar - Vogel, 

2004). Celostna šolska interpretacija se odvija takrat, ko je v središču pozornosti celotno 

literarno besedilo na vseh spoznavno-sprejemnih stopnjah. Delna šolska interpretacija pa se 

ne dogaja na vseh spoznavno-sprejemnih stopnjah. Slednja se pogosteje uporablja, saj v šoli 
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obravnavamo le odlomke daljših besedil, ki bralcu predstavljajo del daljšega besedila ali 

nastopa kot samostojna celota, dostopna za branje in interpretacijo. Učence najbolj motivira 

književni pouk s kombinacijo celostne in delne šolske interpretacije. 

Interpretacija besedila mora upoštevati vse tri funkcije besedila – etično, estetsko in 

spoznavno. Umetniškost literature se kaže v tem, da so vse tri funkcije medsebojno povezane 

v strukturo. 

 

Etična funkcija besedila 

Pedagogizacija mladinske književnosti je imela velik vpliv pri prevelikem poudarjanju etične 

komponente besedila. Takšno pisanje za mlade naj bi služilo pri njihovi vzgoji. Besedila, 

nastala v prvi polovice dvajsetega stoletja vsebujejo elemente, ki se ne skladajo s pravo 

umetniško besedo: »črno-belo slikanje oseb, razvoj zgodbe po vzorcu dobro zmaga, slabo pa 

je kaznovano, oblikovanje izrazito neživljenjskega in otroku tujega junaka, vnašanje 

eksplicitnih naukov« (Saksida, 1992: 6). Na tak način je možno besedilo namerno 

interpretirati, tako da zavzamejo etične sodbe osrednje mesto, ostali dve plati pa sta tako s 

posegom, ki besedilo prikroji vzgojnemu kopitu, povsem odrinjeni. Tudi dela, ki jim na prvi 

pogled ne moremo očitati moralizma, lahko z neustreznim prerazporejanjem pomena 

posameznih funkcij književnosti popolnoma podredimo vzgojnim namenom in tako pretirano 

poudarimo etično vrednoto (prim. Saksida, 1992). Estetsko in spoznavno funkcijo 

zanemarimo in s tem razvrednotimo tudi samo umetniškost besedila.  

 

Estetska funkcija besedila se nanaša na bralčevo dojemanje besedila, ki temelji na njegovi 

usposobljenosti za branje leposlovja. Da bi lahko zaznaval estetske lastnosti umetnostnega 

besedila, mora poznati literarno prakso (prim. Grosman, 1989); samo tako bo lahko sprejel v 

celoti oblikovno pomensko enotnost besedila. Zaznavanje estetske razsežnosti leposlovja je 

zelo pomembno, saj lahko ob nepravilni interpretaciji učence odvrne od književnih del. 

 

Spoznavna funkcija besedila se nanaša na stvarnost in je z njo v zvezi, toda nič manj niso 

pomembni domišljijski/nestvarni elementi. Književnost preoblikuje sestavine resničnosti po 

svojih načelih in jim dodaja lastnosti, ki jih v resničnosti nimajo. »Resničnost posameznih 

sestavin fiktivnega sveta književnosti ni osrednja, bolj bistveno je razmerje med njimi, 

posebna zgradba, v kateri se prepozna splošne sestavine stvarnega sveta« (Saksida, 1992: 7). 
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2.2 OTROK IN BRANJE UMETNOSTNIH BESEDIL 

2.2.1 Pomen branja 

Branje je spretnost, ki jo otrok pridobi najhitreje in z najmanjšim naporom, ko je za to 

naravno dozorel (prim. Kordigel, 1993). Otroku predstavlja prijetno izkušnjo, saj smo ljudje 

radovedni že po naravi in se zanimamo za druge ljudi ter tuje usode. Za večino otrok pa je še 

dodatno povezano z najprijetnejšimi spomini na zgodnje otroštvo. 

Branje otroku vsestransko koristi, spodbuja njegov čustveni, socialni in intelektualni razvoj 

(prim. Kordigel - Aberšek in Jamnik, 1999). Da pa se otrok in knjiga sploh srečata, je 

potreben odrasel posrednik. Ob branju pravljic, pesmic in zgodbic otrok uživa in doživlja 

estetsko ugodje, ki je pogoj za njegovo kasnejše literarnoestetsko dojemljivost. 

Branje zahtevnejših umetniško oblikovanih besedil razvija otrokovo sposobnost zaznavanja in 

ga uvaja v možnost simboličnega izražanja. S tem ga uvaja v bolj zapletene rabe jezika, v 

spoznavanje možnosti organizacije, ki jih odpira jezik, ter pripravlja na bolj nadzorovano rabo 

jezika in mišljenja. Ob branju otrok spoznava in usvaja načine izražanja, asociativne in druge 

oblike mišljenja ter se pripravlja na jezikovne izzive odraslega sveta (prim. Kordigel, 1993). 

Branje pripomore k boljšemu pisanju (prim. Grosman, 2003), saj bralec med branjem opazuje 

pisano rabo jezika in njegove posebnosti. Branje vpliva na boljše poslušanje, kajti bralec mora 

ves čas pazljivo slediti besedilu. S pridobivanjem novih besed in spoznavanjem izraznih 

možnosti jezika se pri bralcu razvija in izboljšuje govor. 

Zgodnejša leta so primerna, da otroku veliko beremo, mu pripovedujemo razne zgodbe in se z 

njim pogovarjamo. Otrok bo na čustveni in socialni ravni spoznaval, kaj se skriva v 

pripovedovanih ali zapisanih besedah, zgodbah, pripovedih in pravljicah. V knjigah odkriva 

svet in ga povezuje z resničnim življenjem (prim. Marjanovič - Umek in Zupančič, 2003). 

 

2.2.2 Bralni razvoj 

Metka Kordigel predstavi poskus združitve različnih tipologij (starost bralca, doživljanje 

literature in odzivanje nanjo, literarnoestetski razvoj) v povezavi z dopolnitvami M. Kobe 

(periodizacija pravljičnega obdobja) in J. Piageta (razvojna psihologija). Svoja razmišljanja o 

mladem bralcu je predstavila še v delu Mladinska literatura, otroci in učitelji, v katerem 
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pravi, da sta teoretična osnova estetske recepcije in veda o mladem bralcu teoretični izhodišči 

za komunikacijski model poučevanja mladinske književnosti (prim. Kordigel, 1993). Učitelj 

naj bi poznal zakonitosti otrokove recepcije iz različnih zornih kotov (pedagoškega, 

sociološkega, literarnoestetskega in psihološkega), vendar naj bi otroka opazoval 

interdisciplinarno, ker je vsak otrok enkraten in dosega svoj bralni razvoj. 

Otrokov bralni razvoj je v skladu z razvojno psihologijo Metka Kordigel (prav tam) razdelila 

na štiri faze: 

 predjezikovno obdobje ali doba praktične inteligence, 

 obdobje intuitivne inteligence, 

 obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij, 

 obdobje abstraktne inteligence. 

 

Predjezikovno obdobje ali doba praktične inteligence 

V tej fazi otrok ne pozna meje med sabo in svetom, v katerem živi. Vsebina mu ni 

pomembna, saj doživlja le formo. Takrat uporablja kartonsko zapognjenko, ki mu služi kot 

igrača. Ko otrok bolj obvlada jezik, mu postane zanimiva slikanica. Ta vrsta knjig z malo 

besedila in veliko slikovnega gradiva ponazarja situacije iz otrokovega okolja. V začetku si 

otrok slikanice le ogleduje, kasneje pa mu starši ob ilustracijah pripovedujejo zgodbo ali 

razlagajo situacije, ki so naslikane. V tem primeru gre za dialog med knjigo, otrokom in starši 

(prav tam). 

 

Obdobje intuitivne inteligence 

Obdobje intuitivne inteligence nastopi po drugem in tretjem letu. Otrok je še vedno izrazito 

egocentričen, vendar se začenja zavedati, da ni center sveta. V tem času začnejo starši svojim 

otrokom pripovedovati prve zgodbice in pravljice. Jezik in mišljenje sta tako razvita, da so si 

otroci sposobni predstavljati osebe, dejanja in dogajalni prostor zgolj ob pripovedovanju. 

Pravljice in zgodbice so prilagojene otrokovemu izkustvenemu svetu. Primerne so glasbene 

pravljice, pretkane z verzi, ki se jih otrok med poslušanjem uči in tako aktivno sodeluje. 

Pravljična doba nastopi takrat, ko se je otrok za dalj časa sposoben posvetiti osebam in 

dogodkom, ki z njim nimajo nobene zveze (prav tam). Otrok si želi, da mu pravljice 

pripovedujejo ali berejo starši. Hrepeni po varnosti in pripadnosti. V kombinaciji z 

literarnoestetskim ugodjem doživlja fizično ugodje. Ko se otrok okoli četrtega ali petega leta 
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začne intenzivneje zanimati tudi za realni svet izven svojega doživljanja, pride v ugodnih 

razmerah do prve diferenciacije literarnoestetskih in pragmatičnih interesov (prav tam). 

 

Obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij 

Po sedmem letu se otrok upira absolutni avtoriteti in sprejema partnerski odnos. Njegov način 

razmišljanja se spremeni, ni več tako impulziven, sposoben je komunicirati, se prilagajati 

skupini ter upoštevati dogovor (prav tam). Kazen pretehta in jo pogosto omili ali celo ovrže, 

prekrškov pa ne presoja več tako strogo. To obdobje je čas šolanja in natančno določenega 

delovnega dne, od katerega ni mogoče odstopiti. Želi si, da bi se zgodilo nekaj nenavadnega, 

čudežnega, kar bi ga iztrgalo vsakdanjosti, zato se začne zatekati v domišljijo. Literarne osebe 

doživljajo razburljive dogodivščine in uspehe s pomočjo čudežev. Sposoben je slediti 

zapleteni zgodbi z več osebami na več krajih dogajanja (pustolovske pravljice), ne verjame pa 

več v klasične pravljice. Zanimati ga začnejo knjige z naravoslovnimi vsebinami, otroške 

enciklopedije in ilustrirane enciklopedije za odrasle (prav tam). 

 

Obdobje abstraktne inteligence 

Mladostnik po dvanajstem letu spolno dozori in odraste ter išče svoje mesto v družbi. V tem 

obdobju je »zmožen formulirati svoje teorije o življenju, družbi, estetskih, metafizičnih, 

znanstvenih in psiholoških vprašanjih« (Kordigel, 1993: 85). Abstraktno razmišlja in temu 

ustrezno napreduje v bralnem razvoju. Zanimajo ga pustolovski romani, ki so vezani na realni 

svet. Privlačijo ga teme, ki obravnavajo posameznikove ideje, ljubezenska čustva in njegov 

spopad z družbo. Bere mladinsko literaturo s tematiko vključevanja mladostnika v svet 

odraslih oz. literaturo, ki se s to tematiko ukvarja (prim. Kordigel, 1993). 

 

2.2.3 Bralne vloge bralca 

Bralna vloga se kaže kot način bralčevega obnašanja in dojemanja nekega besedila. Vloge so 

povezane s starostjo bralca, kar pa ne pomeni, da se določena vloga ne more pojaviti prej ali 

kasneje. Odrasli bralec pa ima sposobnost branja besedil na različne načine.  

Appleyard navaja pet bralnih vlog: igrivi, junaški, razmišljujoč, razlagalni in pragmatični 

bralec. 
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Igrivi bralec 

Tak bralec ima dve zanimivi značilnosti. Prva značilnosti je obvladanje jezika do te mere, da 

se otrok lahko z njim igra in ustvarja nove vzorce. Druga značilnost pa je poznavanje 

nekaterih temeljnih sestavin pravljice (pravljični začetek, pravljični liki in pravljična zgodba) 

že pred vstopom v šolo, zato moramo takemu bralcu čim več brati. Z literaturo se srečuje 

preko glasnega branja odraslih. Že zelo zgodaj v razvoju otroka se začenja ločevanje realnega 

sveta in fantazije, saj naj bi otrok že v predšolski dobi razlikoval pravljični svet in realnost. 

Glavni poudarek pri igrivem bralcu je ta, da se otrok uči vstopati v fantazijski svet, spoznava 

njegovo avtonomnost in pravila, ter da se v njem za razliko od realnega sveta povsem 

svobodno igra. 

 

Junaški bralec 

Vloga se pojavi ob vstopu otroka v šolo (okoli sedmega leta starosti). Otrok kot junak v 

realnosti in književnosti s svojo bistrostjo premaguje težave in zato je v tej dobi pomembna 

pravljica. V tej dobi pride tudi do povečanja t. i. bralnih interesov in zato otroci začenjajo 

brati zelo različna besedila. Bralci s to bralno vlogo so zmožni brati že zelo obsežna besedila, 

lahko tudi neilustrirane knjige z drobnim tiskom. 

 

Razmišljujoč bralec 

Bralna vloga je pomembna predvsem v adolescenci, ko bralec od literature pričakuje modele 

vedenja, polja za razmišljanje o vrednotah in idealih. Bralec se ob branju knjig sprašuje o 

doživljanju sveta. Nekaterim bralcem v tem obdobju je lahko literatura celo kriterij 

vrednotenja realnosti. 

 

Razlagalni bralec  

Ta tip bralca se povezuje s tistimi bralci, ki literaturo raziskujejo, študirajo in analizirajo.  

 

Pragmatični bralec 

Bralna vloga je značilna za odraslega bralca, ki lahko bere knjige na vse prejšnje načine. 

Njegovo branje je odvisno do namena: lahko se igra z besedami, lahko razmišlja o vrednotah 

(prim. Appleyard, 1994). 
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2.3 OTROK IN LITERARNA USTVARJALNOST 

2.3.1 Kaj je literarna ustvarjalnost? 

Milena Blažić meni, da je literarna nadarjenost »imaginativna in inventivna miselna 

aktivnost« (Blažić, 1992: 14), v katero vključujemo tudi spomin, reprodukcijo, inteligentnost 

in druge dejavnike. Prepleta se z ostalimi vrstami nadarjenosti, najpomembnejši pa sta 

umetniška senzibilnost in socialna nadarjenost. 

 

2.3.2 Razvoj literarne ustvarjalnosti otrok 

Avtorica knjige Kreativno pisanje je opisala značilnosti razvojnih faz literarne ustvarjalnosti 

otrok. Le-te je razdelila na več starostnih obdobij, ki se ločijo po izražanju in obširnosti 

otrokovega besednega zaklada (prim. Blažić, 1992). 

 

Od 4. do 6. leta 

V predbralnem obdobju od 4. do 6. leta otrokom beremo slikanice v prozni, verzni ali dramski 

obliki. V tem času so dovzetni za otroške rime, kratke zgodbice iz otroškega in živalskega 

sveta. V tem obdobju radi poslušajo iste knjige, zgodbice iz vsakdanjega življenja, predvsem 

pa pravljice, ki imajo optimističen pogled na svet. Ko ustno ustvarjamo pravljice in zgodbice, 

naj glavne literarne osebe ustrezajo otrokovim letom. Za to obdobje so primerne literarne 

igrice oz. besedne igre, besedno asociiranje in nasprotja. Značilnost tega obdobja je besedna 

kreativnost, sprevračanje in izmišljanje besed, fabuliranje, igre rim ipd. Pogovori z igračami 

so prvi monološki in dialoški poskusi ustvarjanja. V tem razvojnem obdobju se otroci rajši 

izražajo likovno kot literarno, zatorej naj narišejo svojo pravljico ali zgodbico, mi pa jo bomo 

po njihovem nareku zapisali, potem tudi prebrali in popravili, če to sami želijo. Pri ustvarjanju 

pojdimo od znanih, manj znanih in do novih besedil. Laže je delati variacije na že znane 

pravljice kot na nove (prav tam). 

 

Od 1. do 3. razreda 

Večina otrok samostojno bere in ustvarja pravljice, zgodbice, ljudske pripovedke, vizualno 

poezijo, pesmi z akrostihom, lutkovne igrice, krajše gledališke predstave, slikopise in stripe. 

V tem času se lotijo svojih prvih ustvarjalnih poskusov, pesmic z rimami ali brez, radi 
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fabulirajo in pišejo cele zgodbice. Spodbujamo jih z vizualno poezijo, poudarjamo temeljna 

čustvena stanja in motive za čustvena stanja junakov. Pri kreativnem branju poudarjamo 

vsebino, osebe, temo, lastnosti oseb in okoliščine. Spodbujamo jih k ustnemu pripovedovanju 

o osebnih doživetjih in dogodkih. Za to obdobje je primerno dopolnjevanje stavkov, 

dopolnjevanje zgodb, domišljijski spisi, dajanju naslovov zgodbam ali nizu slik. S sistemom 

vprašanj in podvprašanj spodbujamo kreativno branje – kdo nastopa v besedilu, kaj se dogaja, 

kje se dogaja, kako je bilo, zakaj se je to zgodilo ipd., potem pa lahko kreativno predelujemo 

informacijo oz. besedilo iz berila (prav tam). 

 

Od 4. do 5. razreda 

Otroci v tem obdobju radi berejo in pišejo dinamične zgodbe iz Orienta, antike, ljudske 

pravljice, znanstvenofantastične zgodbe in povsod iščejo senzacije, zato radi berejo 

pustolovske knjige, knjige o tehniki, odkritjih, eksperimentih, njihovo branje sledi filmskim 

pravilom – veliko akcije. Zanimata jih zgodba in literarni junak, ki naj bo spreten, sposoben, 

pošten, njihove starosti in predvsem naj bo junak. V tem obdobju začne otrok že razmišljati o 

motivih, zakaj je nekdo nekaj storil, in to imenujemo proces ponotranjanja problemov, ki 

ustreza razvojni fazi otroka, ko začne razmišljati o sebi in svetu. Učence zato navajamo na 

opis dogajanj in stanj. Senzibiliziramo jih za iskanje navadnih in nenavadnih besednih zvez in 

pomenskih družin. Pri nekaterih učencih se začne pravi mikro ustvarjalni proces, ki je 

prepoznaven z zavestnim iskanjem besed, nekateri uporabljajo celo metafore in je ta način 

izražanja potrebno le spodbujati (prav tam). 

 

2.3.3 Spodbujanje ustvarjalnosti otrok 

Pri spodbujanju ustvarjalnosti v šoli ima učitelj pomembno vlogo. Jaušovec poudarja 

učiteljevo temeljito poznavanje značilnosti otrokovega spoznavnega razvoja, da bo izpolnil 

didaktične zahteve pouka (prim. Jaušovec, 1987). Pri svojem delu mora izhajati iz razvojnih 

danosti otroka in se osredotočiti na prav tako pomembno usmerjanje k njegovemu 

nadaljnjemu razvoju.  

Milena Blažić svetuje, da splošne ustvarjalne sposobnosti učencev razvijamo tako, da:  

 sprejemamo njegov nekonformizem in spodbujamo njegovo argumentirano kritičnost, 

 ga učimo presegati inercijo mišljenja, 
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 spodbujamo njegov smisel za improviziranje in samostojnost,  

 razvijamo občutljivost za probleme ter empatijo, 

 spoštujemo njegovo iniciativnost in ga usmerjamo pri iskanju novih rešitev oz. znana 

besedila gledati iz novih zornih kotov, 

 povečujemo njegovo temeljno znanje, usmerjamo na iskanje oddaljenih asociacij in 

odkrivanja problemov ter poudariti, da ne iščemo samo pravih rešitev (prim. Blažić, 

2000). 

 

Pri razvijanju besedne ustvarjalnosti pa Blažićeva priporoča, da »večamo raven splošnega 

znanja, širimo besedišče, spomin, poglabljamo ustvarjalno domišljijo in gojimo pozitivna 

pričakovanja do učencev pri katerih iščemo znanje, ne pa neznanje« (prav tam: 8). Glavno 

razliko med tradicionalnim in sodobnim poukom književnosti navaja ravno pri načinu 

spodbujanja otrokove ustvarjalnosti. Pri tradicionalnem pouku književnosti prihaja do 

spodbujanja pasivnih, neproduktivnih in posnemovalnih sposobnosti otrok, kateri zgolj 

sprejemajo, kar jim učitelj posreduje. Sodobno zasnovan pouk didaktike mladinske 

književnosti pa spodbuja ustvarjalnost učencev in njihovo lastno izvirnost, s tem razvija 

njihove ekspresivne sposobnosti in vodi v aktiven pouk, ki je usmerjen k učencu. Spodbujanje 

doživljajske občutljivosti in razvijanje besedne ustvarjalnosti, pisanje ustvarjalnih ter 

poustvarjalnih besedil (prim. Blažić, 2000) je bistvo ustvarjalnega pisanja. 

 

2.3.4 Besedna ustvarjalnost otrok 

Besedna ustvarjalnost otrok »je sposobnost ustnega in pisnega ustvarjanja besed, besednih 

zvez, povedi in besedil na nov, izviren in domiseln način« (Blažić, 1996: 5). Navaja različne 

učne metode s katerimi jo lahko razvijamo: 

 dialoška metoda – metoda, ki poteka preko pogovora in diskusije, 

 monološka metoda – metoda samostojnega dela učenca (npr. pisanja, opisovanja, 

poročanja, pripovedovanja, razlaganja), 

 metoda prikaza – metoda dramatizacije, igranja vlog, improvizacije, pantomime in 

lutkovne igre, 

 metoda dela z besedilom – vključuje tiho in glasno branje, interpretativno branje ter 

analiziranje besedila, 

 metoda pisnih izdelkov – pisanje različnih poustvarjalnih in ustvarjalnih besedil, 
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 metoda vodenja – učitelj ima vlogo mentorja, svetovalca, spodbujevalca, sogovornika, 

ne pa vlogo avtoritativnega vodje brez posluha za otroke in ustvarjalnost (prav tam).  

 

Lastnosti besedno ustvarjalnih učencev, ki jih navaja avtorica, so: 

 besedna igrivost, 

 uporaba nenavadnih besed in besednih zvez, 

 razvito besedišče, 

 veselje do branja (zlasti leposlovja in poljudnoznanstvenih knjig), 

 spomin za zgodbe oz. različna besedila, 

 bogata domišljija, 

 nenavadne ideje, 

 smisel za humor, 

 ustvarjalne igre (prim. Blažić,1995). 

 

»Besedno ustvarjalnost razvijamo v sklopu spodbujanja splošne intelektualne nadarjenosti« 

(Blažić, 1996: 10). Pri tem je potrebno razvijati: 

 splošno znanje, 

 besedno ustvarjalnost (aktivni in pasivni besedni zaklad), 

 spomin, 

 ustvarjalno domišljijo, 

 pozitivna pričakovanja do otrok (visoka, ne pa za otroka nedosegljiva). 

 

2.3.5 Divergentno mišljenje 

Divergentno mišljenje je najbolj pomembna komponenta ustvarjalnosti. Definirano je kot 

»odprt način mišljenja, ki dopušča več različnih in hkrati pravilnih rešitev« (Blažić, 1996: 4). 

Ustvarjalnost bi lahko enačili z odprtim in raznosmernim mišljenjem. Od konvergentnega 

mišljenja se razlikuje po metodah in vsebinah. Slednje je definirano kot zaprto mišljenje, 

usmerjeno samo v eno rešitev. 

Fluentnost, fleksibilnost, izvirnost in elaboracija so značilnosti divergentnega mišljenja, ki jih 

navaja avtorica v priročniku za kreativno pisanje (prav tam). 
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FLUENTNOST oz. tekoče izražanje 

Ločimo fluentnost: 

1. besed – naštevanje različnih besed po določenih kriterijih, 

2. idej – naštevanje različnih idej, 

3. asociacij – naštevanje besednih povezav, besednih zvez po določenih kriterijih, 

4. izražanj – tvorjenje besed in povedi na določeno temo, tvorjenje različnih povedi iz več 

naključno izbranih besed. 

 

FLEKSIBILNOST oz. prožnost, prilagodljivost 

Fleksibilnost lahko poenostavljeno opišemo kot zmožnost iskanja novih rešitev (npr. 

dejavnost sestavljanja smiselnega besedila iz določenega števila besed). Obstajata dve vrsti 

fleksibilnosti: 

1. spontana, ki je odvisna od posameznika in njegove notranje motivacije. Deluje 

samoiniciativno, zato ni potrebne dodatne zunanje motivacije.  

2. adaptivna je odvisna od zunanje motivacije in njena iniciativa je sprožena s strani 

zunanjih dražljajev. 

 

IZVIRNOST 

Izvirnost je v teoriji definirana kot »iznajdba nečesa novega, redkega, nenavadnega, izvirnega, 

neponovljivega« (Blažić, 1996: 7). Besedno in besedilno izvirnost označujejo tiste učenčeve 

zamisli, pri katerih nastanejo nove, duhovite in asociativno oddaljene besede, besedne zveze 

in rešitve. Redkost in primernost sta poglavitna kriterija za izvirnost. Redkost predstavljajo 

rešitve določenega problema, ki se statistično redko pojavljajo. V veliko primerih pa so 

statistično redke rešitve tudi nesmiselne in niso primerne za cilj, ki ga želimo doseči. Izvirna 

besedila so redka, asociativno oddaljena in duhovita. 

 

ELABORACIJA 

Elaboracija je »sposobnost ubeseditve idej oz. dajanje pisne podobe besedilu in prenos 

ustnega izražanja v pisno obliko« (prav tam: 7). Svoje sposobnosti elaboracije pokažejo v 

dejavnostih tvorjenja celotnega besedila, tako da učenci dobijo besedilo brez določenih besed 

in jih po svoji ustvarjalni presoji vstavijo v besedilo, ali pa dobijo otroci le kratko obnovo 

besedila, ki jo izpopolnijo s svojimi podrobnostmi in po tem ubesedijo svoje zamisli. 
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2.3.6 Ustvarjalne faze 

Ustvarjalne faze, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, se med seboj prepletajo in težko je 

začrtati jasno mejo med njimi, saj ne potekajo linearno in enodimenzionalno (prim. Blažić, 

1992). 

 

Preparacija 

Učenec se seznani s temo, obliko, snovjo, motivom, skozi igro, vaje, kreativno branje ali 

ustno izražanje. To je nujna in pomembna faza, njene značilnosti so odprtost, divergentnost, 

prehod v miselni tok, ki vsebuje racionalne elemente in intuicijo. 

 

Inkubacija 

V tej fazi, ki se ji reče tudi ustvarjalna pavza, se otrok na videz ne ukvarja z besedilom in 

temo, ampak ta vseeno zori v njem. Učitelji v šoli večkrat preskočijo to fazo, kar kaže na 

temeljno nepoznavanje ustvarjalnega procesa. Težko jo je zaznati, saj učenec podzavestno 

obdeluje snov, teme in naslove, medtem pa lahko še gleda v zrak, kaj riše ali čečka po papirju. 

Ko tema v učencu dozori, ga sama zdrami iz tega procesa, da lahko preide v naslednjo fazo. 

 

Iluminacija 

To je občutljiva faza, ki zahteva preoblikovanje tega nenadnega prebliska v jezik, govor itd. 

Faza je izjemno kratka in v njej se veliko idej izgubi in pozabi. Izvirne ideje se navadno ne 

pojavijo v razredih, ampak v vsakdanjih okoliščinah. Inspiracija pride nenavadno in 

nepričakovano, pojavi se kot utrinek in izgine, zato jo je treba takoj pretvoriti v 

oprijemljivejše oblike. 

 

Verifikacija 

V zadnji fazi pišemo besedila zavestno in zelo kritično. Značilnosti te faze sta poskus – 

napaka in večkratno pisanje. Šele, ko imamo besedilo napisano, se začne pravo delo, ki 

vključuje samokritiko, samozavedanje, ubesedovanje in zavestno popravljanje ubesedenega. 

Ustvarjalni proces ne poteka ves čas na zavestni ravni, kot v fazi preparacije in verifikacije, 

ampak tudi na nezavedni ravni, takrat ko je učenčev ustvarjalni proces v fazi inkubacije.  
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2.4 POUSTVARJANJE OB UMETNOSTNIH BESEDILIH 

Otroci razvijajo svoje recepcijske zmožnosti, tako da ustvarjajo oz. poustvarjajo mladinska 

literarna besedila. Poglabljanje doživetja mora biti skrbno načrtovano, saj napačno izbrana 

metoda za poglabljanje literarnoestetskega doživetja ne bo koristila recepcijski zmožnosti. V 

najslabšem primeru bo učenca oddaljila od literarnega besedila, tako da si ne bo zapomnil za 

kaj se je ob poslušanju pesmi, proznega besedila ali gledanju dramskega besedila sploh šlo. 

Njegova izvedba mora upoštevati vse faze, iz katerih je sestavljen proces ustvarjanja 

poustvarjalnega in ustvarjalnega besedila (prim. Kordigel - Aberšek, 2008).  

 

Milena Blažić deli ustvarjalna besedila na dve vrsti: 

 poustvarjalna, ki so vezana na vsebino, 

 ustvarjalna, ki imajo prvine umetnostnega jezika in besedil (prav tam). 

Pri tem opozarja, da je težko začrtati ostro mejo med poustvarjalnimi in ustvarjalnimi besedili, 

predvsem zato ker skoraj vsa ustvarjalna besedila vsebujejo prvine že napisanih besedil.  

 

Poustvarjalna besedila so zvrst ustvarjalnih besedil, saj so vezana na vsebino in besedilno 

vrsto književnih besedil, od katerih se lahko asociativno oddaljijo. Nastanejo z metodo 

poustvarjanja ob zgledu.  

 

Ustvarjalna besedila pa so izvirna besedila, ki imajo prvine umetnostnega jezika in 

umetnostnih besedil, vendar niso vezna na zgled (prav tam). 

 

2.4.1 Kaj je ustvarjalno oz. kreativno pisanje? 

Kreativno pisanje je »tvorjenje ustvarjalnih in poustvarjalnih besedil, temelji na ustvarjalni 

uporabi jezika s posebnim poudarkom na pisnem izražanju« (Blažić, 1996: 3). V osnovni šoli 

ne uvajamo elementov ustvarjalnega pisanja, zato da bi učenci postali pisatelji, temveč zato da 

s tem spodbujamo razvijanje književnih, bralnih in pisnih sposobnosti. Nastala izvirna 

besedila vrednotimo z merili didaktično prilagojenega literarnega vrednotenja.  

Nekateri mu pravijo tudi produktivna ustvarjalnost, Blažićeva pa meni, da je izraz ustvarjalno 

oz. kreativno pisanje primernejše. Gre za proces, pri katerem spodbujamo izvirno 
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ustvarjalnost učencev (prim. Blažić, 1992). Bistvo ustvarjalnega pisanja pa je »divergentno 

mišljenje, ki zahteva analogijo, redukcijo, prestrukturiranje, koordinacijo, imaginacijo, 

abstrakcijo, generalizacijo in kreacijo. Za ustvarjanje je bistvena miselna sproščenost in 

visoka stopnja osebne svobode in fleksibilnosti, ko je potrebno preseči inercijo mišljenja, ki 

vpliva na togost – vse to zahteva koncentracijo in čas« (prav tam: 30). 

Smotri kreativnega pisanja, ki jih razvijamo pri pouku jezika in književnosti so: 

1. funkcionalni – kreativno pisanje se kaže kot ponovno branje literarnega besedila, 

2. vzgojni – učenec je v položaju ustvarjalca in si pridobiva osebne ustvarjalne izkušnje, 

3. izobraževalni – preizkuša različne ustvarjalne tehnike in uzavešča izbrana izrazna 

sredstva,  

4. ustvarjalni – razvija besedno ustvarjalnost, pisno in ustno izražanje ter divergentno 

mišljenje (prim. Blažić, 1996). 

 

2.4.2 Kaj je poustvarjalno pisanje? 

Poustvarjalno pisanje imenujejo tudi reproduktivna ustvarjalnost. Tisti, ki se ukvarjajo z 

ustvarjalnostjo, pa ga označujejo kot kreativno predelavo informacij. Pri tej dejavnosti pride 

do t. i. »asociativne oddaljenosti«, kjer nastane celo boljši končni izdelek, kot je izvirnik. V 

šolskem žargonu bi temu lahko rekli tudi »plonkanje« (prim. Blažić, 1992). 

 

Razvijanje poustvarjalnega pisanja je delni smoter šolske interpretacije umetnostnega 

besedila, ki se odvija v fazi novih nalog, in sicer kot poglabljanje literarnega doživetja. 

»Poudarjanje domišljijskosti oz. ustvarjalnosti ter vključevanje jezikovnih iger v šolsko 

interpretacijo književnosti (motivacija in nove naloge) sta povezana z razvijanjem bralne 

sposobnosti, in ne zgolj s tvorjenjem domišljijskih besedil« (Saksida, 1994: 48). K globljemu 

dojemanju besedila pripomoreta prav ustvarjalno in poustvarjalno pisanje, ki sodita med cilje 

pouka književnosti. Smoter pouka književnosti pa ni ta, da bi učence povzdigovali na raven 

literarnih ustvarjalcev, ampak da bi razvijali njihove sposobnosti ustvarjalne komunikacije s 

književnostjo (prim. Saksida, 1994). S tem nastajajo tako literarna kot tudi besedila v drugih 

zvrsteh (literarnih, znanstvenih in publicističnih). Književno in jezikovno vzgojo povezuje 

prav tvorjenje zvrstno različnih besedil. Saksida (prav tam) pri tem poudarja nepotrebno 
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omejevanje učenčeve jezikovne sposobnosti s pisnim sporočanjem domišljijskih besedil, saj 

jih jezikovna vzgoja in jezikovni pouk usposabljata za delo z raznovrstnimi besedili. 

 

2.4.3 Vrste poustvarjalnih besedil 

Igor Saksida izpostavlja domišljijska besedila, kot najbolj pogosta ustvarjalna preoblikovanja 

in dopolnjevanja med nalogami, ki se odvijajo v sklepni fazi šolske interpretacije 

umetnostnega besedila. Poleg domišljijskih besedil priporoča tudi poustvarjalno pisanje 

neliterarnih besedil (prim. Saksida, 1994). 

 

DOMIŠLJIJSKA BESEDILA 

Igra vprašanj je »oblika domišljijske ustvarjalnosti, ki določenemu znanemu vzorcu dodeli 

novo vsebino, bodisi kot popolnoma novo zgodbo bodisi kot nadaljevanje stare z dodajanjem 

elementov« (prav tam: 18). Igra vprašanj je množica oblik ustvarjalnosti, med katerimi avtor 

navaja naslednje: 

 Kaj bi se zgodilo, če bi ... 

Izhodišče za razvoj zgodbe se skriva v tem vprašanju. Nastane z naključno izbiro 

osebka in povedka, deloma tudi ostalih stavčnih členov. Možnih je več načinov, kdo 

zastavi vprašanje. To lahko naredi učitelj ali pa si jih zastavljajo učenci, ki so pred tem 

razdeljeni v dve skupini. Skupini sta razdeljeni na tisto, ki sprašuje, in tisto, ki 

odgovarja. 

 Narobe pravljica 

V tej obliki domišljijske ustvarjalnosti se znani pravljici vključi nov in tuj element. 

Tako nastane vrsta možnih kombinacij, katerih cilj je vstop v pomensko odprt prostor 

književnih likov, dogodkov in situacij, spodbujanje zanimanja za že znane vzorce in 

njihovo oživitev z vnosom tujega elementa.  

 In potem?  

Igra znano pravljico le nadaljuje, tako nastanejo nadaljevanja, ki so lahko parodija 

znanega ali pa le smiselno nadaljevanje. 

Avtor poudarja, da je izbor oblike odvisen od besedila, ki ga igra obravnava. Učenci so ob 

ustvarjalni domišljijski igri bolj motivirani za delo, kar se kaže v dvigu pozornosti in 
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ustvarjalnosti ter se prenese na besedilo. Prav krepitev ustvarjalnosti, je poleg motivacijskih 

dejavnikov, pomemben produkt domišljijske igre (prim. Saksida, 1994). 

 

NELITERARNA BESEDILA 

Književna didaktika priporoča tudi pisanje neliterarnih besedil. »Učenci lahko tvorijo 

naslednja neliterarna besedila: 

 odgovori na vprašanja, povezana s slogovnimi sestavinami in njihovo funkcijo (ritem, 

zvočnost besede, nenavadnost zvez), 

 povzetek vsebine, oznaka glavnih oseb, prostora in časa, 

 predstavitev avtorja ali ilustratorja, 

 vsebinska lokalizacija odlomka, 

 anketa o branosti določenega dela, 

 dnevnik branja, z biografskimi in bibliografskimi podatki« (prav tam: 80). 

 

Ustvarjalne in poustvarjalne nove naloge Saksida priporoča v sklepni fazi obravnave 

umetnostnega besedila (prim. Saksida, 2008). Navaja možnost naslednjih individualnih ali 

skupinskih dejavnosti: 

 glasno poustvarjalno branje besedila z izražanjem lastnega razumevanja sporočilnosti, 

 vživljanje v književno osebo – pisanje pisma, dnevnika, oblikovanje osebne izkaznice 

književne osebe in seznama oseb, 

 risanje dogajalne premice, ki razvija predvsem strategijo razumevanja zgodbe, 

 tvorjenje besedila po vzorcu, posnemanje ustvarjalnega postopka, 

 nadaljevanje, dopolnjevanje zgodbe in njeno preoblikovanje, izmišljanje predzgodbe, 

 povezovanje besedila s stripi, risankami, filmi, 

 dramatizacija, 

 ilustriranje besedila in glasbeno poustvarjanje, 

 ustvarjanje »razredne predstave« oz. kakega drugega dogodka, 

 pravljični projekt, spoznavanje ljudskega izročila in posnemanje pravljičnega tona, 

 primerjanje besedil in pogovor o branju, 

 obisk knjižnice in seznanjanje z bralno značko kot dodatna dejavnost (prav tam). 
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Milena Blažić je v svoji knjigi Modeli za ustvarjalni pouk v književnosti v šoli predstavila 

naslednje vaje poustvarjanja (prim. Blažić, 2000): 

 vaje dopolnjevanja – nadomestijo izbrisane ali manjkajoče besede iz besedila,  

 vaje za razumevanje – urejajo zaporedja besed v verzih in urejanje vrstic v verze in 

kitice, smiselno povezujejo različna dela besedil in dopolnjujejo verze, 

 vaje z nadaljevanjem – nadaljujejo besedilo ali zgodbo, 

 vaje razvrščanja – smiselno postavijo in ločujejo abecedno razvrščene verze in misli, 

 vaje z reševanjem problemov – urejajo vrstni red verzov, kitic, odstavkov, 

 vaje napovedovanja – napovejo kaj sledi, ugotavljajo vsebino besedila glede na dani 

naslov ali odlomek, nadaljujejo besedilo, 

 vaje s spremembo žanra – besedilo pesmi spremenijo na primer v pravljico, 

detektivko, recept, znanstvenofantastično zgodbo (prav tam). 

 

2.4.4 Faze tvorjenja ustvarjalnega in poustvarjalnega besedila 

Kognitivni model šolskega pisanja natančno opredeljuje faze tvorjenja ustvarjalnega in 

poustvarjalnega besedila, ki spadajo v njegov osrednji del (prim. Blažić, 2003). Avtorica 

navaja naslednje faze: 

 

FAZA NAČRTOVANJA je prva faza tvorjenja besedil, v katerih učenec pisec načrtuje 

pisanje, tako da izdela načrt (miselni vzorec, vsebino in besedilno vrsto). V fazi načrtovanja 

mora upoštevati pisne dejavnike: 

 upoštevanje pisne naloge, 

 upoštevanje teme, 

 upoštevanje naslovnika, 

 upoštevanje navodil, 

 upoštevanje nastajajočega besedila. 

Dolgoročni spomin so tiste najpomembnejše informacije pri načrtovanju, ki jih učenec pisec 

prikliče ob določeni temi, naslovniku in besedilni vrsti. Podfaze načrtovanja so: 

 produciranje idej, 

 organiziranje, 

 postavitev ciljev. 
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FAZA PRETVARJANJA je osrednji del faz tvorjenja, v katerih učenec pisec pretvarja 

zamisli v pisno besedilo oz. pisno izraža svoje misli. Dejavnosti v drugi fazi so: 

 pretvarjanje zamisli v pisni jezik, 

 priklic informacij iz spomina, 

 priklic pisnih vzorcev iz spomina, 

 upovedovanje zamišljenega besedila, 

 usklajevanje informacij iz spomina s temo, naslovnikom in besedilno vrsto. 

 

FAZA PREGLEDOVANJA je tretja faza tvorjenja v kateri učenec pisec: 

 pregleda osnutek, 

 bere osnutek, 

 vrednoti osnutek, 

 ureja osnutek, 

 primerja med zamišljenim in napisanim besedilom, 

 ugotavlja skladnosti, 

 usklajuje zamišljeno in napisano besedilo. 

 

Fazam tvorjenja poustvarjalnega in ustvarjalnega besedila Milena Blažić dodaja še tri dodatne 

napotke (prav tam): 

1. Za vse tri faze moramo dati otrokom dovolj časa, saj njihove ustvarjalnosti ne moremo 

sprožiti, ko si to zaželimo. Delovati mora po opisanih zakonitostih in ne sme 

preskočiti nobene izmed njih. 

2. V fazi pregledovanja učenci primerjajo nastalo besedilo in tisto, kar so želeli povedati, 

ustvariti, izraziti. Pri tem pa ne damo poudarka na pravopisno natančnost. V tej fazi 

otroci usmerijo svojo miselno energijo za ustvarjalni oz. poustvarjalni proces, zato se 

pravopisnega urejanja lotijo, ko se nekoliko čustveno distancirajo od svojega besedila. 

Pred tem pa morajo svoje besedilo še nekomu predstaviti. 

3. Poudarjen je pomen faze poglabljanja literarnoestetskega doživetja, kjer morajo otroci 

imeti priložnost, da svojo stvaritev predstavijo učitelju in sošolcem. Poskrbeti 

moramo, da dobijo vsi učenci to priložnost, da bo njihovo ustvarjanje osmišljeno. Saj 

je tvorjenje besedil proces dveh medosebnih dejanj, ki ju opravljata dve različni osebi, 

to sta prva oseba (učenec, pisec) in druga oseba (učitelj, sošolci ali vrstniki). 
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Otrok predstavi svojo poustvarjalno/ustvarjalno stvaritev učitelju ali sošolcem. V razredu je to 

težko izvedljivo, saj je učitelj le eden, otrok pa veliko. Predstavitev in podoživljanje lastne 

stvaritve lahko zagotovimo vsakemu učencu, če izberemo didaktično obliko: 

 dela v dvojicah: otroka si v paru prebereta, kaj sta napisala, drug drugemu pokažeta 

risbo ali strip, ki sta ga ustvarila, niz ilustracij, ki jih je treba nato še govorno dopolniti 

in povedati košček zgodbe, ki jih dopolnjuje, drug drugemu naj prebereta, kako si 

predstavljata, da je katera od njunih »književnih« oseb kaj rekla ... 

 po štirje otroci v skupini: eden drugemu preberejo in predstavijo svoje stvaritve. 

Metoda je primerna za plašnejše učence, katerim predstavitev svojega dela pred 

razredom predstavlja velik stres in se takrat počutijo preveč izpostavljene. 

 skupine, v katerih je toliko učencev, kolikor je oseb, ki jih potrebujemo za 

dramatizacijo ali igro vlog: kjer vsaka izmed njih dela v svojem kotičku ali opravi 

dramatizacijo v obliki namiznega gledališča (prim. Kordigel - Aberšek, 2008). 

 

Čeprav učitelji poznajo faze poustvarjalnega in ustvarjalnega procesa ustvarjanja besedil in 

učencem zagotovijo dovolj časa, da otroci brez hitenja opravijo vsako izmed njih, pa to 

velikokrat ni dovolj. Večkrat se kje zatakne in se nam na prvi pogled zdi, da je proces 

popolnoma prekinil. V teh primerih je dobro, da učitelj pozna pisne strategije v fazah 

tvorjenja besedila. Tako lahko učencem pokaže, kako premagati ovire v (po)ustvarjalnem 

procesu. Za učence pa je dobro, da jih poznajo, ker si bodo z njimi lahko pomagali takrat, ko 

ne bodo imeli učitelja ob sebi, da bi jim nudil pomoč. (Prav tam.) 

 

2.4.5 Namen poustvarjanja 

»Kognitivni model šolskega pisanja nedvomno pomembno osvetljuje proces ustvarjanja in 

poustvarjanja besedil v fazi poglabljanja literarnoestetskega doživetja in nam daje možnost, 

da v tem procesu kot učitelji ravnamo didaktično pravilno, torej tako: 

 da bo otrok ob (po)ustvarjanju besedila razvijal svojo domišljijsko zmožnost, 

 da bo razvijal izbrani segment recepcijske zmožnosti, 

 da bo poglabljal literarnoestetsko doživetje mladinskega literarnega besedila, ki smo 

ga brali pred (po)ustvarjanjem, k čemur je v prvi vrsti usmerjeno današnje 

poglabljanje doživetja« (Kordigel - Aberšek, 2008: 390). 
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Otrok se v produktivni poustvarjalni izkušnji nauči, da je mogoče poustvariti dve vrsti svetov: 

 »svet, pri katerem ga pri poustvarjanju vežejo zakonitosti, ki jih odrasli ljudje 

imenujejo resnično/neresnično, in 

 svet, pri katerem takih omejitev ni. Svet, kjer lahko človek prepusti domišljiji prosto 

pot, v katerem lahko, če sam tako želi, veljajo tudi zakoni, kakršne pozna iz pravljice 

oz. iz svoje igre, skratka svet, v katerem si lahko izpolni vse želje« (prav tam: 390). 

 

S pisnim ustvarjanjem analogije prebranim literarnim delom in trivialnim »literarnim« delom, 

otroci posredno uzaveščajo strukturne značilnosti obeh tipov pisanja, razlikujejo v recepcijski 

situaciji trivialno literaturo in umetniško literaturo ter nanjo ustrezno reagirajo (prim. 

Kordigel - Aberšek, 2008). S posnemanjem besedilnih vzorcev trivialne in umetniške 

literature, spoznavajo njene sestavne prvine in utrjujejo recepcijsko zmožnost. S pisanjem 

izražajo tudi zavedanje o sprejemanju besedila in posredno opisujejo svoje literarnoestetsko 

doživetje. 

 

Prvotno poustvarjalno in ustvarjalno »pisanje« poteka v govornem kanalu in v grafičnem 

kodu, tako da otrok pripoveduje, riše in (se) igra. Govorni kanal, grafični kod in igra so 

pomembne možnost za izražanje poustvarjalnosti in ustvarjalnosti, tudi kasneje, ko otrok že 

usvaja pisalno tehniko in se njegova (po)ustvarjalnost začne izražati v pisnem kanalu (prav 

tam). To lahko primerjamo z izražanjem umetniških izpovedi odraslih skozi likovno, 

glasbeno, plesno in gledališko umetnost. 

  

»V govornem (po)ustvarjalnem postopku se otrok nauči razlikovati dve vrsti govorjenja: 

 govorjenje takrat, kadar hoče z govorom o svetu kaj sporočiti in z njim uveljaviti 

svojo voljo, in 

 govorjenje zato, da bi povedal kaj lepega, vznemirljivega, prijetnega, nekaj, od česar 

ne bo neposredne koristi, a bo vir ugodja zanj in za recipienta« (Kordigel - Aberšek, 

2008: 391). 

Pri upovedovanju svojih domišljijskih svetov zna otrok z glasom signalizirati, da gre v 

njegovem govoru za recepcijsko situacijo (in ne za neliterarno govorno situacijo). »Z glasom 

zna posredovati tudi podatke za karakterizacijo literarnih oseb, ponazoriti zna razpoloženje v 

aktualnem koščku zgodbe in poudariti ritmičnost pesemskega besedila, ki se ga je naučil na 

pamet« (prav tam: 391). 
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Usmerjenost govornega poustvarjanja literarnih svetov in ustvarjanje (lastnih) domišljijskih 

svetov je specifična (prim. Kordigel - Aberšek, 2008). Usmerjena je: 

 h glasovni interpretaciji besedila, ki se izvaja z glasnim branjem, 

 k dramatiziranju besedil, ki je aktivna oblika povečanja sposobnosti za recepcijo 

drame in tudi proze, 

 k ustvarjanju radijske igre, ki kot aktivna oblika pomaga pri recepciji radijske igre.  

Saksida še poudarja, da pri poustvarjanju »stare sheme, predstave in snovne prvine v tem 

oziru sooblikujejo doživetje besedila, vplivajo na bralčevo predstavo o pomenu branja – 

uporaba domišljijskih iger, ki stare vzorce preoblikujejo (na različne načine), je tedaj v zvezi s 

poglavitnim smotrom pouka književnosti, namreč s pridobivanjem bralne kulture, z 

uzaveščanjem pomena že prebranega« (Saksida, 1994: 241). 

 

2.4.6 Uvrstitev kreativnega pisanja v interpretacijski model didaktike mladinske 

književnosti 

Milena Blažić kreativno pisanje uvršča v drugo in tretjo fazo šolske interpretacije literarnega 

besedila. V drugi fazi, ki se odvija kot delo v razredu, se pojavi kreativno pisanje v sklepni 

fazi šolske interpretacije literarnega besedila kot: 

 povzetek besedila, umetniško poročilo, 

 transfer znanja, povezovanje besedila z drugimi besedili istega avtorja ali besedili 

drugih avtorjev, 

 dramatizacija – dobesedna ali ustvarjalna, 

 igra vlog, 

 ustna in pisna obnova – dobesedna ali ustvarjalna, 

 vprašanja o vsebini besedila in obratno, 

 »narobe« zgodba, 

 ustvarjalno preoblikovanje – dodajanje novih oseb, zamenjava oseb, prestavitev 

zgodbe v drug čas (preteklost, prihodnost), 

 izbiranje med različnimi interpretacijami besedila, 

 iskanje primernih/neprimernih naslovov, 

 ugibanje naslovov, 
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 pisanje različnih nadaljevanj (po-zgodba), 

 pisanje različnih začetkov (pred-zgodba), 

 pisanje »vrinjene« zgodbe (v-zgodba) (prim. Blažić, 1995). 

 

V tretji fazi se delo doma opravi v okviru domačih/novih nalog, kot npr.: 

 ustvarjanje (tvorjenje) besedila ob sliki ali nizu slik/slikah/dogodku/besedilu,  

 dramatizacija – ustna, pisna, dobesedna, ustvarjalna, 

 obnova – ustna, pisna, dobesedna, ustvarjalna, 

 ustvarjalno preoblikovanje – dodajanje novih oseb v besedilo, 

 nadaljevanje besedila/zgodbe, 

 ustvarjalni prevod – prevod pesmi v prozo, prevod zgodbe v dialoge, prevod dialogov 

v zgodbo, 

 ilustriranje besedila – pesmi, zgodbe, dialogov, 

 ustvarjanje – prilagajanje sporočila različnemu naslovniku (pismo sošolcu, pismo 

staršem, pismo predsedniku, pismo škratu/vili ...), 

 ustvarjanje – prilagajanje besedila različnemu prenosniku (pisno, ustno sporočanje, 

TV, radio ...), 

 »referat«, 

 »mini esej«, 

 »seminarska« naloga, 

 miselni vzorec, 

 strip, 

 slikopis – kombinacija besede in risbe, 

 moja prva »knjiga« (predgovor, kazalo in o »pisatelju«), 

 plakat, 

 revija, 

 zgibanka (prav tam). 
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2.4.7 O poustvarjanju v učnem načrtu 

V učnem načrtu za slovenščino je razvijanje recepcijske zmožnosti in poustvarjanje ob 

umetnostnih besedilih predstavljeno s tremi metodami – pisanje, govorjenje in interpretativno 

branje.  

Za področje književnosti so za vse književne zvrsti in vrste predpisani operativni cilji za 3. 

razred (v sklopu za 1. triletje), ki naj bi jih učenci dosegli z govorjenjem in pisanjem. 

 

POEZIJA 

Učenci: 

 tvorijo zvočne nize, prepoznavajo in posnemajo izrazite vzorce iz pesmi, po vzorcu 

tvorijo onomatopejo/podobnoglasje.  

Po obravnavi pesmi si učenci izmislijo svojo pesem, ki jo zapišejo z upoštevanjem izrazitih 

vzorcev iz obravnavanega umetnostnega dela. Po vzorcu tvorijo in posnemajo naravne 

glasove ter zvoke, da bi dosegli podoben zvočni vtis (npr. oglašanje živali). 

 tvorijo rimane verze tako, da dopolnjujejo manjkajoče rime na koncu verza. 

Učitelj pripravi učencem »luknjičasto pesem« kamor učenci zapisujejo manjkajoče rime na 

koncu verzov (npr. pesem Pravljica pesnika Nika Grafenauerja brez rim na koncu verzov). 

 poskušajo tvoriti daljša rimana besedila – enokitične pesmi. 

Na primeru pesmi Srečka Kosovela Otrok s sončnico učenci doživljajo, razumejo in 

vrednotijo pesem. Poustvarjalno se odzivajo nanjo, tako da tvorijo enokitično pesem in vanjo 

vključujejo prvine umetnostnega jezika. 

 nizajo prilastke ob tematskem jedru in tako razvijajo zmožnost razumevanja besednih 

zvez. 

Učitelj ponudi učencem besedo npr. sonce, na katero iščejo in nizajo prilastke npr. jutranje, 

svetlo, rumeno ... S takšnimi nalogami se učenci urijo v razumevanju besednih zvez. 

 zapisujejo asociacije ob besedi (tematski besedni asociogram). 

Na dano besedo ali pojem, ki se navezuje na določeno temo (npr. letni časi, družina ...), 

učenci zapisujejo asociacije, kot npr. ob besedi ''hitro'' iz pesmi Franceta Forstneriča z 

naslovom Hitra pesem. 

 likovno oblikujejo besede in tematski besedni asociogram (»slikanje z besedami«). 

Otroci na primeru pesmi Križišče Ferija Lainščka zaznajo rimo, razumejo njeno sporočilnost  
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in jo likovno doživijo. Učitelj učence spodbuja, da tudi sami napišejo pesem in jo likovno 

oblikujejo na podlagi njene sporočilnosti. 

 

PROZA 

Učenci: 

 razvijajo zmožnost vživljanja v osebo, »poistovetenja« z njo/privzemanja vloge 

književne osebe: 

o upovedujejo domišljijske svetove, tako da postavijo sami sebe za osrednjo 

književno osebo oziroma o književni osebi govorijo in pišejo kot o sebi. 

Učenci prinesejo k pouku svojo najljubšo knjigo. Izberejo si odlomek iz zgodbe in ga 

preoblikujejo, tako da so sami osrednja književna oseba, oz. da književni lik prevzame 

njihove lastnosti. Zgodbo lahko tudi zapišejo in jo predstavijo sošolcem. 

 razvijajo zmožnost razumevanja in prepoznavanja književnih zvrsti oz. vrst – 

upoštevanje žanrskih določil pripovednih vrst: 

o tvorijo pravljice in pri tem upoštevajo značilnosti literarne vrste.  

Učenci določijo pravljične prvine: pravljične osebe, čudežni predmet, značilen uvod in 

zaključek, pravljična števila, pri svoji pravljici upoštevajo ponavljanje besed in dejanj. V novi 

pravljici je vse dobro poplačano in vse hudo kaznovano. 

o kombinirajo sliko in besedo (izdelujejo slikanice).  

Po obravnavi stare slovenske pravljice Miška je šla k čevljarju učitelj preveri razumevanje 

besedila, tako da učenci pripovedujejo pravljico. Knjižico izdelajo tako, da zaporedje 

dogodkov ilustrirajo in med ilustracije umestijo besedilo s svojimi besedami. 

o tvorijo narobe pravljice oz. povezujejo več pravljic (nove dogodivščine 

naslovne osebe).  

Cilj je mogoče uresničiti s pomočjo pravljice Ostržek pisatelja Carla Colodija. Po obravnavi 

berila, kjer se učenci podrobno seznanijo z vsebino literarnega dela, tvorijo s pomočjo lutke 

narobe pravljico. Glavna oseba je Ostržek, Pepetov dom pa ni preprosta hišica z mizarsko 

delavnico, ampak prostorna velika soba z razkošnim pohištvom, kjer skozi velika okna prihaja 

veliko svetlobe. Cilj je mogoče uresničiti tudi tako, da jim učitelj poda elemente drugih 

pravljic (pravljične osebe, predmete, dogajalni prostor ...). Učenci morajo pravljico o Ostržku 

povezati npr. z Rdečo Kapico ali drugo pravljico, kjer ob svojih dogodivščinah ne sreča 

junakov iz pravljice, ampak volka, Rdečo Kapico ... 
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o tvorijo pripoved – besedilo, ki je omejeno z zakonitostmi stvarnega sveta. 

Učenci po sklopih pripovedujejo o vtisih ob besedilu Silvestrov večer v vili Čira-čara, ki ga je 

napisala Astrid Lindgren, iz knjige Pika Nogavička. Glavne književne osebe (Pika, Tomaž in 

Anica) zamenjajo s svojimi prijatelji ter zapišejo kako bi oni preživeli silvestrov večer v vili 

Čira-čara. 

 

DRAMATIKA 

Učenci: 

 dramatizirajo pravljico, izdelajo lutke. 

Učenci pri pouku izdelajo različne lutke: senčne, prstne, ploske, marionete ... ter z njimi 

dramatizirajo pravljice. S spremembo glasu izražajo razpoloženje v besedilu. Pripravijo 

gledališko predstavo v razredu, tako da poleg izdelave lutk tudi naslikajo sceno npr. deževno 

nebo nad pokrajino, oblake, mavrico ... po obravnavi besedila Borisa A. Novaka Nebesno 

gledališče. 

 dramatizirajo pesem ali prozno besedilo. 

V skupini ali posamezno učenci dramatizirajo pesmi ali prozna besedila. S spremembo glasu 

in gibi izražajo spremembo razpoloženja književnih junakov in se s tem vživljajo v različne 

vloge (npr. pesem Kokosenzacija pesnika Nika Grafenauerja). 

 pišejo dvogovore po vzorcu dramskih prizorov.  

Učencem ponudimo določene dvogovore izvzete iz dramskih prizorov. Po njihovem vzoru 

pišejo nove dvogovore (npr. pesem Mala in velika luna Borisa A. Novaka). 

 

Z glasnim interpretativnim branjem književnih besedil (pesmi, proza in dramatika) učenci: 

 berejo pesmi – s posebej oblikovanim govorom izražajo razpoloženje oz. doživeto 

recitirajo.  

Učitelj predstavi pesem Večer pesnika Srečka Kosovela. Skupaj z učenci jo s posebej 

oblikovanim govorom, ki izraža razpoloženje pesmi in čustveno obarvane besede v njej, 

večkrat glasno preberejo in doživeto recitirajo. 

 pri pripovedovanju/branju pravljic uporabljajo poseben način govora, tako imenovani 

pravljični ton. 

Učenci s pravljičnim tonom pripovedujejo ali berejo japonsko pravljico Ošao. 
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 pri pripovedovanju/branju pripovedi s posebej oblikovanim govorom označijo osebe.  

Npr. volk v Rdeči kapici govori globoko in zamolklo, miške v pekarni Miš maš piskajoče, 

Pika Nogavička igrivo, dedek počasi ... 

 samostojno in tekoče berejo krajše dramsko besedilo po vlogah,  

Učenci dobijo vloge pri določenem dramskem besedilu npr. O tem kako je smetnjak postal 

oblak pisatelja Vinka Moderndorferja. Izbrano vlogo se naučijo brati gladko in tekoče. 

 za dramsko osebo poiščejo primeren glas in ga spreminjajo glede na spreminjajoče se 

lastnosti oseb,  

Npr. Marsovčki hočejo na zemljo avtorja Frančka Rudolfa izberejo primeren glas za literarne 

osebe in ga spreminjajo tako kot se spreminjajo njihove lastnosti. 

 ob branju krajšega dramskega prizora razlikujejo navedbo osebe od njenega 

dramskega govora, 

Učenci berejo s primernim glasom, tako da označijo dramsko osebo bistveno drugače kot 

dramski govor in povedo, kaj to pomeni za uprizoritev odlomka. 

 v razredu uprizorijo dramsko besedilo (književno besedilo dramatizirajo in nadgradijo 

z gledališkimi izraznimi sredstvi: igra vlog, izdelava lutk, nakazovanje scene, 

kostumov).  

Npr.: F. Puntar: A. Učenci izdelajo črke, sceno in besedilo dramatizirajo. Da je dramatizacija 

zanimivejša, dodamo še glasbo. 

 

V sklopu govornih nastopov učenci v 3. razredu: 

 predstavijo svojo bralno izkušnjo: 

o obnovijo znano književno besedilo,  

o pojasnijo, zakaj so se odločili za izbrano besedilo, 

o vživljajo se v književno osebo, upovedujejo svojo čutnodomišljijsko predstavo 

te osebe, njeno razpoloženje in mnenje o ravnanju, 

o izrazijo in predstavijo svoje mnenje o prebranem. 

Učenci skupaj z učiteljem pri pouku pripravijo osnutek za govorni nastop, ki je lahko v obliki 

miselnega vzorca. Doma pa se na govorni nastop dobro pripravijo (lahko izdelajo plakat). Pri 

govornem nastopu govorijo v ustreznem tempu, s poudarki na ustreznih mestih v besedah in 

poudarjanjem pomembnih besed. Trudijo se, da je njihova pripoved doživeta in izvirna. 

Učenci govorijo knjižno in pazijo, da je njihovo izražanje čim bolj bogato in brez večjih 

jezikovnih napak. 
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o deklamirajo/recitirajo pesem in predstavijo ustvarjalca/pesniško zbirko ipd. 

Umetniško besedilo (pesem) učenci gladko deklamirajo ali recitirajo pred sošolci. Na 

ustreznih mestih s pavzami in posebej oblikovanim govorom upoštevajo ločila. Deklamirajo 

čim bolj doživeto in izvirno s prilagajanjem barve in registra glasu. Nebesedna govorica 

učencev je uporabljena premišljeno in učinkovito. 

 

 predstavijo svoje poustvarjalno besedilo – narobe pravljico, nadaljevanje zgodbe ipd. 

Poustvarjalno besedilo predstavijo na čim bolj izviren način. 

 

2.4.8 Interpretativno branje 

Interpretativno branje, ki ga strokovna literatura imenuje tudi estetsko ali izrazno, je branje 

besedila v šoli, ki je hkrati tudi interpretacija besedila. Pri takšnem branju moramo upoštevati 

pomen besedila, iz katerega branje izhaja, in pravila slušnega prenosnika. Besedilo mora biti 

primerno prebrano in upoštevane morajo biti raznovrstne možnosti, ki jih nudi fonetika 

besedila. Le tako bo sprejem poslušalcev ustrezen, branje bo postalo smiselno in učenci bodo 

dodatno motivirani za razpoznavanje sporočilnosti besedila (prim. Saksida, 1992). 

Fonetika besedila opozarja le na elemente, ki jih je potrebno upoštevati, njihova stvarna 

uporaba, pa je odvisna od posameznega besedila.  

 

Če to upoštevamo, »se besedila delijo v dve skupini, glede na tematiko in njej ustrezno 

branje:  

 dogodkovna besedila in 

 besedila z bolj poudarjenim čustvenim odnosom do likov, predmetov ali oseb, in tudi 

do same situacije« (prav tam: 22). 

V prvo skupino spadajo tista besedila, kjer zajema dogodek osrednje mesto. Najboljše 

možnosti za oblikovanje glasovne podobe dobimo v dogodkovnih besedilih, ki vsebujejo 

komični dogodek. »Hitra sprememba registra, nenavadna členjenost s premori, sprememba 

hitrosti in ostalo« (prav tam: 22) dajo besedilu tisto izrazito, zanimivo in pomenu ustrezno 

obliko.  
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Druga skupina besedil se razlikuje od prve po manjši vlogi dogodka. Branje takih besedil je 

umirjeno, počasno, vendar ne patetično. Nedogodkovnost besedila narekuje »primerno izbiro 

izraznih sredstev, zlasti manjše kontrastiranje med deli besedila, manj opazne spremembe 

hitrosti in registra, prilagojeno členitev s premori itd« (prav tam: 23). 

S tem je želel pokazati, da je interpretativno branje ena izmed težavnejših faz šolske 

interpretacije. Poudarja pa, da ustvarjalnemu učitelju nudi več možnosti za popestritev 

enoličnega branja.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 PREDMET IN PROBLEM RAZISKAVE 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti dejansko stanje pri poustvarjanju ob umetnostnih 

besedilih v 3. razredih na goriških šolah v mestu in na podeželju. 

Zanimali so nas načini poustvarjanja ob umetnostnih besedilih v 3. razredu pri poeziji, prozi 

in dramatiki. V diplomskem delu smo se posvetili raziskavi, ki smo jo izvedli med učitelji 

mestnih in podeželskih šol na Goriškem. Menimo, da so razlike pri poustvarjanju na 

omenjenih šolah minimalne. 

Pri književnem pouku se učenci srečujejo s književnimi besedili in poleg sporazumevalne 

zmožnosti ter pridobivanja književnega znanja razvijajo doživljajsko, domišljijskoustvarjalno, 

vrednotenjsko in intelektualno zmožnost. Posodobljeni učni načrt za slovenščino navaja, da se 

učenci ob koncu prvega triletja poustvarjalno odzivajo na umetnostna besedila. Zanimalo nas 

je mnenje učiteljev, ali vzgojno-izobraževalni cilji spodbujajo poustvarjalnost pri književni 

vzgoji. 

Učitelji imajo pri pouku književnosti pomembno vlogo, saj je v njihovih rokah vsa priprava 

na pouk književnosti, obravnava besedil ter izbira in priprava poustvarjalnih dejavnosti. 

Pomembno je kaj učitelj misli, čemu daje prednost, kaj mu je bolj pomembno ... Poleg 

omenjenega učence motivirajo in spodbujajo ob pripravljenih nalogah, ki razvijajo njihovo 

poustvarjalnost. Z namenom, da bi ugotovili, ali obstajajo razlike med učitelji mestnih in 

podeželskih, smo pripravili anketni vprašalnik z vprašanji, ki se nanašajo na načine in 

pogostost govornega in pisnega poustvarjanja pri vseh književnih zvrsteh, kje najpogosteje 

poustvarjajo in katera besedila tvorijo glede na lokacijo poustvarjanja.  
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3.2 CILJI RAZISKAVE 

 

Glede na predmet in problem raziskovanja, so cilji moje raziskave: 

 predstaviti mnenja učiteljev o vplivu vzgojno-izobraževalnih ciljev na poustvarjanje 

ob umetnostnih besedilih pri književni vzgoji, 

 ugotoviti, kakšne so razlike v mestnih in podeželskih šolah v načinih poustvarjanja 

(pisno in govorno poustvarjanje ter interpretativno branje) učencev 3. razredov pri 

poeziji, prozi in dramatiki, 

 ugotoviti, kaj učenci 3. razredov najpogosteje poustvarjajo pri poeziji (glede na 

vzgojno-izobraževalne cilje iz učnega načrta) ter kakšne so razlike v tem med 

mestnimi in podeželskimi šolami, 

 ugotoviti, kaj učenci 3. razredov najpogosteje poustvarjajo pri prozi (glede na 

vzgojno-izobraževalne cilje iz učnega načrta) ter kakšne so razlike v tem med 

mestnimi in podeželskimi šolami, 

 ugotoviti, kaj učenci 3. razredov najpogosteje poustvarjajo pri dramatiki (glede na 

vzgojno-izobraževalne cilje iz učnega načrta) ter kakšne so razlike v tem med 

mestnimi in podeželskimi šolami, 

 ugotoviti, koliko povedi obsegajo navadno pisni izdelki učencev 3. razredov pri 

poustvarjanju proze in kakšne so razlike v tem med mestnimi in podeželskimi šolami, 

 ugotoviti, kje (doma ali v šoli) učenci 3. razredov pogosteje poustvarjajo ob 

umetnostnih besedilih, razloge za to in kakšne so razlike v tem med mestnimi in 

podeželskimi šolami, 

 ugotoviti, kaj učenci 3. razredov poustvarjajo v šoli, doma in kaj poustvarjajo tako 

doma kot v šoli, in kakšne so razlike v tem med mestnimi in podeželskimi šolami, 

 ugotoviti ali učenci 3. razredov anketiranih učiteljev tekmujejo za Cankarjevo 

priznanje, 

 glede na odgovore anketiranih učiteljev ugotoviti odzive učencev 3. razredov na 

Cankarjevo priznanje.  
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3.3 HIPOTEZE 

Glede na postavljene cilje, smo opredelili naslednje hipoteze, ki smo jih želeli preveriti s 

pomočjo anketnega vprašalnika: 

H 1: Večina učiteljev meni, da vzgojno-izobraževalni cilji spodbujajo poustvarjalnost pri 

književni vzgoji. 

H 2: V načinih poustvarjanja v 3. razredu pri poeziji, prozi in dramatiki ni večjih razlik med 

mestnimi in podeželskimi šolami. 

H 3: Učenci 3. razredov ob umetnostnih besedilih najpogosteje poustvarjajo, tako da ga 

dramatizirajo, tvorijo daljša rimana besedila, pri tvorjenju pravljic upoštevajo literarne vrste in 

izdelujejo slikanice. Med mestnimi in podeželskimi šolami ni večjih razlik pri poustvarjanju 

umetnostnih besedil. 

H 4: Pisni izdelki učencev 3. razredov pri poustvarjanju proze obsegajo od 11 do 15 povedi. 

Med mestnimi in podeželskimi šolami ni večjih razlik v obsegu pisnih izdelkov učencev. 

H 5: Učenci 3. razredov najpogosteje poustvarjajo ob umetnostnih besedilih v šoli. Tako v 

mestnih kot podeželskih šolah učenci najpogosteje poustvarjajo pri pouku, saj imajo 

največkrat blok uro in prisotnost učitelja, ki jim nudi pomoč. 

H 6: Učenci 3. razredov največkrat v šoli odgovarjajo na vprašanja o vsebini besedila in 

dramatizirajo, doma pa pišejo obnove besedil. Ilustriranje besedil pa poteka tako v šoli kot 

doma. Med mestnimi in podeželskimi šolami ni večjih razlik v tem. 

H 7: Večina učencev 3. razredov anketiranih učiteljev tekmuje za Cankarjevo priznanje. 

Njihovi odzivi nanj so pozitivni. 
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3.4 METODE DELA 

3.4.1 Opis raziskave 

Izvedli smo raziskavo, v kateri smo ugotavljali kakšna so mnenja učiteljev o vzgojno-

izobraževalnih ciljih pri poustvarjanju, kakšni so najpogostejši načini poustvarjanja pri 

poeziji, prozi in dramatiki v 3. razredu, koliko povedi obsegajo pisni izdelki učencev 3. 

razredov pri poustvarjanju proze, kje (doma ali v šoli) tretješolci pogosteje poustvarjajo in kaj 

poustvarjajo doma oz. pri pouku in katere dejavnosti poustvarjanja potekajo tako v šoli kot 

doma. Ugotoviti smo želeli kakšno je stanje na mestnih in podeželskih šolah ter ju med seboj 

primerjati in poiskati morebitne razlike. Poleg tega smo želeli ugotoviti kakšna je udeležba 

otrok iz 3. razredov na tekmovanju za Cankarjevo priznanje in kakšni so odzivi otrok nanj. 

 

3.4.2 Tehnika zbiranja podatkov 

Po predhodnem dogovoru z učitelji 3. razredov sem anketne vprašalnike poslala preko 

elektronske pošte na elektronske naslove učiteljev, ki so privolili v sodelovanje. Poslala sem 

25 anketnih vprašalnikov, vrnjenih pa jih je bilo 20. Odzivnost je bila 80%. V raziskavo je 

bilo zajetih 20 učiteljev 3. razredov goriških osnovnih šol. Zbiranje podatkov je potekalo tri 

tedne, od 30. 4. 2013 do 21. 5. 2013. 

 

3.4.3 Uporabljeni merski elementi 

Pri zbiranju podatkov sem uporabila anketni vprašalnik, namenjen učiteljem 3. razredov 

devetletne osnovne šole. Za izvedbo raziskave sem se predhodno dogovorila z učitelji, ki so 

privolili v sodelovanje. Vsem udeležencem sem zagotovila anonimnost in jim razložila, da 

bodo podatki uporabljeni le v raziskovalne namene. 
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3.4.4 Opis anketnega vprašalnika za učitelje 3. razredov devetletne osnovne šole 

Podatke smo zbirali s pisnimi vprašanji in odgovori. Odločili smo se za analitični pristop, ki 

je usmerjen v raziskovanje in analiziranje stanja v 3. razredih na goriških šolah pri 

poustvarjanju učencev ob umetnostnih besedilih pri različnih književnih zvrsteh in 

ugotavljanju razlik med mestnimi in podeželskimi šolami. Uporabljeno orodje je bil anketni 

vprašalnik s spremno besedo, v kateri smo učitelje, ki poučujejo v 3. razredu, motivirali k 

sodelovanju ter jim zagotovili anonimnost. Izpolnjevali so ga individualno in prostovoljno. 

Sestavljen je bil iz 10 vprašanj in 6 podvprašanj. Od tega je bilo 7 vprašanj zaprtega tipa, 2 

vprašanji odprtega tipa, 1 vprašanje razdeljeno na tri dele z lestvicami stališč, 1 podvprašanje 

zaprtega tipa in 5 podvprašanj odprtega tipa. Pri vprašanjih zaprtega tipa je bil možen en 

odgovor, le pri enem pa več možnih odgovorov. Pri vprašanjih s petstopenjskimi lestvicami 

so učitelji lahko izbirali med nikoli, redko, včasih, pogosto in vedno. (Glej prilogo.) 

 

Vprašalnik je bil veljaven, objektiven in zanesljiv ter nam je dal podatke: 

 o osnovnih značilnostih anketirancev (spol, trajanje zaposlitve v šolstvu in lokacija 

trenutne zaposlitve), 

 o njihovih predstavah o pojmu poustvarjanje, 

 o njihovem mnenju ali vzgojno-izobraževalni cilji spodbujajo poustvarjalnost pri 

književni vzgoji, 

 o prevladujočih načinih poustvarjanja pri književnih zvrsteh v njihovem razredu. Pri 

tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov, 

 o pogostosti govornega in pisnega poustvarjanja poezije, proze in dramatike. Pri tem 

vprašanju so se anketiranci odločali med petimi možnimi trditvami: nikoli, redko, 

včasih, pogosto, vedno, 

 o številu povedi, ki jih navadno napišejo pri poustvarjanju proze, 

 o lokaciji (šola, dom), kjer učenci pogosteje poustvarjajo ob umetnostnih besedilih in 

kje tvorijo našteta poustvarjalna besedila. Učitelji so izbirali med tremi ponujenimi 

lokacijami (v razredu, doma ali v razredu in doma) oz. da poustvarjalna besedila pri 

določeni dejavnosti ne tvorijo, 

 o udeležbi njihove šole na tekmovanju za Cankarjevo priznanje ter odzivih otrok nanj. 
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3.4.5 Opis vzorca 

Raziskava je bila izvedena med učitelji, ki so v šolskem letu 2012/2013 poučevali v 3. 

razredih devetletnih osnovnih šol na Goriškem. Te šole so: OŠ Solkan s podružnicama POŠ 

Trnovo in POŠ Grgar, OŠ Dobrovo v Brdih, OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici, OŠ Renče, 

OŠ Miren in POŠ Kostanjevica na Krasu. V raziskavi je sodelovalo 20 učiteljev, od tega 19 

učiteljic in 1 učitelj. 

 

3.4.6 Obdelava podatkov 

Zbrane odgovore smo analizirali za vsako vprašanje posebej. Za boljšo preglednost in 

predstavljivost smo podatke prikazali tudi grafično. Preglednice, grafični prikazi in razlage si 

sledijo v takem zaporedju kot so bila postavljena vprašanja v anketnem vprašalniku. 
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3.5 REZULTATI 

3.5.1 Spol 

Preglednica 1: Spol anketirancev 

Spol Mestne šole % Podeželske šole % Skupaj % 

Moški 0 0 1 9,1 1 4,5 

Ženski 9 100 10 90,9 19 95,5 

Skupaj 9 100 11 100 20 100 

Na anketiranih mestnih šolah poučuje 9 učiteljic, na podeželskih pa je od 11 učiteljev 1 učitelj 

in 10 učiteljic. Od vseh anketirancev je 95,5 % učiteljic in 4,5 % učiteljev. 

 

3.5.2 Delovna doba v šolstvu 

Preglednica 2: Skupna delovna doba v šolstvu 

 Mestne šole Podeželske šole Skupaj 

Število let skupne 

delovne dobe 

Število 

anketirancev 

% Število 

anketirancev 

% Število 

anketirancev 

% 

Do 10 let 1 11,2 5 45,4 6 28,3 

Od 11 do 20 let 4 44,4 1 9,1 5 26,8 

Od 21 do 30 let 2 22,2 3 27,3 5 24,7 

Nad 30 let 2 22,2 2 18,2 4 20,2 

Skupaj 9 100 11 100 20 100 

Preglednica 2 predstavlja skupno delovno dobo anketirancev v šolstvu. Za do 10 let delovne 

dobe se je opredelila ena oseba mestne šole ali 11,2 % in največ, kar 45,5 % učiteljev, na 

podeželskih šolah. Velik delež (44,4 %) učiteljev mestnih šol ima delovno dobo od 11 do 20 

let in le 9,1 % učiteljev podeželskih šol. Od 21 do 30 let poučuje več učiteljev na podeželskih 

šolah, nad 30 let pa sta dva učitelja tako na mestni kot na podeželski šoli. Povprečna delovna 

doba učiteljev mestnih in podeželskih šol je od 20,2 % do 28,3 %.  
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3.5.3 Lokacija poučevanja 

Preglednica 3: Lokacija poučevanja anketiranih učiteljev 

Lokacija Število anketirancev % 

Mestne šole 9 45 

Podeželske šole 11 55 

Skupaj 20 100 

Več učiteljev (55 %) poučuje na podeželskih šolah.  

 

3.5.4 Razlaga pojma poustvarjanje 

Poleg vprašanj zaprtega tipa je anketni vprašalnik nudil možnost, da so anketiranci na svoj 

način razložili pojem poustvarjalnost. Zbrane misli navajamo v nadaljevanju.  

Učiteljice mestnih šol so svojo razlago povzele z naslednjimi opisi: 

 »je ponovno, inovativno, umetniško, individualno ustvarjanje«, 

 »ustvarjanje na neko temo, nadaljevanje te teme v domišljijski obliki, sestavljanje 

nove nadaljevanke, ki ima osnovo predelane teme, dramatiziranje, iskanje novih rim in 

novih skovank«, 

 »podoživljanje in obravnavanje del na drugačen način oz. spoznavanje vsebine na 

drugačen način«, 

 »nadaljevanje literarnega dela oz. ustvarjanje po obravnavi«, 

 »ob pojmu pomislim na domišljijo in svobodo«, 

 »po branju učenci ustvarjajo na prebrano temo«, 

 »je bolj poglobljeno čustveno doživljanje književnega besedila«, 

 »je kreacija podoživetega«, 

 »na dano umetnostno besedilo učenci nekaj ustvarjajo«. 

 

Na podlagi njihovih razmišljanj lahko povzamemo, da več kot polovica učiteljev, ki poučujejo 

na mestnih šol, pomisli ob pojmu poustvarjanje na individualno ustvarjanje na neko temo po 

obravnavi besedila. Obravnavana dela učenci podoživljajo in jih spoznavajo na drugačen 

način, pri ustvarjanju so svobodni in jih vodi domišljija. Obravnavano delo lahko nadaljujejo 
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v domišljijski obliki, sestavljajo nova nadaljevanja in ga poglobljeno čustveno doživljajo. Pri 

podoživljanju so kreativni, inovativni in umetniško navdihnjeni.  

 

Učitelji podeželskih šol so svoje misli strnili v spodnjih navedbah: 

 »ustvarjati na kakršenkoli način po nekem dejanju, navadno po branju pravljic«, 

 »ustvarjalno nadgrajevanje, nadaljevanje besedil in pesmi«, 

 »je dejavnost s katero učenci ustno ali pisno poglabljajo doživetje ob branju literarnih 

besedil«, 

 »tvorjenje in reprodukcija novih besedil na osnovi obstoječega obravnavanega 

besedila«, 

 »ustvarjanje nove celote iz idej, ki že obstajajo«,  

 »svojstvena obravnava književnega dela«, 

 »je ustvarjanje s pomočjo književnega dela. To so naloge, ki jih učenci delajo po 

branju umetnostnega besedila«, 

 »to je dejavnost učencev po obravnavi umetnostnega besedila«, 

 »poustvarjati pri obravnavi npr. proze, tako da napišemo spremenjen konec«, 

 »nadgradnja, domišljija, ustvarjalno delo«. 

Razlage učiteljev podeželskih šol temeljijo ravno tako na svojstvenem ustvarjanju novih del s 

pomočjo književnih besedil po branju oz. obravnavi umetnostnega dela. Dejavnost je lahko 

pisna ali ustna nadgradnja prebranega, ki jo vodi domišljija in ustvarjalno delo. Učitelji 

navajajo, da je to lahko le spremenjen konec proznega dela. Učenci poustvarjajo iz idej, ki že 

obstajajo oz. na osnovi obstoječega obravnavanega besedila. Ena oseba se je komentarja 

vzdržala. 
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3.5.5 Spodbujanje vzgojno-izobraževalnih ciljev poustvarjalnosti pri književni 

vzgoji 

Učni načrt za slovenščino predpisuje in omogoča uresničevanje vzgojno-izobraževalnih 

ciljev, ki jih učitelji pri pouku realizirajo. Recepcijsko zmožnost učenci razvijajo s 

poustvarjanjem ob umetnostnih besedilih pri književni vzgoji. 

Grafikon 1: Mnenja učiteljev o tem, ali vzgojno-izobraževalni cilji spodbujajo 

poustvarjalnost pri književni vzgoji 

 

Večina učiteljev, kar 17, je prepričanih, da vzgojno-izobraževalni cilji spodbujajo 

poustvarjalnost pri književni vzgoji. Dva učitelja menita, da ne spodbujajo. Le en učitelj pa je 

bil neopredeljen. Menil je, da nekateri cilji vplivajo, nekateri pa zaradi časovne stiske ne 

vplivajo. 

Učitelji mestnih šol so svojo izbiro komentirali takole: 

 »vzgojno-izobraževalni cilji spodbujajo poustvarjalnost, ker se nanje velikokrat 

opiramo pri delu v razredu«, 

 »potrebno jih je upoštevati, hkrati pa te usmerjajo in vodijo pri delu«, 

 »cilji so napisani tako, da te usmerjajo v tak način dela«, 

 »zastavljeni so tako, vendar če želimo slediti vsem ciljem, jih je preveč, in za temeljito 

poustvarjanje zmanjkuje časa«, 

 »s poznavanjem učnega načrta, lahko rečem, da spodbujajo«, 

 »ker so za to pripravljeni«, 

 »ker so pestri, domiselni, dobro zastavljeni, imajo obsežen izbor in se jih lahko veliko 

realizira«, 

17 
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 »da in ne, ker navadno zmanjka časa, da bi lahko vse naredili«. 

 

Učitelji mestnih šol se strinjajo, da vzgojno-izobraževalni cilji usmerjajo in spodbujajo 

poustvarjalnost pri književni vzgoji, saj so pestri, domiselni in dobro zastavljeni. Nanje se 

učitelji velikokrat opirajo pri delu v razredu. Nekateri pa so prepričani, da večkrat zmanjka 

časa za realizacijo vseh ciljev, kljub temu pa se jih veliko realizira. 

 

Vsi učitelji podeželskih šol, razen enega, ki se je komentarja vzdržal, so svojo izbiro 

predstavili s spodnjimi mnenji: 

 »ker v njih vidim osnovna izhodišča za poustvarjanje pri književni vzgoji«, 

 »v učnem načrtu so cilji tako naravnani«, 

 »ker so raznoliki in spodbujajo ustvarjalnost na različnih področjih (pisna, govorna, 

igra vlog ...)«, 

 »ker cilji narekujejo, da morajo učenci napisati nadaljevanje zgodbe, uprizoriti igro 

vlog, dramatizirati literarna dela itd.«,  

 »ker so cilji naravnani tako, da učenci z novimi nalogami povečajo trajnost 

pridobljenega znanja in razvijajo sposobnost samostojnega ustvarjalnega mišljenja«, 

 »ker so cilji slovenskega jezika v učnem načrtu tako oblikovani«, 

 »ker te že vzgojno-izobraževalni cilji napeljujejo na poustvarjanje«, 

 »samo branje in obravnava besedila je premalo, učenci morajo biti ustvarjalni in 

večinoma radi nadgradijo spoznane vsebine«, 

 »že v samem berilu je veliko idej, ki jih lahko uporabiš pri delu z otroki«, 

 »ciljev, ki se nanašajo na poustvarjanje, je malo«. 

Večina učiteljev podeželskih šol navaja, da vzgojno-izobraževalni cilji spodbujajo 

ustvarjalnost, ker so raznoliki in primerno oblikovani. Ustvarjalnost spodbujajo na različnih 

področjih: pisnem, govornem, igri vlog ... Naravnani so tako, da so učenci ustvarjalni, 

nadgrajujejo spoznane vsebine in si z novimi nalogami povečujejo trajnost pridobljenega 

znanja. Po branju pišejo nadaljevanje zgodbe, dramatizirajo literarno besedilo in razvijajo 

sposobnost samostojnega ustvarjalnega mišljenja. En učitelj vidi, da je ciljev, ki se nanašajo 

na poustvarjanje, malo. Eden izmed njih pa se je komentarja vzdržal. 

Razlika med mestnimi in podeželskimi šolami je minimalna, saj se v večini vsi učitelji 

strinjajo, da vzgojno-izobraževalni cilji spodbujajo poustvarjalnost pri književni vzgoji.  
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3.5.6 Prevladujoči načini poustvarjanja pri književnih zvrsteh  

Pri pouku se učitelji poslužujejo različnih načinov poustvarjanja pri književnih zvrsteh. 

Zanimali so nas načini poustvarjanja, ki se jih pogosteje poslužujejo učitelji mestnih in 

podeželskih šol. Izbirali so med pisnim in govornim poustvarjanjem ter interpretativnim 

branjem pri poeziji, prozi in dramatiki. Možnih je bilo več odgovorov.  

Preglednica 4: Odgovori učiteljev o tem, kateri načini poustvarjanja prevladujejo pri 

književnih zvrsteh 

 Poezija Proza Dramatika Skupaj 

Načini 

poustvarjanja 

Število 

odgovorov 

% Število 

odgovorov 

% Število 

odgovorov 

% Število 

odgovorov 

% 

Pisno 

poustvarjanje 

14 36,8 9 23,7 15 39,5 38 100 

Govorno 

poustvarjanje 

20 47,6 15 35,7 7 16,6 42 100 

Interpretativno 

branje  

3 8,8 17 50 14 41,2 34 100 

 

 

 

 

Pri šestem vprašanju so anketiranci označevali načine poustvarjanja pri različnih književnih 

zvrsteh v njihovih razredih. Iz odgovorov je razvidno, da pri pisnem poustvarjanju ni večjih 

poezija proza dramatika 

pisno poustvarjanje 14 9 15 

govorno poustvarjanje 20 15 7 

interpretativno branje 3 17 14 
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Kateri načini poustvarjanja prevladujejo pri 

književnih zvrsteh v vašem razredu? 

Grafikon 2: Mnenja učiteljev o tem, kateri načini poustvarjanja 

prevladujejo pri književnih zvrsteh 
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razlik med poezijo in dramatiko, saj se je 36,8 % odločilo za poezijo in 39,5 % za 

poustvarjanje pri dramatiki. Govorno največ poustvarjajo pri poeziji, kar 47,6 %. Pri 

interpretativnem branju pa izstopa proza, tako meni 50 % vseh anketirancev. Pri dramatiki se 

je 16,6 % učiteljev odločilo za govorno poustvarjanje, veliko več pa za pisno poustvarjanje 

(39,5 %) in interpretativno branje (41,2 %). 

 

Preglednica 5: Primerjava poustvarjanja pri poeziji v mestnih in podeželskih šolah 

 Mestne šole Podeželske šole 

Načini poustvarjanja Število odgovorov % Število odgovorov % 

Pisno poustvarjanje 5 33,3 9 40,9 

Govorno poustvarjanje 9 60 11 50 

Interpretativno branje 1 6,7 2 9,1 

Skupaj 15 100 22 100 

 

Grafikon 3: Primerjava poustvarjanja pri poeziji v mestnih in podeželskih  

šolah 

 

Iz odgovorov je razvidno, da je pri poeziji najpogostejše govorno poustvarjanje, tako pri 

učiteljih mestnih kot podeželskih šol. Najmanj je interpretativnega branja, in sicer le 6,7 % pri 

mestnih in 9,1% pri podeželskih učiteljih. V mestnih šolah opazimo večjo razliko v pogostosti 

pisnega in govornega poustvarjanja kot pri podeželskih šolah. Analiza podatkov nam kaže, da 
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se pri mestnih učiteljih razlika giblje med 33,3 % in 60 %, pri podeželskih pa med 40,9 % in 

50 %. 

Preglednica 6: Primerjava poustvarjanja pri prozi v mestnih in podeželskih šolah 

 Mestne šole Podeželske šole 

Načini poustvarjanja Število odgovorov % Število odgovorov % 

Pisno poustvarjanje 4 20 5 23,8 

Govorno poustvarjanje 7 35 8 38,1 

Interpretativno branje 9 45 8 38,1 

Skupaj 20 100 21 100 

 

Grafikon 4: Primerjava poustvarjanja pri prozi v mestnih in podeželskih šolah  

 

Iz analize, ki nam prikazuje razlike v načinih poustvarjanja pri prozi med mestnimi in 

podeželskimi šolami, lahko sklepamo, da se bistveno večja razlika kaže pri interpretativnem 

branju glede na ostala dva načina poustvarjanja v mestnih šolah (45 %) kot na podeželskih 

šolah (38,1 %). Učitelji podeželskih šol dajo enak pomen govornemu poustvarjanju kot 

interpretativnemu branju (38,1 %). Pisno več poustvarjajo učenci podeželskih šol (23,8 %) 

kot učenci mestnih šol (20 %). Iz preglednice 6 in grafikona 4 je razvidno, da ni večjih razlik 

med omenjenimi načini poustvarjanja med mestnimi in podeželskimi šolami. 
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Preglednica 7: Primerjava poustvarjanja pri dramatiki v mestnih in podeželskih šolah 

 Mestne šole Podeželske šole 

Načini poustvarjanja Število odgovorov % Število odgovorov % 

Pisno poustvarjanje 7 43,8 8 40 

Govorno poustvarjanje 4 25 3 15 

Interpretativno branje 5 31,2 9 45 

Skupaj 16 100 20 100 

 

Grafikon 5: Primerjava poustvarjanja pri dramatiki v mestnih in podeželskih šolah 

 

 

Pri učiteljih mestnih šol, v načinih poustvarjanja pri dramatiki, prevladuje pisno poustvarjanje 

(43,8 %), nato mu sledi interpretativno branje (31,2 %) in na zadnjem mestu pa govorno 

poustvarjanje (25 %). Iz števila odgovorov učiteljev podeželskih šol pa prevladuje 

interpretativno branje (45 %), sledi mu pisno poustvarjanje (40 %) in kot zadnje govorno 

poustvarjanje (15 %). Najopaznejša razlika med mestnimi in podeželskimi šolami je v 

interpretativnem branju, saj tako poustvarja 31,2 % mestnih učiteljev, medtem ko je 

podeželskih učiteljev za skoraj 15 odstotkov več (45 %). 
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3.5.7 Govorno in pisno poustvarjanje poezije, proze in dramatike 

Pri pouku učenci z različnimi dejavnostmi poustvarjajo ob umetnostnih besedilih pri različnih 

književnih zvrsteh. Zanimalo nas je, kako govorno in pisno poustvarjajo poezijo, prozo in 

dramatiko. Iz učnega načrta smo izvzeli nekaj ciljev za posamezne zvrsti, ki se nanašajo na 

poustvarjanje. Pri poeziji smo jih razvrstili v 8 skupin, pri prozi v 6 skupin in pri dramatiki v 3 

skupine. Pri tem vprašanju so se anketiranci odločali med petimi možnimi trditvami: nikoli, 

redko, včasih, pogosto, vedno. 

 

3.5.7.1 Govorno in pisno poustvarjanje poezije  

Preglednica 8: Pogostost govornega in pisnega poustvarjanja poezije v mestnih šolah 

 Nikoli - 1 Redko - 2 Včasih - 3 Pogosto - 4 Vedno - 5 Povprečna 

vrednost Cilji Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

Posnemajo izrazite vzorce 

iz pesmi. 

 

0 

 

0 

 

2 

 

22,2 

 

4 

 

44,4 

 

3 

 

33,4 

 

0 

 

0 

 

3,1 

Poskušajo tvoriti daljša 

rimana besedila – 

enokitične pesmi. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

6 

 

66,6 

 

3 

 

33,4 

 

0 

 

0 

 

3,3 

Besede tvorijo po vzorcu iz 

besedila in sestavijo 

besedilo, v katero smiselno 

vključijo nove tvorjenke. 

 

0 

 

0 

 

2 

 

22,2 

 

5 

 

55,6 

 

2 

 

22,2 

 

0 

 

0 

 

3 

Verze dopolnjujejo z 

besedami, ki se rimajo.  

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

22,2 

 

7 

 

77,8 

 

0 

 

0 

 

3,8 

Zapisujejo asociacije ob 

besedah. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

11,1 

 

8 

 

88,9 

 

0 

 

0 

 

3,9 

Likovno oblikujejo besede 

in tematski besedni 

asociogram ("slikanje z 

besedami"). 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5 

 

55,5 

 

4 

 

44,5 

 

0 

 

0 

 

3,4 

 

Tvorijo nove besede po 

besedotvornem vzorcu. 

 

0 

 

0 

 

2 

 

22,2 

 

3 

 

33,3 

 

3 

 

33,3 

 

1 

 

1,2 

 

3,3 

Razumevanje teme izražajo 

s strnjenim povzemanjem 

sporočilnosti in 

ustvarjalnim 

nadgrajevanjem pesmi. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

11,1 

 

6 

 

66,7 

 

2 

 

22,2 

 

0 

 

0 

 

3,1 
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Preglednica 9: Pogostost govornega in pisnega poustvarjanja poezije v podeželskih šolah 

 Nikoli - 1 Redko - 2 Včasih - 3 Pogosto - 4 Vedno - 5 Povprečna 

vrednost Cilji Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

Posnemajo izrazite vzorce 

iz pesmi. 

 

1 

 

9,1 

 

2 

 

18,2 

 

4 

 

36,3 

 

3 

 

27,3 

 

1 

 

9,1 

 

3,1 

Poskušajo tvoriti daljša 

rimana besedila – 

enokitične pesmi. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

9 

 

5 

 

45,5 

 

5 

 

45,5 

 

0 

 

0 

 

3,4 

Besede tvorijo po vzorcu iz 

besedila in sestavijo 

besedilo, v katero smiselno 

vključijo nove tvorjenke. 

 

1 

 

9,1 

 

1 

 

9,1 

 

5 

 

45,5 

 

4 

 

36,3 

 

0 

 

0 

 

3,1 

Verze dopolnjujejo z 

besedami, ki se rimajo.  

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

10 

 

90,9 

 

1 

 

9,1 

 

4,1 

Zapisujejo asociacije ob 

besedah. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

9,1 

 

2 

 

18,2 

 

8 

 

72,7 

 

0 

 

0 

 

3,6 

Likovno oblikujejo besede 

in tematski besedni 

asociogram ("slikanje z 

besedami"). 

 

1 

 

9,1 

 

4 

 

36,4 

 

4 

 

36,4 

 

2 

 

18,1 

 

0 

 

0 

 

2,6 

 

Tvorijo nove besede po 

besedotvornem vzorcu. 

 

1 

 

9,1 

 

0 

 

0 

 

6 

 

54,6 

 

3 

 

27,2 

 

1 

 

9,1 

 

3,3 

Razumevanje teme izražajo 

s strnjenim povzemanjem 

sporočilnosti in 

ustvarjalnim 

nadgrajevanjem pesmi. 

 

0 

 

0 

 

2 

 

18,2 

 

2 

 

18,2 

 

6 

 

54,5 

 

1 

 

9,1 

 

3,5 
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Grafikon 6: Primerjava mnenj učiteljev mestnih in podeželskih šol o tem, kako pogosto 

poustvarjajo poezijo 

 

Ugotoviti smo želeli, katerih ciljev se učitelji 3. razredov najpogosteje poslužujejo pri 

poustvarjanju poezije. Zbrani rezultati so nam dali vpogled v uresničevanje ciljev, ki 

spodbujajo poustvarjalnost pri pouku v mestnih in podeželskih šolah.  

Iz dobljenih podatkov lahko sklepamo, da učenci mestnih šol pogosto zapisujejo asociacije ob 

besedah (88,9 %) in verze dopolnjujejo z besedami, ki se rimajo (77,8 %). 55,5 % likovno 

oblikujejo besede in slikajo z besedami. Včasih tvorijo daljša rimana besedila – enokitične 

pesmi (66,6 %) in tvorijo nove besede po besedotvornem vzorcu (55,5 %). Učenci redko oz. 

včasih izražajo razumevanje teme s strnjenim povzemanjem sporočilnosti in ustvarjalnim 

nadgrajevanjem pesmi (77,8 %), besede tvorijo po vzorcu iz besedila in sestavijo besedilo, v 

katero smiselno vključijo nove tvorjenke (77,8 %) ter posnemajo izrazite vzorce iz pesmi 

(66,6 %). 

Učitelji podeželskih šol navajajo, da najpogosteje poustvarjajo pri poeziji, tako da verze 

dopolnjujejo z besedami, ki se rimajo (100 %). Učenci pogosto zapisujejo asociacije ob 

besedah (72,7 %), izražajo razumevanje teme s strnjenim povzemanjem sporočilnosti in 

ustvarjalnim nadgrajevanjem pesmi (63,6 %) in poskušajo tvoriti daljša rimana besedila – 

enokitične povedi (45,5 %). Včasih tvorijo nove besede po besedotvornem vzorcu (56,6 %) in 

tvorijo besede po vzorcu iz besedila in sestavijo besedilo, v katero smiselno vključujejo nove 
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tvorjenke (54,6 %) ter posnemajo izrazite vzorce iz pesmi (54,5 %). Iz odgovorov je razvidno, 

da slednjih dveh ciljev 9,1 % učiteljev ne uresničuje. 72,8 % učiteljev navaja, da redko oz. 

včasih likovno oblikujejo besede in tematski besedni asociogram.  

Iz skupnega grafikona pa je razvidno, da učenci mestnih šol najpogosteje zapisujejo asociacije 

ob besedah, medtem ko tretješolci na podeželju pogosteje dopolnjujejo verze z besedami, ki 

se rimajo.  

 

3.5.7.2 Govorno in pisno poustvarjanje proze 

Preglednica 10: Pogostost govornega in pisnega poustvarjanja proze v mestnih šolah 

 Nikoli - 1 Redko - 2 Včasih - 3 Pogosto - 4 Vedno - 5 Povprečna 

vrednost Cilji Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

Tvorijo pravljice in pri tem 

upoštevajo značilnosti 

literarne vrste. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4 

 

44,4 

 

5 

 

55,6 

 

0 

 

0 

 

3,5 

Izdelujejo slikanice 

(kombinirajo sliko in 

besedo). 

 

1 

 

11,1 

 

0 

 

0 

 

6 

 

66,7 

 

2 

 

22,2 

 

0 

 

0 

 

3 

 

Tvorijo »narobe pravljico«.  

0 

 

0 

 

1 

 

11,2 

 

4 

 

44,4 

 

4 

 

44,4 

 

0 

 

0 

 

3,3 

Povezujejo več pravljic.  

2 

 

22,2 

 

1 

 

11,1 

 

5 

 

55,6 

 

1 

 

11,1 

 

0 

 

0 

 

2,6 

Tvorijo pripoved – besedilo, 

ki je omejeno z 

zakonitostmi stvarnega 

sveta. 

 

0 

 

0 

 

2 

 

22,2 

 

2 

 

22,2 

 

5 

 

55,6 

 

0 

 

0 

 

3,3 

Drugo (obnova, predstavitve 

avtorja, ilustratorja …). 

 

0 

 

0 

 

2 

 

22,2 

 

1 

 

11,1 

 

6 

 

66,7 

 

0 

 

0 

 

3,4 

 

Izbrani anketiranci na mestnih šolah v 3. razredu včasih oz. pogosto tvorijo pravljice in pri 

tem upoštevajo značilnosti literarne vrste (100 %), sledi obnova, kot drugi način poustvarjanja 

(77,8 %). Pogosto tudi tvorijo pripoved – besedilo, ki je omejeno z zakonitostmi stvarnega 

sveta (55,6 %) in učenci tvorijo narobe pravljico (44,4 %). Včasih izdelujejo slikanice (66,7 

%), kjer kombinirajo sliko in besedo (66,7 %) in povezujejo več pravljic (55,6 %). 
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Preglednica 11: Pogostost govornega in pisnega poustvarjanja proze v šolah na 

podeželju 

 Nikoli - 1 Redko - 2 Včasih - 3 Pogosto -4 Vedno - 5 Povpr. 

vrednost Cilji Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

Tvorijo pravljice in pri tem 

upoštevajo značilnosti 

literarne vrste. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

9,1 

 

10 

 

90,9 

 

0 

 

0 

 

4,8 

Izdelujejo slikanice 

(kombinirajo sliko in 

besedo). 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

7 

 

63,7 

 

3 

 

27,2 

 

1 

 

9,1 

 

4,2 

 

Tvorijo »narobe pravljico«.  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

7 

 

63,7 

 

4 

 

36,3 

 

0 

 

0 

 

3,7 

Povezujejo več pravljic.  

0 

 

0 

 

3 

 

27,3 

 

5 

 

45,4 

 

3 

 

27,3 

 

0 

 

0 

 

3,7 

Tvorijo pripoved – besedilo, 

ki je omejeno z 

zakonitostmi stvarnega 

sveta. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

9,1 

 

7 

 

63,6 

 

2 

 

18,2 

 

1 

 

9,1 

 

4 

Drugo (obnova, predstavitve 

avtorja, ilustratorja …). 

 

1 

 

9 

 

0 

 

0 

 

5 

 

45,5 

 

5 

 

45,5 

 

0 

 

0 

 

4 

 

Učitelji podeželskih šol pa so se opredelili za pogostost poustvarjanja pri tvorjenju pravljic, 

kjer upoštevajo značilnosti literarne vrste (90,9 %). Včasih izdelujejo slikanice, kjer 

kombinirajo sliko in besedo (63,7 %). Včasih oz. pogosto tvorijo pripoved – besedilo, ki je 

omejeno z zakonitostmi stvarnega sveta (81,8 %) in pod drugo so za poustvarjalnost navajali 

ustno ali pisno obnovo, nadaljevanje pravljice in spreminjanje njenega konca ter iskanje 

podatkov o pisatelju. Ravno tako včasih tvorijo narobe pravljico (63,7 %) in povezujejo več 

pravljic skupaj (45,4 %). 
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Grafikon 7: Primerjava mnenj učiteljev mestnih in podeželskih šol o tem, kako pogosto 

poustvarjajo prozo 

 

 

Iz grafikona 7 je razvidno, da učitelji podeželskih šol na splošno pogosteje govorno in pisno 

poustvarjajo s svojimi učenci pri prozi. Največkrat tvorijo pravljice. Sledi izdelava slikanice s 

kombinacijo slike in besede. Učitelji mestnih šol pa poleg tvorjenja pravljic pogosto tvorijo 

tudi narobe pravljice in besedila, ki so omejena z zakonitostmi stvarnega sveta. 

 

3.5.7.3 Govorno in pisno poustvarjanje dramatike 

Preglednica 12: Pogostost govornega in pisnega poustvarjanja dramatike v mestnih 

šolah 
 Nikoli - 1 Redko - 2 Včasih - 3 Pogosto- 4 Vedno-5 Povprečna 

vrednost Cilji Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

V skupini dramatizirajo 

pesem ali prozno besedilo. 
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Iz preglednice 12 je razvidno, da učiteljice v mestnih šolah pogosto dramatizirajo pravljico in 

izdelajo lutke (77,8 %). Sledi dramatizacija pesmi in proznega besedila v skupini (55,6 %). 

Redko pa učenci pišejo dvogovore po vzorcu dramskih prizorov (55,5 %). 

 

Preglednica 13: Pogostost govornega in pisnega poustvarjanja dramatike v podeželskih 

šolah 
 Nikoli - 1 Redko - 2 Včasih - 3 Pogosto -4 Vedno - 5 Povprečna 

vrednost Cilji Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

V skupini dramatizirajo 

pesem ali prozno besedilo. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5 

 

45,5 

 

5 

 

45,5 

 

1 

 

9 

 

3,6 

Pišejo dvogovore po vzorcu 

dramskih prizorov. 
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Iz preglednice 13 pa razberemo, da učitelji podeželskih šol velikokrat (63,6 %) dramatizirajo 

pravljico in izdelajo lutke. Pesem ali prozno besedilo poustvarjajo, tako da ga v skupini 

dramatizirajo (44,5 %). Včasih pišejo dvogovore dramskih besedil po vzorcu dramskih 

prizorov (72,7 %). 

 

Grafikon 8: Primerjava mnenj učiteljev mestnih in podeželskih šol o tem, kako pogosto 

poustvarjajo dramatiko z dejavnostmi iz učnega načrta za slovenščino 

 

Iz grafikona 8 je razvidno, da tako učitelji mestnih kot učitelji podeželskih šol največ 

poustvarjajo ob literarnih besedilih, tako da dramatizirajo pravljice in izdelajo lutke. Z nekaj 

manj procenti sledi dramatizacija pesmi in proznega besedila v skupini. Najmanj pa pišejo 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

Dramatizirajo pravljico, izdelajo lutke. 

Pišejo dvogovore po vzorcu dramskih prizorov. 

V skupini dramatizirajo pesem ali prozno besedilo. 

Kako pogosto poustvarjate dramatiko? 

mestne šole podeželske šole 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Karin Sirk, diplomsko delo 

55 

 

dvogovore po vzorcu dramskih prizorov. Zbrani rezultati nam nakazujejo, da so učitelji pri 

podajanju odgovorov izenačeni. Ni razlik med mestnimi in podeželskimi šolami. 

 

3.5.8 Obseg besedil pri poustvarjanju proze 

Preglednica 14: Primerjava med mestnimi in podeželskimi šolami v obsegu besedil pri 

poustvarjanju proze 

 Mestne šole Podeželske šole 

Število povedi Št. % Št. % 

Do 5 povedi 0 0 0 0 

Od 6 do 10 3 33,3 5 45,5 

Od 11 do 15 6 66,7 6 54,5 

Več kot 15 povedi 0 0 0 0 

Skupaj  9 100 11 100 

 

Grafikon 9: Primerjava mnenj učiteljev mestnih in podeželskih šol o tem, koliko povedi 

obsegajo besedila učencev pri poustvarjanju proze 

 

Iz preglednice 14 in grafikona 9 je razvidno, da tako učiteljice mestnih kot podeželskih šol 

zahtevajo, da je obseg besedil od 11 do 15 povedi. 45,5 % učiteljic podeželskih šol in 33,3 % 

učiteljic mestnih šol pa meni, da je od 6 do 10 povedi zadosten obseg poustvarjalnih besedil. 
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3.5.9 Lokacija poustvarjanja 

Preglednica 15: Lokacija poustvarjanja učencev mestnih in podeželskih šol 

 Mestne šole Podeželske šole 

Lokacija Št. % Št. % 

V šoli 9 100 9 82 

Doma  0 0 2 18 

Skupaj 9 100 11 100 

 

Grafikon 10: Primerjava mnenj učiteljev mestnih in podeželskih šol o tem, kje učenci 

pogosteje poustvarjajo ob umetnostnih besedilih 

 

Vsi učitelji mestnih šol (100 %) in večina učiteljev podeželskih šol (82 %) se strinja, da je 

najboljša lokacija za poustvarjanje v razredu. Le 18 % podeželskih učiteljev pa meni, da je 

tudi domače okolje dober kraj za poustvarjanje. 

Razlogi, ki jih navajajo učitelji mestnih šol, so: 

 »ker imamo ''blok uro'' – dve šolski uri«, 

 »ker jih v šoli vodim in usmerjam«, 

 »po motivaciji in delu z besedilom je pouk načrtovan v tej smeri«, 

 »želim, da so čim bolj izvirni in aktivni že v šoli, doma pa nalogo samo dokončajo«, 

 »zaradi avtentičnosti, ker jim doma pomagajo starši«. 
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V šoli ima učitelj nadzor nad samostojnim delom učenca, saj ga lahko pri tem vodi in 

usmerja. Učence lahko dobro motivira, da so čim bolj izvirni in aktivni. Doma večini od njih 

pomagajo starši, zato je delo velikokrat usmerjeno le v dokončanje naloge. 

 

Učitelji podeželskih šol navajajo naslednje razloge za poustvarjanje pri pouku in doma: 

 »otroci imajo možnost dela v paru ali skupini, bolj so motivirani in imajo več časa za 

poustvarjanje«, 

 »če je to domača naloga, se vidi delo staršev«, 

 »največkrat poustvarjamo v šoli, ampak tudi doma. Tako preverjam razumevanje, saj 

se doma večkrat zgodi, da starši opravijo delo namesto otrok«, 

 »učenci so bolj motivirani takoj po prebranem besedilu, ker imamo v šoli dovolj časa. 

Včasih morajo delati v dvojicah ali skupinah. Ne marajo preveč domačih nalog, zato 

radi naredijo čim več v šoli«, 

 »po potrebi jim nudim pomoč, učenci imajo možnost dela v paru in skupinah ter na 

koncu predstavitev lastnih izdelkov sošolcem«, 

 »največkrat poustvarjamo v šoli, včasih pa doma«, 

 »v šoli po poslušanju, premoru in pogovoru nadaljujemo s poustvarjanjem. Sproti jim 

pregledujem, svetujem, jih motiviram in spodbujam pri poustvarjanju. Ob koncu učne 

ure nastanejo zanimiva besedila in drugi izdelki, ki jih učenci predstavijo sošolcem. 

Včasih poustvarjajo tudi doma«, 

 »da pokažejo svojo lastno ustvarjalnost«, 

 »menim, da doma s starši le berejo umetnostna besedila. Včasih pa je to tudi kot 

domača naloga ali pa nadaljevanje dela, če v šoli ne uspejo dokončati«, 

 »v šoli zmanjka časa zaradi prenatrpanost snovi«, 

 »v šoli se pripravijo na delo, ki ga nadaljujejo doma, ker imajo na razpolago več časa 

za iskanje informacij«. 

 

Učenci poustvarjajo v šoli, zato ker imajo več možnosti in časa za delo v paru ali skupinah ter 

so bolj motivirani takoj po obravnavi besedila. Učitelj jim lahko nudi individualno pomoč, 

preverja razumevanje, jim svetuje in sprotno pregleduje naloge. Učenci lahko izrazijo svojo 

lastno ustvarjalnost, medtem ko doma velikokrat starši opravijo delo namesto njih. 

Pomembno je, da svoje izdelke predstavijo sošolcem. Domače delo jim predstavlja dodatne 

obremenitve, zato raje čim več naredijo v šoli. Doma poustvarjajo le takrat, ko jim v šoli 
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zmanjka časa zaradi prenatrpanosti snovi oz. imajo več časa in možnosti za iskanje 

informacij. 

 

3.5.10 Poustvarjanje glede na lokacijo 

Preglednica 16: Lokacija dejavnosti poustvarjanja učencev mestnih šol 

 

Iz preglednice 16 je razvidno, da so učitelji mestnih šol navedli odgovore, ki kažejo, da je igra 

vlog edina dejavnost, ki jo izvajajo samo v razredu in ne tudi doma. Sledi ji dramatizacija 

88,9 %, le ena učiteljica pa je mnenja, da lahko učenec samostojno dramatizira pravljico tudi 

doma svojim staršem. 55,6 % učiteljev spodbuja učence v razredu, da zapišejo spremenjen 

 V razredu Doma V razredu 

in doma 

Ne tvorijo Skupaj 

Načini poustvarjanja Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

Obnova besedila 2 22,2 0 0 6 66,7 1 11,1 9 100 

Dramatizacija  8 88,9 0 0 1 11,1 0 0 9 100 

Igra vlog 9 100 0 0 0 0 0 0 9 100 

Vprašanja o vsebini besedila 1 11,1 0 0 7 77,8 1 11,1 9 100 

»Narobe« zgodba  3 33,3 0 0 6 66,7 0 0 9 100 

Nadaljevanje zgodbe 1 11,1 0 0 8 88,9 0 0 9 100 

Spremenjen začetek zgodbe 5 55,6 0 0 2 22,2 2 22,2 9 100 

Ustvarjanje besedila  

ob sliki ali nizu slik 

3 33,3 0 0 6 66,7 0 0 9 100 

Ilustriranje besedila 1 11,1 2 22,2 6 66,7 0 0 9 100 

Strip 2 22,2 1 11,1 5 55,6 1 11,1 9 100 

Slikopis 2 22,2 3 33,3 4 44,5 0 0 9 100 

Predstavitev avtorja, 

ilustratorja 

2 22,2 1 11,1 2 22,2 4 44,5 9 100 

Zgibanka 5 55,6 2 22,2 1 11,1 1 11,1 9 100 

Drugo:  0 0 0 0 0 0 9 100 9 100 
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začetek zgodbe. Le 22,2 % učiteljev pa meni, da je lahko to tudi domača naloga, enako število 

učiteljev pa se ne poslužuje tega poustvarjanja besedil. Več kot polovica učiteljev 55,6 % 

omogoča učencem, da v razredu ustvarjajo zgibanke. 33,3 % mestnih učiteljev ustvarja v šoli 

narobe zgodbo in besedilo ob sliki ali nizu slik. Kar 66,7 % pa jih je mnenja, da to lahko 

ustvarjajo tudi doma. V šoli in doma učenci obnavljajo in ilustrirajo zgodbe, tako je 

prepričanih 66,7 % učiteljev in 88,9 % učiteljev, da je nadaljevanje zgodbe lahko šolsko ali 

domače delo. 44,5 % učiteljev spodbuja poustvarjanje slikopisa, skoraj polovica učiteljev 

(55,6 %) k ustvarjanju stripa v šoli in doma ter še več, 77,8 %, pa je prepričanih, da na 

vprašanja o vsebini besedila lahko odgovarjajo tako pri pouku kot v domačem okolju. 

Zaskrbljujoče je, da skoraj polovica (44,5 %) ne predstavlja avtorje ali ilustratorje. 

Preglednica 17: Lokacija dejavnosti poustvarjanja učencev podeželskih šol 

 V razredu Doma V razredu 

in doma 
Ne tvorijo Skupaj 

Načini poustvarjanja Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

Obnova besedila 3 27,3 0 0 8 72,7 0 0 11 100 

Dramatizacija  10 90,9 0 0 1 9,1 0 0 11 100 

Igra vlog 10 90,9 0 0 1 9,1 0 0 11 100 

Vprašanja o vsebini besedila 3 27,3 2 18,2 6 54,5 0 0 11 100 

»Narobe« zgodba  5 45,5 1 9 5 45,5 0 0 11 100 

Nadaljevanje zgodbe 3 27,3 0 0 8 72,7 0 0 11 100 

Spremenjen začetek zgodbe 4 36,3 0 0 5 45,5 2 18,2 11 100 

Ustvarjanje besedila  
ob sliki ali nizu slik 

2 18,2 0 0 9 81,8 0 0 11 100 

Ilustriranje besedila 0 0 2 18,2 9 81,8 0 0 11 100 

Strip 3 27,3 3 27,3 5 45,4 0 0 11 100 

Slikopis 2 18,2 1 9,1 6 54,5 2 18,2 11 100 

Predstavitev avtorja, 

ilustratorja 
3 27,3 1 9,1 3 27,3 4 34,3 11 100 

Zgibanka 2 18,2 2 18,2 5 45,4 2 18,2 11 100 

Drugo:  1 9,1 0 0 0 0 10 90,9 11 100 
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Iz preglednice 17 lahko sklepamo, da najbolj izstopata dramatizacija in igra vlog, ki jo večina 

učiteljev podeželskih šol (90,9 %) izvaja v razredu. V razredu in doma učenci ustvarjajo 

besedila ob sliki ali nizu slik ter besedila ilustrirajo. Tako meni 81,8 % učiteljev. V razredu in 

doma tudi obnavljajo besedilo ter nadaljujejo zgodbo (72,7 %). Skoraj polovica tvori narobe 

zgodbo izključno le v razredu (45,5 %) in enak delež učiteljev v razredu in doma. Na 

podeželju učenci odgovarjajo na vprašanja o vsebini besedila in ustvarjajo slikopis tako v šoli 

kot doma. Tako meni 54,5 % učiteljev. Ravno tako pišejo spremenjen začetek zgodbe, strip in 

zgibanko (45,4 %). Trije učitelji (27,3 %) so označili, da njihovi učenci predstavijo avtorja ali 

ilustratorja v šoli, enak delež učiteljev to počne tako v šoli kot doma, štirje učitelji (34,4 %) pa 

tega sploh ne počnejo. En učitelj je navedel, da pri pouku z učenci poustvarja pesmice z 

rimami. 

Pri primerjavi obeh preglednic lahko povzamemo bistvene zaključke, ki nam razkrijejo, da so 

razlike med učitelji mestnih in podeželskih šol v poustvarjanju besedil, ki jih učenci tvorijo v 

razredu oz. v razredu in doma minimalne. Tako pri enih kot pri drugih izstopata dramatizacija 

in igra vlog, ki je izključno šolsko delo. Poleg tega učenci obnavljajo besedilo, nadaljujejo 

zgodbo, spreminjajo začetek zgodbe in ustvarjajo besedilo ob sliki ali nizu slik v šoli in doma, 

ravno tako odgovarjajo na vprašanja o vsebini besedila oz. dva podeželska učitelja menita, da 

je tovrstna oblika poustvarjanja primernejša zgolj kot domače delo. Razen zapisanih 

dejavnosti oz. poustvarjalnih besedil učitelji mestnih in podeželskih šol ne navajajo drugih 

dejavnosti, razen enega učitelja s podeželja, ki je zapisal, da poustvarja pesmi z rimami. 

 

3.5.11 Udeležba na tekmovanju za Cankarjevo priznanje 

Preglednica 18: Primerjava udeležbe mestnih in podeželskih šol na tekmovanju za 

Cankarjevo priznanje 

 Mestne šole Podeželske šole 

Odgovor  Št. % Št. % 

Da 8 88,9 6 54,5 

Ne 1 11,1 5 45,5 

Skupaj  9 100 11 100 
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Grafikon 11: Primerjava udeležbe mestnih in podeželskih šol na tekmovanju za 

Cankarjevo priznanje 

 

Iz preglednice in grafikona je razvidno, da se večina (88,9 %) mestnih šol in več kot polovica 

(54,5 %) podeželskih šol udeležuje tekmovanja za Cankarjevo priznanje. Tako lahko 

sklepamo, da se tekmovanja bolj udeležujejo izbrane mestne šole. 

Učitelji mestnih šol so predstavili naslednje odzive učencev: 

 »odzivi so dobri«, 

 »odzivi učencev so pozitivni. Več težav je s starši, saj menijo, da je ocenjevanje zelo 

subjektivno in ni konkretnih meril«, 

 »na tekmovanje se pripravljamo pri samem pouku (z gradivom so v osnovi seznanjeni 

vsi učenci, ne le tekmovalci), v knjižnici po dogovoru s knjižničarko, pri dodatnem 

pouku in doma. Učenci kažejo veliko motiviranost, zelo aktivno sodelujejo pri 

dejavnostih, poskrbim pa, da so le te zelo raznolike. Za pripravo si vzamemo kar nekaj 

časa. Običajno že kar težko čakajo na dan tekmovanja. Ugibajo o vrstah nalog, ki jih 

bodo dobili. Nisem opazila posebnih razlik glede na to ali je predpisano gradivo proza 

ali poezija«, 

 »tekmovanja se udeležujejo samo učenci višje stopnje, zato njihovih odzivov ne 

poznam«, 

 »otroci radi sodelujejo, berejo in rešujejo predlagane vsebine«, 

 »odzivi so pozitivni, saj učenci radi tekmujejo«,  

 »malo otrok se odloča za tekmovanje«, 

 »učenci niso želeli tekmovati, zaradi strahu pred neuspehom«. 
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Pri večini učiteljev so odzivi učencev pozitivni, saj so učenci motivirani, radi sodelujejo in 

rešujejo naloge. Kljub temu učitelji menijo, da bi bila lahko udeležba številčnejša. Priprave na 

tekmovanje potekajo med poukom, s knjižničarko v knjižnici, pri dodatnem pouku in doma. 

Na eni izmed mestnih šol učenci, zaradi strahu pred neuspehom, niso želeli tekmovati. 

Odzivi, ki so jih predstavili učitelji podeželskih šol, so zelo raznoliki in se bistveno razlikujejo 

od odzivov učencev mestnih šol: 

 »odzivi so slabi, saj bi si sam želel večje udeležbe na tekmovanju«, 

 »zelo različni, pogosteje se za to tekmovanje odločajo boljši bralci oz. učenci, katerih 

starši si želijo, da se udeležijo tekmovanja. Učitelji smo pri teh odločitvah 

usmerjevalci, končna odločitev je v rokah učencev oz. njihovih staršev«, 

 »odzivi učencev, ki tekmujejo, so dobri«, 

 »odzivi so pozitivni«, 

 »odzivi otrok žal niso preveč dobri, saj jim vsako dodatno delo predstavlja napor. Zato 

se velikokrat odločajo, da ne bi tekmovali«, 

 »moja skupina je dokaj zadržana, zato jih je bilo potrebno spodbujati, da so se 

prijavili. Še več težav je bilo v drugem razredu. Mislim, da bo vsako leto boljše, saj 

izkušnje tudi nekaj štejejo«, 

 »na razredni stopnji ne tekmujemo več, pred leti smo tekmovali. Odzivi otrok pri 

obravnavi del so bili zelo dobri. Rezultati so nekatere učence potrli«. 

Nekateri učitelji menijo, da odzivi niso preveč dobri, saj učencem predstavljajo dodatno delo, 

zato jih je potrebno spodbujati, da se na tekmovanje prijavijo. V večini se za tekmovanje 

odločajo boljši bralci oz. učenci staršev z višjimi pričakovanji. Nekateri učitelji pa so 

prepričani, da so odzivi učencev, ki tekmujejo, pozitivni, čeprav rezultati lahko nekatere 

učence potrejo. 
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3.6 RAZPRAVA 

V raziskovalni nalogi smo si postavili naslednje hipoteze, ki jih bomo interpretirali. 

H 1: Večina učiteljev meni, da vzgojno-izobraževalni cilji spodbujajo poustvarjalnost 

pri književni vzgoji. 

Raziskovalna hipoteza je pravilna, saj večina učiteljev meni, da vzgojno-izobraževalni cilji 

spodbujajo poustvarjalnost pri književni vzgoji. Le dva učitelja menita, da ne spodbujajo. 

Predvidevamo, da je njihovo mnenje pogojeno z manj let delovnih izkušenj. V učnem načrtu 

cilji poustvarjanja zajemajo vse tri književne zvrsti: poezija, proza in dramatika. Učiteljeva 

naloga je, da jih primerno in ustrezno umesti v obravnavo umetnostnih besedil. 

 

H 2: V načinih poustvarjanja v 3. razredu pri poeziji, prozi in dramatiki ni večjih razlik 

med mestnimi in podeželskimi šolami. 

Hipoteza velja le delno, saj smo ugotovili, da se razlikuje način poustvarjanja dramskih 

besedilih glede na lokacijo šole. Najopaznejša razlika je v interpretativnem branju, ki se ga 

pogosteje poslužujejo učitelji podeželskih šol. Pri poustvarjanju poezije in proze pa ni večjih 

razlik med mestnimi in podeželskimi šolami. 

 

H 3: Učenci 3. razredov ob umetnostnih besedilih najpogosteje poustvarjajo, tako da ga 

dramatizirajo, tvorijo daljša rimana besedila, pri tvorjenju pravljic upoštevajo literarne 

vrste in izdelujejo slikanice. Med mestnimi in podeželskimi šolami ni večjih razlik pri 

poustvarjanju umetnostnih besedil. 

Hipotezo lahko delno potrdimo, saj opazimo nekatere razlike v poustvarjanju mestnih in 

podeželskih šol. Dramatizacija pravljice z izdelavo lutk je najpogostejša dejavnost 

poustvarjanja pri dramatiki tako v mestu kot na podeželju. V mestnih in podeželskih šolah 

učenci le včasih poskušajo tvoriti daljša rimana besedila. Učenci v mestu več zapisujejo 

asociacije ob besedah, medtem ko učenci na podeželju dopolnjujejo verze z besedami, ki se 

rimajo. Oboji pogosto tvorijo pravljice in pri tem upoštevajo značilnosti literarne vrste. 

Izdelovanje slikanic pa je pogostejša dejavnost poustvarjanja pri podeželskih učiteljih kot pri 

mestnih. 
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H 4: Pisni izdelki učencev 3. razredov pri poustvarjanju proze obsegajo od 11 do 15 

povedi. Med mestnimi in podeželskimi šolami ni večjih razlik v obsegu pisnih izdelkov 

učencev. 

Hipoteza je potrjena, saj večina učencev v mestu in na podeželju piše besedila v obsegu od 11 

do 15 povedi. 

 

H 5: Učenci 3. razredov najpogosteje poustvarjajo ob umetnostnih besedilih v šoli. Tako 

v mestnih kot podeželskih šolah učenci najpogosteje poustvarjajo pri pouku, saj imajo 

največkrat »blok uro« in prisotnost učitelja, ki jim nudi pomoč. 

Hipoteza je potrjena, saj učenci najpogosteje poustvarjajo pri pouku. Učitelji navajajo več 

razlogov, med drugim tudi »blok uro« in prednost poustvarjanja v šoli, zaradi prisotnosti 

učitelja, ki lahko učencem pri učni uri pomaga in svetuje. 

 

H 6: Učenci 3. razredov največkrat v šoli odgovarjajo na vprašanja o vsebini besedila in 

dramatizirajo, doma pa pišejo obnove besedil. Ilustriranje besedil pa poteka tako v šoli 

kot doma. Med mestnimi in podeželskimi šolami ni večjih razlik v tem. 

Hipoteza je delno potrjena, saj smo ugotovili, da učenci dramatizirajo samo v šoli. Odgovore 

na vprašanja o vsebini besedila ne pišejo samo v šoli, ampak tudi doma. Obnove besedil pa 

pišejo tudi v šoli. Po naših predpostavkah učenci ilustrirajo besedilo v šoli in doma. Ob tem 

lahko tudi potrdimo, da ni večjih razlik med mestnimi in podeželskimi šolami. 

 

H 7: Večina učencev 3. razredov anketiranih učiteljev tekmuje za Cankarjevo priznanje. 

Njihovi odzivi nanj so pozitivni. 

Hipoteza je le delno potrjena. Večina učencev se udeležuje tekmovanja za Cankarjevo 

priznanje, le da so odzivi pri učiteljih podeželskih šol zelo različni. Pri učiteljih mestnih šol pa 

so večinoma pozitivni.  
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3.7 SKLEP 

Književni pouk ima pomemben vpliv na bralno pismenost in učenca pripravlja na 

vseživljenjsko učenje, kar sodobna družba od njega tudi pričakuje. Naloga učitelja je, da mu 

omogoča s poustvarjanjem po branju še globlje podoživljanje prebranega. S poustvarjalnim 

pisanjem učenci razvijajo široko paleto sposobnosti in uresničujejo številne cilje: ozaveščajo 

pomen slovenskega jezika, pismenosti in pomena knjige kot duhovne in materialne dobrine, 

razvijajo govorno, literarno in likovno ustvarjalnost, so bolj motivirani za branje, govorjenje 

in pisanje, na splošno se spodbuja njihovo ustvarjalnost, kreativnost in kritično mišljenje, 

razvijajo pozitivno samopodobo in krepijo samozavest z opazovanjem lastnega napredka in 

samoevalvacijo. Pomembno je, da se zavedamo razsežnejših vidikov poustvarjalnosti in ne 

zgolj njene funkcije kot dodatne dejavnosti pri obravnavi umetnostnega besedila. 

Poleg izbire načinov poustvarjanja, dejavnosti poustvarjanja pri različnih književnih zvrsteh 

in lokacije poustvarjanja, ki jih učitelj pripravi in izbere za poustvarjanje ob umetnostnih 

besedilih, je njegova naloga, da učencu svetuje, ga usmerja in spodbuja, tako da lahko svoje 

znanje nadgrajuje. Pri izbiranju dejavnosti in načinov poustvarjanja mora paziti, da so le ti 

raznoliki, da so učenci motivirani in le tako se izogne monotonosti poustvarjalnega procesa. 

Učitelj mora dobro presoditi katere dejavnosti so primernejše za delo v razredu in katere 

lahko učenci samostojno in brez dodatne pomoči naredijo za domačo nalogo. 

Poudarili bi posebna opozorila nekaterih učiteljev, ki pravijo, da se obseg pisnih izdelkov 

učencev razlikuje glede na njihove sposobnosti. Dobljeni rezultati prikazujejo delo večine in 

ne dela manj ali bolj sposobnih učencev. Nekaj učiteljev je pri odgovorih poudarilo prav ta 

vidik, ki se nam je zdel zelo pomemben. S tem bi želeli izpostaviti pomen prilagoditev, ki 

učencem pomagajo pri doseganju zastavljenih ciljev, in nalog, ki so ustreznejše njihovim 

sposobnostim. 

V anketnem vprašalniku so se vprašanja v večini nanašala na pisanje umetnostnih 

poustvarjalnih besedil, neumetnostnih nismo posebej naštevali, ampak jih zgolj navedli pod 

»drugo«. Učitelji bi lahko podali drugačne odgovore, če bi imeli točno navedena neliterarna 

besedila. Sklepamo, da se v našem primeru niso posebej poglabljali v razmišljanje o teh 

besedilih. S temi predpostavkami bi lahko postavili predmet za nadaljnje raziskave. 

Učiteljem so lahko dobljeni rezultati v razmislek in pobudo za samoevalvacijo svojega dela. 

Tako bodo ugotovili, kakšno je stanje v njihovem razredu in učencem zagotovili kakovostne 
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in raznolike načine poustvarjanja. Pomembno je, da se zavedajo, katerih dejavnosti se preveč 

poslužujejo in katerih premalo. Tako bodo pripravili in popestrili književni pouk z bolj 

raznolikimi dejavnostmi. Igor Saksida pravi, da mora »ob korakih šolske interpretacije nujno 

poudarjati raznolikost pristopov – vsak učitelj bo na podlagi splošnih priporočil in lastnih 

izkušenj očrtano shemo prilagodil svojemu načinu oz. stilu dela« (Saksida, 2008: 84) saj je 

poustvarjalnost »namenjena poglabljanju literarnoestetskega doživetja« (prav tam: 84), zato 

poudarja dejstvo, da »naj bodo dejavnosti raznolike« (prav tam: 84). 

Cankarjevo priznanje je tekmovanje iz slovenščine, ki spodbuja, da učenci o prebranem 

literarnem delu razmišljajo, ga raziskujejo in o njem pišejo. Večina učiteljev usmerja učence k 

prijavi na tekmovanje, čeprav imajo pri tem glavno besedo učenci oz. njihovi starši. Učitelji 

na podeželju strmijo k temu, da bi se število prijavljenih učencev povečevalo, čeprav se 

tekmovanja udeležuje velik delež učencev, od teh jih je največ iz mestnih šol.  

Z raziskovalnim delom so bili uresničeni zastavljeni cilji diplomskega dela, vendar se hkrati 

zavedamo dejstva, da je bil vzorec učiteljev, ki je bil zajet v našo raziskavo, zelo majhen. Prav 

zaradi tega menimo, da dobljenih rezultatov ne moremo in ne smemo posploševati na celotno 

populacijo učiteljev 3. razredov mestnih in podeželskih šol. Kljub temu pa smo pridobili 

vpogled v dejansko stanje na izbranih mestnih in podeželskih šolah. S tem smo uresničili 

zastavljene cilje in preverili veljavnost opredeljenih hipotez. 

Otrok s poustvarjanjem ob umetnostnih besedilih ustvarja svoj lasten domišljijski svet, ki ga s 

pisanjem ureja po svojih lastnih željah in merilih ter išče ravnovesje med realnim in 

izmišljenim svetom. Učiteljeva naloga je, da v učencih prebudi željo in veselje do ustvarjanja. 

Ko mu to uspe, je njegov glavni cilj dosežen. 
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5 PRILOGA 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

 

Spoštovani, 

 

sem Karin Sirk, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani smer razredni pouk in pišem 

diplomsko delo pri mladinski književnosti, pri prof. Igorju Saksidi. Odločila sem se, da 

raziščem poustvarjanje učencev ob umetnostnih besedilih v 3. razredu na različnih osnovnih 

šolah.  

Lepo Vas prosim za pomoč in sodelovanje pri anketnem vprašalniku. Anketa je anonimna in 

podatki bodo uporabljeni izključno za namene omenjene naloge.  

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za odgovore. 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. Spol: 

 moški 

 ženski 

 

2. Koliko let poučujete?  _______ 

 

3. Trenutno poučujem v: 

 mestni šoli. 

 podeželski šoli. 

 

4. Kaj pomislite ob pojmu poustvarjanje? (Odgovorite na kratko.) 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Ali vzgojno-izobraževalni cilji spodbujajo poustvarjalnost pri književni vzgoji?  

 Da  

 Ne 

Zakaj tako menite? _________________________ 

 

6. Kateri načini poustvarjanja prevladujejo pri književnih zvrsteh v vašem razredu? (možnih 

je več odgovorov)  

 

 Pisno poustvarjanje Govorno poustvarjanje Interpretativno branje 

Poezija    

Proza    

Dramatika    
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7. Označite, kako pogosto govorno in pisno poustvarjate poezijo, prozo in dramatiko. 

 

a) GOVORNO-PISNO POUSTVARJANJE POEZIJE 

 nikoli redko včasih pogosto vedno 

Posnemajo izrazite vzorce iz pesmi.      

Poskušajo tvoriti daljša rimana besedila – 

enokitične pesmi. 

     

Besede tvorijo po vzorcu iz besedila in sestavijo 

besedilo, v katero smiselno vključijo nove 

tvorjenke. 

     

Verze dopolnjujejo z besedami, ki se rimajo.       

Zapisujejo acociacije ob besedah.      

Likovno oblikujejo besede in tematski besedni 

asociogram ("slikanje z besedami"). 

     

Tvorijo nove besede po besedotvornem vzorcu.      

Razumevanje teme izražajo s strnjenim 

povzemanjem sporočilnosti in ustvarjalnim 

nadgrajevanjem pesmi. 

     

 

b) GOVORNO-PISNO POUSTVARJANJE PROZE 

 nikoli redko včasih pogosto vedno 

Tvorijo pravljice in pri tem upoštevajo 

značilnosti literarne vrste. 

     

Izdelujejo slikanice (kombinirajo sliko in 

besedo). 

     

Tvorijo »narobe pravljico«.      

Povezujejo več pravljic.      

Tvorijo pripoved – besedilo, ki je 

omejeno z zakonitostmi stvarnega sveta. 

     

Drugo (obnova, predstavitve avtorja ali  

ilustratorja …). 

     

 

Če ste navedli »drugo«, razložite kaj. _____________________________________________ 

 

Koliko povedi navadno napišejo učenci pri poustvarjanju proze? 

a) Do 5 povedi. 

b) Od 6 do 10 povedi. 

c) Od 11 do 15 povedi. 

d) Več kot 15 povedi. 
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c) GOVORNO-PISNO POUSTVARJANJE DRAMATIKE 

 nikoli redko včasih pogosto vedno 

V skupini dramatizirajo pesem ali prozno 

besedilo. 

     

Pišejo dvogovore po vzorcu dramskih 

prizorov. 

     

Dramatizirajo pravljico, izdelajo lutke.      

 

8. Kje učenci pogosteje poustvarjajo ob umetnostnih besedilih? 

 V šoli. 

 Doma. 

Navedite razloge: ____________________________________________________________ 

 

9. Označite, kje učenci tvorijo našteta poustvarjalna besedila. 

 

 v razredu doma v razredu 

in doma 

ne tvorijo 

Obnova besedila     

Dramatizacija      

Igra vlog     

Vprašanja o vsebini besedila     

»Narobe« zgodba      

Nadaljevanje zgodbe     

Spremenjen začetek zgodbe     

Ustvarjanje besedila ob sliki ali nizu 

slik 

    

Ilustriranje besedila     

Strip     

Slikopis     

Predstavitev avtorja, ilustratorja     

Zgibanka     

Drugo:      
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10. Ali vaša šola tekmuje za Cankarjevo priznanje? 

 Da 

 Ne 

 

Kakšni so odzivi otrok? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


