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Namen diplomskega dela je predstaviti življenje in delo Anje Štefan. Osredotočila sem se na 

prozo in pripovedovanje, slednje je v zadnjih letih zelo zaživelo predvsem po zaslugi 

pripovedovalskega festivala, ki ga vodi od leta 1997, zadnja leta kot del tričlanske zasedbe. 

Napisala sem pregled njenih literarnih del ter predstavila njene literarne dosežke in nagrade. 

Analizirala sem izbrana prozna dela, ki so izšla po letu 2002, eno pravljico smo obravnavali pri 

učni uri slovenščine v četrtem razredu in v času podaljšanega bivanja v drugem razredu. 

Predstavila sem avtorico in njena dela, zanimala pa me je tudi razlika v sprejemanju in odzivih 

na besedilo.  
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SUMMARY 

In this diploma paper I defined the concept of fairy tales and presented in detail folk tales, 

classic and modern fairy tales. I also presented reading development, the importance of 

reading and the influence of good fairy tales on children. 

 

The aim of this diploma paper has been to present the life and work of Anja Štefan. I have 

focused on prose and storytelling. The latter has been particularly revived in the last years, 

mainly because of her storytelling festival she has been organizing since 1997, during the 

past few years also in cooperation with two other people. I wrote a literary review of her 

work and presented her literary achievements and awards. I analyzed a few selected prose 

writings that were published after 2002. One of her fairy tales was discussed with pupils in 

fourth grade during a Slovene course and with second grade pupils during after-school 

classes. I presented the author and her work to pupils, as well as focused on how the texts 

would be received by them. 
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1 UVOD 

V današnjem svetu že skoraj vse obstaja na internetu, vse se da dobiti takoj in če so težave s 

povezavo, se že jezimo, če ni naše najljubše serije v pričakovanem času na spletu, že nimamo 

kaj početi ... Kaj pa knjige? Vedno so na razpolago, vedno čakajo na nas, da jih poiščemo in 

vstopimo v svet domišljije, realnosti, pravljice, magičnosti ... Že od nekdaj imam rada knjige, 

me privlačijo, na nek način izpopolnjujejo. Spomnim se, da sem v osnovni šoli velikokrat 

zavila v šolsko knjižnico. Knjižničarka je bila prijazna gospa, ki je svoje znanje o knjigah z 

veseljem posredovala učencem, če nas je to le zanimalo. Ko mi je zmanjkalo idej, kaj bi še 

lahko prebrala, mi je marsikatero knjigo predlagala sama in verjamem, da tudi zaradi nje 

gojim ljubezen do branja in s tem odkrivanja vedno novih zgodb in občutij. Danes verjamemo 

in tudi občutimo, da se svet vrti hitreje kot pred desetimi, dvajsetimi leti, vedno se nam 

nekam mudi, ne znamo si vzeti časa zase. Naš prosti čas zapolnjuje in preobremenjujejo 

računalnik, televizija ter drugi mediji. Težko se je ustaviti in oddaljiti od vseh teh dejavnikov, ki 

nas največkrat naredijo prazne. Težko je v roke vzeti dobro knjigo, ker je za to potreben čas, 

pozornost in še posebej volja ter vztrajnost. Vendar vedno znova, ko se za to odločim, me 

vsebina knjige navda z novimi občutki, kdaj že pozabljenim preprostim veseljem, 

presenečenjem, začudenjem, velikokrat tudi z žalostjo. Rada berem romane, pustolovščine in 

kriminalke, vsekakor pa so na seznamu priljubljenih knjig še vedno tudi pravljice. Rada jih 

imam, ker je v njih vse mogoče, ker si že tolikokrat prebrano, slišano ali videno pravljico lahko 

razlagaš popolnoma drugače – odvisno od starosti, razpoloženja. 

Pomembno je, da beremo, saj si z branjem sami ustvarimo zgodbo in si predstavljamo potek 

dogajanja, ki nam ni, kot v filmih in risankah, vsiljena ali brez truda dana. 

 

S pomočjo mentorja sem se odločila za pravljice Anje Štefan, meni sicer do takrat še 

nepoznane avtorice, vendar sem kaj kmalu ugotovila, da sem marsikatero njeno pravljico že 

prebirala otrokom v jutranjem varstvu v šoli iz Cicibana in Cicidoja.  

V diplomskem delu sem sprva opredelila pravljice, kot jih vidijo posamezni avtorji. Dotaknila 

sem se tudi branja in pomena le tega za otroka. 

V drugem delu pa sem prešla na življenje in delo Anje Štefan. 

Kljub temu, da je tudi pesnica, sem se osredotočila na njena prozna dela, poleg tega pa sem 

se odločila, da bom predstavila tudi njeno pripovedovanje, ki je v zadnjih letih zelo zaživelo. 
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Veliko njenih misli sem povzela iz intervjujev, ki jih je opravila za različne slovenske časopise. 

Za konec pa sem predstavila še učni uri v drugem in četrtem razredu, ker sem želela avtorico 

in njena dela predstaviti tudi v razredu. V obeh razredih smo obravnavali pravljico Bobek in 

barčica, zanimale pa so me podobnosti in razlike pri odzivih učencev. Za oba razreda sem 

poleg poteka učne ure napisala analizo, svoja opažanja pa je v kratkem komentarju zapisala 

tudi učiteljica drugega razreda. 
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2 PRAVLJICA 

2.1 NASTANEK PRAVLJIC 

Vprašanje o nastanku pravljic je še vedno nedorečeno. Grška beseda mit v prevodu pomeni 

besedo ali zgodbo. Če je mit torej beseda ali zgodba in beseda mit, potem sta se morda 

pojavili istočasno. 

Nekatere pravljice in ljudske pripovedke so se razvile iz mitov, druge so bile vanje vključene. 

Obe obliki pa sta želeli posredovati izkušnjo neke skupnosti, ker so ljudje želeli staro modrost 

ohraniti in jo zapustiti prihodnjim rodovom. (Prim. Zalokar Divjak, 2002) 

»Te pravljice vsebujejo globoke vpoglede, ki so ohranjali človeštvo v njegovi dolgi, 

spremenljivi zgodovini, bile so dediščina, ki se otrokom v nobeni drugi obliki ne razkriva na 

tako preprost, neposreden in dostopen način.« (Prav tam: 13.) 

»Miti in pravljice imajo veliko skupnega, čeprav v mitih junak neke kulture v primerjavi s 

pravljicami poslušalcu predstavljen kot lik, ki naj bi ga, kolikor je mogoče, posnemal v lastnem 

življenju.« (Prav tam: 16.) 

Zgodovina ni odkrila naroda ali ljudstva, ki ne bi imelo svoje zakladnice pravljic in pripovedk. 

Ustno izročilo, ki je izoblikovalo zakonitosti ljudske proze, je bilo negovano s prav takšno 

vnemo in prizadevnostjo, kakršna je spremljala tudi človekov trdovratni boj za obstanek na 

prostoru, ki si ga je izbral, in v času, v katerega je bil postavljen. Ustno izročilo je izklesalo 

oblikovne posebnosti ene svojih najznačilnejših zvrsti – pravljic do obdobja romantike, ki je 

pravljice zapisovala in nam jih tako ohranila do danes. 

Pravljica je dokaj skromna oznaka za eno najstarejših literarnih zvrsti. Kdaj je pravzaprav 

nastala, ne vemo, saj je že v davnini izgubila svoje individualne avtorje in je do danes doživela 

mnogotere preobrazbe. Vsem različnim preobrazbam pa so skupne fantastične pripovedne 

prvine, stvaritve umetniške fantazije in vgrajene v pripoved z vidika nazorov dobe ljudi, v 

kateri so nastale ter ustvarjalca in posredovalca – interpreta; ta je pomemben za ljudsko 

pravljico, ki se nam je ohranila do zapisov z ustnim posredovanjem. (Šircelj, Kobe, Gerlovič, 

1972) 
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2.2 IZVOR PRAVLJICE 

»Pravljice so po nastanku in izvoru ena najstarejših oblik besedne umetnosti, pa kljub temu 

nikoli ne zastarijo, temveč so vedno znova nove, sveže in mlade. Ker so preživele toliko časa, 

pomeni, da predstavljajo vrednost, ki jo je treba spoštovati, saj lahko tako dolgo preživijo le 

zelo dobre stvari.« (Zalokar Divjak, 2002: 20) 

Pravljice so se širile z ustnim izročilom, zato so se ves čas spreminjale glede na razmere, v 

katerih so nastajale in tudi glede na zapisovalce, ki so si ob tem lahko privoščili svojo 

umetniško svobodo. S tem pa so se pojavili tudi kritiki, ki so želeli pokazati, da gre pri 

pravljicah v bistvu za neke cenzurirane različice ustnih pripovedi, odvisne od zapisovalcev. 

(Prav tam.) 

 

2.3 KLASIFIKACIJA PRAVLJIC 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1998) je beseda pravljica razložena kot 1. lit. 

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

zmaga dobro; otroci radi berejo, poslušajo pravljice. 

 

V slovenskem etimološkem slovarju (2003): 

pravljica - e ž (19. stol), pravljičen, pravljičar. Nastalo iz *pravl'ica, manjšalnice od *pravl'a 

'govorjenje', kar je izpeljanka (tipa kaplja) iz *praviti 'govoriti'. 

 

Veliki splošni leksikon (2006) pravljico opredeli kot fantazijsko pripoved s čarobnimi motivi. V 

nasprotju s pripovedkami je neodvisna od resničnih dogodkov, dogaja se v brezčasnem svetu 

in si ne prizadeva posnemati stvarnosti. Živali in predmeti govorijo, junak se spreminja, druži 

se z nadnaravnimi pomočniki in s sovražniki ter rešuje na prvi pogled nerešljive naloge. 

Ljudsko pravljico je sooblikovalo ustno izročilo; vedno srečen konec. Od t. i. "prave pravljice" 

razlikujemo pravljice, podobne novelam in legendam, šaljive in lažnive pravljice, glede na 

osrednje like lahko izločimo živalske pravljice in pravljice o velikanih in hudiču. Pravljice v 

širšem pomenu so razširjene po vsem svetu. Za evropsko zakladnico pravljic, pri katerih so 

opazni keltski, bizantinski in indijski vplivi, je še posebej pomembna arabska zbirka Tisoč in 

ena noč. Nemška pravljica je na začetku 19. stoletja dobila svojo danes prevladujočo obliko iz 

Pravljic bratov Grimm, ki so hkrati pomenile začetek in podlago mednarodnega zbiranja 
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pravljic in obenem podlago za raziskovanje pravljic. Umetna pravljica je bolj neomejena v 

svoji obliki. 

 

Splošni leksikon založbe Modita (2006) pravljico razloži kot ljudsko povest, temelječo na 

ustnem izročilu in se navezuje na resnične danosti (kraje, osebe, dogodke) ter jih poveže z 

magičnimi in mitološkimi prvinami; vsebinsko se ločijo, med drugim, pravljice o umrlih, o 

velikanih, o vilah, o čarovnicah, o hudiču. 

 

V leksikonu Literatura (2009) je beseda pravljica razložena kot pripovedna forma, večidel v 

prozi; nerealna pripoved o čudežnih oz. fantastičnih dogodkih, v kateri nastopajo 

neindividualne književne osebe, zakoreninjena v nezavednem in mitskem. Zanjo so značilne 

ostra delitev dobrega in zlega, ponavljajoči se motivi in liki, mistična števila, povezanost 

celotne narave in nadnaravnega; dogajanje je pogosto grozljivo, vendar je konec skoraj 

zmeraj srečen, kazen za hudobne, plačilo za dobre. Pravljico je na podlagi vsebine mogoče 

razvrščati v podskupine, npr. čudežne, realistične, živalske. Pravljica je prvotna ljudska zvrst, 

gre za ljudsko pravljico. Posebno bogat s pravljicami je Orient, od tod so morda pred 

križarskimi vojnami in z njimi prešle tudi v Evropo; po drugih teorijah je pravljica povsod 

avtohtona. Prve evropske zbirke so nastale v Italiji, G. Straparola, 1550, J. B. Basile, 1674, in 

Franciji, C. Perrault, Obuti Maček, Sinjebradec, obe 1679. Najznamenitejša orientalska zbirka 

Tisoč in ena noč iz 9. stoletja je postala znana v Evropi z Gallandovim francoskim prevodom 

(1704‒1717). Posebna vrsta pravljice je v Angliji, na Irskem in Škotskem zrasla iz keltskega 

izročila. Bogata tradicija je tudi pri Slovanih in v alpskih deželah. Zanimanje za prvo pravljico 

je poraslo v romantiki, na podlagi Herderjeve teorije o ljudskem pesništvu, 1812‒1815 je npr. 

izšla zbirka bratov Grimm z Rdečo kapico, Sneguljčico, Volkom in sedmimi kozlički. Na podlagi 

ljudskega pravljičnega vzorca je nastala klasična umetna pravljica, ki se začenja že v dobi 

francoskega rokokoja, v dobi razsvetljenstva se nadaljuje s C. S. Wielandom, nato pomembna 

zvrst v romantiki.  

 

Dragica Haramija v knjigi Nagrajene pisave pravljice uvrsti med folklorne pravljice, klasične 

avtorske pravljice in sodobne avtorske pravljice. 

Za folklorno pravljico je značilno, da so literarni liki poimenovani po poklicu, družbenem 

položaju ali kakšni drugi lastnosti, v pravljicah pa določen lik hkrati predstavlja vedno isto 
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lastnost (zlobna mačeha, lepa kraljična ...), književnega časa in prostora ni mogoče 

natančneje določiti, v zgodbi nastopajo tudi čudežna bitja ali čudežni predmeti, čudež pa je 

časovno in/ali krajevno omejen, konec je vedno srečen. (Prim. Haramija, 2012) 

 

Klasična avtorska pravljica se neposredno zgleduje pri folklorni po strukturi, temah in 

motivih, od nje pa se najbolj loči po poetiki, ki je seveda izrazito avtorska. Za klasični pravljični 

vzorec je značilen zgled Andersen s svojimi pravljicami, ki se naslanjajo na ljudsko izročilo in 

mit. V klasični pravljici, četudi se dogaja v sodobnem času, se še vedno pojavljajo temeljne 

bivanjske teme in odnosi. Pravljice se dogajajo na vaški pokrajini, v živalski pravljici je pogosto 

tudi naravno okolje živali, gozd, gozdne jase; liki se večinoma ne srečujejo z urbanimi načini 

življenja. Glavni literarni liki imajo navadno že imena in niso poimenovani po stanu ali poklicu 

kot v folklorni pravljici. Pogosto ima klasična pravljica tudi standardizirane začetke (nekoč, 

pred davnimi časi), ni pa nujno. Iracionalni liki so še vedno najpogostejša pravljična bitja, kot 

jih poznamo že iz folklorne književnosti (škratje, palčki, vile, zmaji ...). Ob analizi živalske 

pravljice (pri čemer je lahko žival popolnoma poosebljena ali ima zgolj nekatere 

antropomorfne lastnosti ali pa je opisana z lastnostmi svoje živalske vrste) se je pokazalo, da 

skoraj vsa tovrstna besedila sodijo med klasične pravljice. (Prav tam.) 

 

Značilnosti sodobnih slovenskih pravljic, ki se skladajo tudi z značilnostmi folklornih in 

klasičnih avtorskih pravljic, so: tretjeosebni vsevedni pripovedovalec; tudi sodobne pravljice 

"prepričujejo" otroke, da je dobro nagrajeno in zlo kaznovano; sintetična zgradba ima 

neenakomerno izmenjavo pospešitev in zaviranj; fantastični elementi so z realnimi združljivi 

in ne pomenijo posebnega čudenja (enodimenzionalnost). Za razliko od ljudskih in klasičnih 

pravljic so literarni liki v sodobnih pravljicah poimenovani z imeni in niso tipi, temveč imajo 

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

bipolarne, torej slikanje likov ni povsem črno-belo, zlahka pa bralec ločuje med dobrim in 

slabim likom; začetki in konci niso tipizirani, vendar je konec še vedno praviloma srečen; 

književni prostor in čas sta vsaj posredno določljiva, pri čemer mislimo, da je nujni književni 

čas sodobnost, književni prostor pa mestno okolje. (Prav tam.) 
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2.4 SLOVENSKA PRAVLJICA 

Alenka Goljevšček v svoji knjigi Pravljice, kaj ste? piše o tem, da prvi zapisani sledovi naše 

ljudske prozne ustvarjalnosti izvirajo iz 9. stoletja, so pa redki in skromni. Več pričevanj o njej 

je ohranila upodabljajoča umetnost, predvsem freske po cerkvah. Trubar je, sicer z 

negodovanjem piše avtorica, prvi poimenoval različne zvrsti ljudske proze; omenjal je 

perpuvide, istorije, zgodene, eksemple, perglihe in basni. Precej pripovednega blaga je zbral 

in zapisal Janez Vajkard Valvasor v svoji nemško pisani Slavi vojvodine Kranjske, nekaj zgodb 

nam je ohranil v svojih pridigah Janez Svetokriški. Šele romantika je prožila večjo dejavnost 

na tem področju, vendar je bilo zanimanje za prozo vseskozi v senci navdušenja nad ljudskim 

pesništvom. (Prim. Goljevšček, 1991) 

Zdenka Zalokar Divjak navaja še nekaj pomembnih letnic v slovenskem ustvarjanju. Matevž 

Ravnikar - Poženčan si je pridobil čast prvega slovenskega zbiralca pravljic in pripovedk. Leta 

1843 je objavil v zagrebški Danici zgodbo o spokorjenem grešniku Bajzisu iz okolice Ribnice 

na Kranjskem. 

Sloves prvega znanstvenega slovstvenega folklorista pa pripada Matiji Valjavcu. Kot piše 

avtorica, velja omeniti tudi Gašperja Križnika, ker je zapisoval svoje pripovedi v narečju. Leta 

1874 jih je izdal pod naslovom Slovenske pripovedke iz Motnika. 

Vsem poznane živalske pravljice Zverinice iz Rezije pa je v 20. stoletju v Reziji zbiral Milko 

Matičev. 

Zelo znana pa je tudi knjiga Zlata ptica, zbirka pravljic in pripovedk z vsega sveta, ki jih je 

zbrala in uredila Kristina Brenkova. (Prim. Zalokar Divjak, 2002) 

Polonca Kovač tudi piše o pravljici na Slovenskem. Z geografskega vidika naša dežela leži na 

prepihu, v njej se križajo poti vzhoda in zahoda, severa in juga in tako so lahko pravljice 

priletele od vsepovsod in se tukaj udomačile. Pri nas so doma vile in palčki, imamo Zlatoroga 

v njegovem kraljestvu, goreče škopnike na Pohorju, ob Kolpi pohaja Peter Klepec, ob 

Cerkniškem jezeru pase vrag polhe in na Slivnici se zbirajo čarovnice. (Prim. Kovač, 1998) 

Zalokar Divjak (2002) omeni še zlata jabolka, steklene gore. »Pomembno vlogo v slovenskih 

pravljicah pa nosijo tudi kraji dogajanja, ki ustvarijo napeto, včasih tudi grozljivo in strašljivo 

razpoloženje: 

- samotna hišica sredi velikega gozda, kjer domujejo razbojniki in se godijo čudne stvari, 

- skrivnostni zakleti stari gradovi, 
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- stari zapuščeni mlini, kakor hodi mlet sam vrag, a še to samo ponoči.« (Prav tam: 34.) 

Kovač (1998) poleg zgoraj že omenjenih zapisovalcev ljudske pripovedi omeni še Josipa 

Jurčiča, Janeza Trdino s svojimi bajkami iz Gorjancev, kasneje še Frana Milčinskega in Lojzeta 

Zupanca. Slovenci pa imamo tudi veliko pripovedovalcev, ki so, kot je rekel Levstik, »naredili 

pravljice iz svoje glave«. S tem imamo tud celo vrsto svojih pravljičnih oseb: resnicoljubnega 

fantička, ki se za živo glavo ne bi zlagal, mogočnega hrusta, ki je rad "švercal", nekje tam zadaj 

za Kranjsko goro dobre volje žvižga Kekec, v Ljubljani se sprehaja Podvodni mož, imamo tudi 

zaspano zvezdico, ki vedno zamudi v službo, pa malega Puhka in radovedne Kosovirje, ki frčijo 

naokoli kar na žlici. To so tako imenovane umetne pravljice, med ljudskimi pravljicami pa se 

snov velikokrat prepleta. Slovenec, ki je potoval po svetu, je pravljico slišal, jo potem povedal 

doma malce po svoje, ljudem je bila všeč, pa so jo pripovedovali naprej in že je bila 

slovenska. (Prav tam.) 

En motiv pa je, piše avtorica, za katerega pravijo, da ga ni nikjer drugje na svetu, in to je 

pravljica o Desetnici. Avtorica je nekoč spoznala nemškega strokovnjaka za pravljice, ki je bil 

ravnatelj nemškega Inštituta za pravljice v Goettingenu. Zatrdil ji je, da pravljice o Desetnici 

oz. njenega motiva ni zaslediti nikjer na svetu. Podoben motiv ima samo neka angleška 

pravljica, le da tam ni dekletce, ampak fantiček, ki je moral po svetu. Punčka, ki se je odločila, 

da ne bo živela med ljudmi, ki imajo za sirote kamnito srce, pa je čisto naša. (Prav tam.) 

 

Marija Stanonik v knjigi Slovenska slovstvena folklora (1999) ponudi malo drugačen pogled 

na pravljice. Pojasnjuje, da so pravljice s svojimi zapleti in razpleti sad domišljije, vendar 

odsevata iz njih tudi življenje in mišljenje davne preteklosti. »Marsikaj, kar se zdi neverjetno, 

pravljično, je spomin na opuščene razmere in navade: matriarhat, ljudožerstvo itd. Danes so 

namenjene izključno razvedrilu, le vzgojitelji in učitelji opozarjajo otroke na temeljne etične 

vrednote pravljic, psihologi jungovske usmeritve pa ob uporabi njihovih motivov odkrivajo 

pradavne, nezavedne plasti v človekovi duševnosti. Toda pravljica nikakor ni nekaj otročjega - 

otroškega pač! A kakor se odrasli marsikdaj ne znamo ustaviti, da bi prisluhnili zajčkom v 

našem okolju, tako pogosto preveč površno dojemamo modrosti iz otroškega obdobja 

človeške civilizacije.« (Prav tam: 215.) 

V pravljici se domišljija najbolj sprosti in dobi peruti, strokovnjaka pa ob vsem tem vendarle 

nenehno muči vprašanje, ali ni še kakšnega drugega ključa, s katerim bi snovi lahko prišel do 

živega. Avtorica se sprašuje, ali res ni mogoče odkriti šifer, s katerimi bi prodrli v skrivnosti 
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davnine, ko je človek živel v tolikšnem sožitju z naravo, ki ga je obkrožala, da med njima tako 

rekoč ni bilo meje in tudi ne prostorskih razdalj. Zato je vse dosegljivo, uresničljivo. Temeljno 

gibalo, ki v pravljici žene dejanje naprej, je reševanje ugank ali izpopolnjevanje nalog, ki v 

vsakdanjem življenju niso izvedljive. Čudežna sredstva, junaška doslednost in dobrota pa 

storijo, da jih osrednje osebe elegantno rešujejo in prav posebna lastnost pravljic je, da je 

dobrota res vedno poplačana, zlo pa ni vedno maščevano. Marija Stanonik v knjigi predstavi 

tri zvrsti pravljice: 

 

- V čudežnih pravljicah poganjajo dejanje čarovniški pripomočki in nenavadne moči, ki 

rešujejo junaka in ga vodijo k uspehu. V njih je zabrisana razlika med mogočim in 

nemogočim. 

- V realističnih (novelističnih) pravljicah imajo pomembno vlogo junakova iznajdljivost, 

pridnost, zvitost, v stiskah si zna človek pomagati tudi sam. 

- V živalskih pravljicah se posredno odkrivajo človeške lastnosti, ki so spretno prilagojene 

živalim in njihovim posebnostim. Junaki teh pravljic so jež, lisica, volk, medved, zajec idr. 

Prehod od pravljic h povedkam so basni. V primerjavi z živalskimi pravljicami so basni 

krajše živalske zgodbice, ki se končujejo s poučno poanto. Zanje je značilno, da si jih je 

literatura najbolj prizadevala posvojiti, a tudi iz literature jim je bila pot v slovstveno 

folkloro najbolj odprta. (Prav tam.) 

 

2.5 PRAVLJICA KOT RAZVOJNA SPODBUDA 

Avtorici Pogačnik - Tolišič in Miličinski (1992, v Zalokar Divjak, 2002) ugotavljata, da je 

pravljica za otroka življenjskega pomena, ker se ob poslušanju zaljubi v življenje. Navajata 

tudi, da vsak otrok potrebuje v vsakem razvojnem obdobju ustrezno pravljico. Ob pravljici 

zaživi otrok na vseh razvojnih stopnjah polno življenje, saj odslikava njegov svet. 

»Otrokov svet je pravljičen, ljubkuje igrače, se z njimi pogovarja, veseli, se jim potoži, jim 

zaupa in tako doživlja tudi okolje v katerem živi. Zanj je vse resnično - kamen lahko govori, se 

giblje, vse se lahko spremeni - drevesa se lahko spremenijo v ljudi in duhove, lep predmet, ki 

mu je všeč, ljubkuje, natepe vrata, če je po naključju butnil vanje.« (Prav tam: 51.) 

Otrok živi z veliko radovednostjo in čudenjem. Zanj ni jasne meje med predmeti in bitji. Vse, 

kar živi, živi na podoben način kot mi sami. Če odrasli ne razumemo, kaj nam imajo povedati 
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skale in drevesa in živali, je to naš problem, ker pač ne razumemo njihove govorice.  

Otroku, ki poskuša razumeti, kaj se dogaja okrog njega, se zdi povsem razumljivo, da dobi od 

predmetov, ki ga zanimajo, tudi odgovore. Ker je pa tudi po razvojni fazi egocentričen, tudi 

pričakuje, da se bo predmet ali žival pogovarjala o stvareh, ki so zanj res pomembne. Ravno 

tako, kot to počnejo živali v pravljicah ali on sam, ko se pogovarja s svojimi igračami. 

Pravljica je za otroka prepričljiva ravno zaradi tega, ker je v skladu z njegovim razmišljanjem in 

doživljanjem sveta. Pravljice tudi dopuščajo otrokovi domišljiji, da bo tisto, kar razkrivajo o 

življenju, lahko uporabil zase.  

Za otroka je pravljica tudi velika tolažba. Ko je bolan ali žalosten, ga s pravljico veliko bolje 

potolažimo kot z besedami. V pravljici se vse dogaja na ravni čudežev in ti čudeži, ki jim otrok 

prisluhne, so v tistem trenutku zanj resnični. Otrok se s pravljico poigrava kot v pristni igri. 

Čuti jo kot življenje, v pravljici otrok resnično živi. (Prav tam.) 

Bettelheim (1999, v Zalokar Divjak, 2002) prav tako zatrjuje, da otroci zato tako radi poslušajo 

pravljice, ker izhajajo iz njihovega dejanskega notranjega psihološkega in čustvenega stanja. 

Otrok intuitivno čuti, da se to, o čemer pripovedujejo, v resnici ne dogaja, mora pa se zgoditi 

kot notranja izkušnja in osebni razvoj. Pravljica prikazuje torej v domišljijski in simbolični 

obliki stopnje odraščanja otroka.  

Majhni otroci pojmujejo svet podobno, kot so ga pojmovali naši predniki in kot ga vidijo 

nekatere necivilizirane skupnosti še danes. Veter, sonce, gora in igrača se jim zdijo čisto enako 

živi kakor oni, drugače si stvari sploh ne morejo predstavljati. Zaradi tega tudi pravimo, da 

otroci živijo v čarobnem svetu, v katerem se lahko zgodi karkoli. Otroci prav nič ne dvomijo o 

tem, da lahko stenska ura spregovori, če to želi, da se veter oglaša, da se lahko dež odloči, ali 

bo padal ali ne, da jih sleherno noč obišče škrat. 

O teh stvareh pa jih ne prepričajo pravljice ali zgodbe, ki jim jih prebiramo, temveč jim le 

potrjujemo tisto, kar so že tako in tako vedeli, pripovedujemo jim o svetu, ki je zanje resničen. 

(Prav tam.) 

Ko Chesterton (Bettelheim, 1999, v Zalokar Divjak, 2002) navaja, da so pravljice povsem 

razumne, govori o pravljicah kot o doživetjih, kot o zrcalih notranjega doživljanja, ne pa kot o 

resničnosti, in tako jih razume tudi otrok. V nadaljevanju tudi posebej poudari, da od petega 

leta dalje, ko dobijo pravljice poseben pomen, otroci ne mislijo, da pravljice kažejo zunanjo 

resničnost. Deklica, ki si predstavlja, da je kraljična in živi v gradu, in si domišlja, kaj se tam 

dogaja, takoj, ko jo mati pokliče h kosilu, dobro ve, da ni kraljična. 
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To je lepo razložil Niko Grafenauer v spremni besedi k zbirki Babica pripoveduje (1996): 

»Pravljice nas tako omrežijo, da na vsem lepem izgine meja med pravim življenjem in tistim, 

ki je mogoče samo v njih. Če je pa kaj takega mogoče, pomeni, da je tisto, o čemer nam 

pripoveduje pravljica, po svoje tudi resnično. Resnični so žalost in bolečina, veselje in strah, 

trpljenje in sreča, ljubezen in sovraštvo, zavist in obup, dobro in zlo. Prav to pa je tisto v njih, 

zaradi česar nas prevzamejo.« 

Grafenauer je prepričan, da ga ni večjega veselja od tistega, ki ga za nas hranijo pravljice, saj s 

pomočjo domišljije ustvarjamo same čudeže. Pa ne samo to, z junaki sočustvujemo, se 

veselimo ali trepetamo zanje.  

Kritiki, ki so poskušali najti v pravljicah negativnosti, so trdili, da pravljice za otroke niso 

zdrave, ker ne odsevajo resničnega življenja, da so pravzaprav zavajanje otroka, tako rekoč 

laži. (Prim. Zalokar Divjak, 2002) 

Če smo dobro sledili razvojni značilnosti otroka, potem je jasno, da se lahko resnica v 

otrokovem razumevanju sveta razlikuje od resnice odraslih. Resnica pravljic je resnica naše 

domišljije, ne pa običajnih vzrokov in posledic.  

Otroka bolj zanima, ali je bila oseba dobra ali slaba, da bo znal to ločevati. Ko pa sprašuje o 

resničnosti zgodbe, želi vedeti, ali to kaj prispeva k njegovemu razumevanju sveta, k tistemu, 

kar njega najbolj zanima.  

Nekateri starši se bojijo, da bi lahko otroku domišljija škodila tako zelo, da bi začel verjeti 

čarovnijam, ki se dogajajo v pravljicah. Toda vsak otrok verjame v čarovnije, a ko odraste, 

neha verjeti vanje. Prav tako se nekateri bojijo, da bi pretirana domišljija lahko ovirala otroke 

pri uspešnem obvladovanju resničnosti. Ravno nasprotno. Bogata domišljija zagotavlja veliko 

gradiva in možnosti za reševanje vseh nalog in težav. Otroku omogočajo to raznoliko 

domišljijo pravljice. Hkrati tudi preprečujejo, da bi njihova domišljija obtičala v ozkih mejah 

njihovih zanimanj. Domišljija je predvsem pot v našo notranjo, duhovno razsežnost. Z njeno 

pomočjo prodiramo v neslutene globine ustvarjalnosti ali pa se srečamo s sanjami in vidimo 

preteklost in prihodnost. Če odrasli poskušamo otrokovo domišljijo brzdati, s tem krnimo 

njegovo notranje življenje in pohabljamo njegove ustvarjalne moči. (Prav tam.) 

Bettelheim (1999, v Zalokar Divjak, 2002) navaja primere, ko se starši trudijo, da bi otrokom 

pripovedovali zgodbe, ki so resnične. Otrok ob tem lahko dobi občutek, da je z njegovo 

notranjo resničnostjo nekaj narobe, zato se tudi odtuji lastnemu notranjemu življenju. Tako 

se velikokrat zgodi, da potem v obdobju odraščanja, ko ni več pod čustvenim vplivom svojih 
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staršev, zasovraži racionalni svet in se zateče v domišljijo, kot da bi želel nadomestiti, kar je 

zamudil v otroštvu – verjeti v čudeže in skrivnosti življenja. 

Številni mladi, ki se danes zatekajo k raznim odvisnostim ipd., v bistvu bežijo pred realnostjo. 

Vse te oblike so namreč samo njihova dnevna sanjarjenja o čudežnih doživetjih, ki jim bodo 

prinesla srečo. Avtorica pa poudari, da je vzrok v dejstvu, da so morali otroci prezgodaj 

gledati na življenje z očmi nas odraslih. Tako se jim zdi življenje vedno nepopolno. Gre 

enostavno za to, da spoštujemo otrokovo domišljijsko življenje, da mu prisluhnemo, ko govori 

o njem in da pozdravljamo njegove poglede na svet, ki nam jih zaupa. Pravljica pričara v 

otrokovega duha podobe, ki jih ni mogoče doseči z ničemer drugim. Če otroku veliko beremo, 

s tem na edinstven način hranimo njegovo domišljijo. Kar vidimo, kako se otrok vživlja v 

zgodbo. Meje med otroško vsakdanjostjo in domišljijo se porazgubijo in fantazijski svet 

postane enako resničen kot stvarnost. (Prim. Zalokar Divjak, 2002) 

Že v predšolskem obdobju je dobro, da se otrokom veliko bere, saj jih bodo tako knjige 

pritegnile. Danes otroci zelo malo in slabo berejo. V srednji šoli lahko preštejemo otroke, ki 

so jim knjige ljube in ne moreče obveznosti. Če hočemo, da bodo radi brali, morajo biti 

vsebine njim primerne (kar pravljice so) in teh vsebin mora biti veliko. Večina ta najugodnejši 

čas zamudi ali si poišče lažje poti (televizija, DVD-ji) in tako je treba kasneje vložiti veliko več 

truda in energije, če hočemo rezultate. 

Waldorfski pedagogi so prepričani, da se "duša posuši", če otrok nima na voljo pravih slik. Pri 

otrocih obstaja izrazita potreba po slikah, zato naj bi jim v vzgoji vse do dvanajstega leta 

prikazovali svet v slikah, z mitološkimi zgodbami, pravljicami in legendami. Kadar pa se ta 

potreba zadovoljuje z umetnimi slikami, kot so televizija, računalnik, DVD-ji, je otrok 

izpostavljen le-tem. Sestavljene so iz točk, mrtve materije, ki kvarno vpliva na razvoj mišljenja 

in čustvovanja, saj otrok vse slike ponotranji. Njegova notranjost postaja vedno bolj pasivna, 

njegova domišljija, ki je poglavitna aktivnost mišljenja v tem obdobju, počasi zamira, s tem pa 

tudi otrokova ustvarjalnost. Otroci postanejo zdolgočaseni, ker se ne morejo navdušiti za 

nobeno stvar. Njihova notranjost potrebuje vedno več dražljajev, kar pomeni vedno več 

televizije in računalnika vse do odvisnosti in življenjske praznine. Takšni otroci izstopajo z 

naveličanostjo do življenja in dela. Na videz so hitreje odraščali, toda njihova duševnost se je 

hranila z mrtvo vsebino. (Prav tam.) 
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3 BRANJE  

3.1 VZGOJNI CILJI 

»Vse, kar počnemo v okviru didaktike mladinske književnosti, je usmerjeno k najvišjemu cilju 

šolskega ukvarjanja z literaturo. Gre preprosto za to, da bo človek rad bral, da bo cenil 

literaturo, da mu bo branje vir estetskega in vsestranskega užitka, skratka, da mu bo 

ukvarjanje z literaturo vir ugodja.« (Kordigel Aberšek, 2008: 30) 

 

3.2 BRALNI RAZVOJ 

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

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

literarne teorije mladinske književnosti in recepcijske estetike.  

Otrokov recepcijski razvoj v veliki meri sovpada z njegovim kognitivnim, emocionalnim, 

moralnim, socialnim in jezikovnim razvojem. Delimo ga na: 

 SENZOMOTORNO OBDOBJE, ki traja do konca prvega leta, 

 OBDOBJE OTROKOVE PRAKTIČNE INTILIGENCE, ki traja do 2./3. leta, 

 OBDOBJE INTIUTIVNE INTELIGENCE, ki traja od 2./3. leta do 7./8. leta, 

 OBDOBJE KONKRETNIH, LOGIČNIH INTELEKTUALNIH OPERACIJ, ki traja od 7. ali 8. leta 

do 12. leta, 

 OBDOBJE ABSTRAKTNE INTELIGENCE, ki se začne po otrokovem 12. letu.  

(Prav tam.) 

 

3.2.1 SENZOMOTORNO OBDOBJE IN OBDOBJE PRAKTIČNE INTELIGENCE 

Za obe obdobji je značilno zaznavanje izključno zvočne komponente literarnega besedila. V 

tem obdobju dojenček in malček najbolj intenzivno zaznava pomen, ki ga ustvarja zvočna 

podoba besede, ritem in melodijo, ki jo ustvarjata rima in asonanca, kljub temu, da ne 

razume (ali še ne razume čisto), kaj pomenijo besede, ki ustvarjajo prijetne zvoke. Piaget 

opisuje štiri tipe diferenciranih znakov, s pomočjo katerih lahko malček razmišlja o svetu in na 

posreden način komunicira z okolico. 

 Posnemanje, ponavljanje: 
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je nekakšna predstopnja predstave. Otrok, ki ne pozna besede, s katero bi si lahko 

priklical pojav ali dogodek iz preteklosti, lahko to stori tako, da ponovi gib, položaj telesa, 

obrazno mimiko, ki je spremljala položaj, pojav v preteklosti. Na ta način lahko posredno 

premišljuje o dogodku ter v okviru svojega horizonta razume, kaj se mu je zgodilo. 

 Simbolna igra: 

je sistem predelovanja npr. podzavestnih konfliktov, pri katerem lahko otrok poleg 

posnemanja uporablja tudi že usvojena jezikovna sredstva. Z igro vlog se igra preteklo 

situacijo, ki je še ne razume in ga teži.  

 Otroška risba: 

je medij, s pomočjo katerega lahko otrok izrazi globlja čustva ter predstave, kot bi jih 

lahko izrazil s svojim še pomanjkljivim jezikom. Otroške risbe so pot, po kateri lahko 

znova in znova podoživlja, kar je videl in kaj se mu je zgodilo.  

 Notranje slike: 

so miselne kopije slik, ki jih je otrok že videl v realnem svetu, ali konstrukcija, montaža 

novih slik. Otrok ne ponazarja z gibom, se ne igra igre vlog, ne riše. Otrok premišljuje, le 

da ne z notranjimi besedami, ampak s pomočjo notranjih slik. (Prav tam.) 

 

3.2.2 OBDOBJE INTIUTIVNE INTELIGENCE 

Z vidika otrokove recepcijske zmožnosti delimo na dve fazi: obdobje egocentrične recepcije in 

naivno pravljično obdobje. 

Obdobje egocentrične recepcije: 

v dobi intuitivne inteligence začenja otrok dojemati tudi vsebinski in ne le zvočni in čustveni 

segment književnosti. Da bi lahko sledil zgodbi, mora imeti že vrsto predstav, ki si jih je 

sposoben priklicati v spomin. V obdobju egocentrične recepcije se otrok začenja srečevati z 

literarnim svetom, ki so že kar v začetku dveh vrst: "realni" literarni svetovi in "nerealni", 

domišljijski literarni svetovi. Prvi so urejeni po t. i . objektivni miselni shemi – literarni svet 

odslikava predmete, ljudi in dogodke v njihovi objektivno pogojeni realnosti in posreduje 

bralcu stvarne ter zelo podobne zgodbe o ljudeh, živalih, stvareh in dogodkih v njihovem 

realnem, naravnem okolju. Domišljijski literarni svetovi pa so urejeni po t. i. subjektivni 

miselni shemi – zaznava področja resničnosti, a le v razmerju do lastnega jaza. Otrok je trdno 

prepričan, da je svet urejen tako, kot je, ker on sam tako želi in hoče. Poleg tega pa otrok 
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zaznava vse tisto, kar se dogaja na nerealni ravni, torej velik del pravljičnega dogajanja. Obe 

miselni shemi se začneta pri otrocih razvijati vzporedno. (Prav tam.) 

 

Naivno pravljično obdobje: 

je obdobje, kjer otroci trdno verjamejo v pravljično urejenost realnega sveta. Začne se takrat, 

ko otrok doseže prag zrelosti za recepcijo pravljice in traja, dokler otrok ne doseže sklepne 

stopnje zmožnosti ločevanja pravljičnega sveta od realnega sveta na Applebeeyevi lestvici. To 

je takrat, ko že vedo, da je meja in kje je meja med pravljično resničnostjo in realnim svetom. 

Ko otrok to mejo doseže, se začne pravljično kritično obdobje. Tudi v tem obdobju otrok še 

zmeraj rad v domišljiji odpotuje v pravljične svetove, kjer se mu lahko izpolnijo najdrznejše 

želje, toda takrat v pravljičnem besedilu ne vidi več odslikave realnega sveta, ampak pot, po 

kateri lahko iz realnega sveta pobegne na domišljijska potovanja. (Prav tam.) 

 

3.2.3 OBDOBJE KONKRETNIH, LOGIČNIH INTELEKTUALNIH OPERACIJ 

To obdobje poznamo tudi pod imenom robinzonska doba ter doba bralca kot heroja. Vsa ta 

imena odkrivajo bistvene značilnosti bralčeve recepcije med sedmim in dvanajstim letom. Po 

sedmem letu se otrokov način razmišljanja bistveno spremeni. Otrokovo ravnanje ni več 

zmeraj impulzivno. Sposoben je razmisliti, preden se odloči, kaj bo naredil. Začne se 

intenzivna socializacija. Literarni interesi so v začetku te dobe v fazi prilagajanja na novi način 

življenja in mišljenja. Literarne osebe dosegajo izjemne uspehe in doživljajo razburljive 

dogodivščine, a še vedno s pomočjo čudežev. Otrok se še ne čuti dovolj močnega, da bi 

vplival na okolico in spreminjal svet, zato tega tudi ne pričakuje od literarnih oseb. Kljub 

nagnjenosti k čudežem pa otrok v večji meri preseže klasično pravljico. V knjigi želi otrok 

doživeti kaj novega, razburljivega, izjemnega. Ker je dovolj zrel, da lahko svoje aktivnosti za 

dalj časa ponotranji in ker je njegovo mišljenje že sposobno upoštevati prejšnje dogodke, ki 

so pomembni za trenutno dogajanje, lahko že sledi dokaj zapleteni zgodbi z več osebami in 

na več dogajalnih krajih. Najljubša besedila te dobe so najprej fantastične pripovedi kot Peter 

Pan, Pika Nogavička, Ostržek, saj lahko po sedmem letu otrok dojema že nekoliko bolj 

zapletene značaje, ki imajo več lastnosti, ki niso samo dobri ali samo slabi. Kasneje pa otroci 

razvijejo literarni interes za pripovedi, v katerih je čudež zavit v ogrinjalo navidezne 

resničnosti. Gre za pustolovsko prozo, v kateri literarni otroci doživljajo razburljive 
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dogodivščine, rezultat teh pa je po navadi razrešitev problema, ki so si ga odrasli že dolgo 

prizadevali razrešiti, a niso imeli nikakršne možnosti, da bi jim uspelo. Tovrstni literarni 

interes izvira iz otrokove notranje zgradbe, pa tudi iz potrebe po pobegu in realnega sveta. Za 

izbor literature v tej dobi je značilno, da bralci še vedno zahtevajo zgodbo, v kateri se potrdi 

občutek za pravičnost. Na koncu se mora še vedno izkazati, kaj je prav in slabo mora biti 

kaznovano. (Prav tam.) 

 

3.3 POMEN BRANJA  

Meta Grosman v svojem članku Pomen branja za posameznika in družbo piše, da naše znanje 

o branju in o pomenu branja za posameznika in širšo družbo zadnja desetletja postaja vedno 

bolj nadrobno in tudi tako obsežno, da je že skoraj težko obvladljivo. Številne ustanove in 

strokovnjaki, ki se ukvarjajo s proučevanjem procesa branja ter s pomembno vlogo, ki jo ima 

branje pri razvoju drugih jezikovnih zmožnosti, se pravi na razvoj govora in pisanja, vsako leto 

objavijo več deset tisoč študij o svojih raziskavah. Kljub temu pa se ugotavlja, da mladi, pa 

tudi ljudje na sploh, vse manj in vse bolj poredko berejo. »Iz tega lahko sklepamo, da se vsi 

tisti, ki ne berejo, še ne zavedajo, da je danes bralna sposobnost nujno potrebna vsakomur za 

smiselno preživetje v svetu neomejene besedilne ponudbe, ko nas različna besedila obdajajo 

in spremljajo od prve jutranje ure vse do zadnjih nočnih minut, ko nas z različnimi sporočili 

usmerjajo in z nami manipulirajo ter od nas zahtevajo bolj ali manj zapleteno jezikovno 

interakcijo. Nepoznavanje ali pomanjkljivo poznavanje pomena branja za posameznika in 

družbo zato moramo šteti za pomemben vzrok nebranja in posledične pomanjkljive 

pismenosti. Pri tem ne smemo prezreti tudi drugih vzrokov in okoliščin, še zlasti zapletenosti 

branja v primerjavi s sprejemanjem manj naporne vizualno podprte pripovedi risanke na 

televiziji, ki povzroča zmanjšanje zanimanja in časa za branje že v zgodnji mladosti.« 

(Grosman, 2003: 10) 

Irena Matko Lukan piše o vprašanju, kako beremo z otrokom. Kakšen bralec bo postal otrok in 

kakšne bodo njegove bralne zmožnosti, je odvisno od njegovih sposobnosti in spretnosti ter 

od vpliva družinskega okolja in delovanja družinskih članov. Skupno branje ali pa 

pripovedovanje otroku je priložnost, da smo skupaj z otrokom, da se imamo lepo, da otrok ob 

tem, ko mu odrasli bere oz. pripoveduje, čuti ljubezen in nežnost. To je tudi priložnost za 

bogato komunikacijo. Če imajo starši pozitiven odnos do branja, bodo svojim otrokom z 
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veseljem in spontano približali knjige. Brali bodo iz užitka, uživali bodo v bližini z otrokom, ki 

se z branjem in ob pogovoru o prebranem še poglablja. V zgodnjem otroštvu večina otrok 

rada posluša in uživa, ko jim kdo bere ali pripoveduje. Otroci starše pri tem spodbujajo s 

svojimi željami, zanimanjem in radovednostjo. (Prim. Matko Lukan, 2009) 

Avtorica tudi poudari, da otroku knjigo, zgodbo, pesem, ki mu je všeč, večkrat preberemo, 

vse dokler si to želi. Tako jo bo bolje razumel in doživel. Po navadi jo želi slišati tolikokrat, da 

jo zna že na pamet. Najpomembnejše je doživetje. Ob vsaki pesmi, pravljici, zgodbi, ilustraciji 

se lahko z otrokom pogovarjamo, a včasih otrok potrebuje le sanjarjenje, tišino, objem, da 

prebrano lahko podoživi. (Prav tam.) 

Vsakdo, ki želi otroku približati knjigo in branje, mora vedeti, da je že samo razbiranje 

grafičnega besedila naporno opravilo, saj mora bralec delce kroga in črte, ki sestavljajo vse 

črke in vse pisave, razbrati, pretvoriti v besede, povedi in pripoved. Strokovnjaki so izračunali, 

da človeški možgani za to potrebujejo nekaj tisoč operacij. Pri opismenjevanju otrok pa 

moramo biti izredno potrpežljivi, ker so na zgodnjih stopnjah jezikovnega razvoja razlike med 

otroki lahko zelo velike. Da bi razumeli pripoved, morajo otroci prebrano besedilo ali 

poslušano pravljico pretvoriti v svoje mentalne predstave o osebah in dogajanju. Pri tem 

morajo poleg prebranega/poslušanega besedila uporabiti tudi svoje predhodno znanje, 

predstave o pomenu besed in vse druge poprejšnje izkušnje s poslušanjem oz. branjem 

drugih pripovedi. Zaradi tega lastnega prispevka k razumevanju besedila imajo otroci o isti 

pravljici različne predstave in tudi različna čustva. Nekateri strokovnjaki menijo, da si s 

pretvarjanjem besedila v nazorne predstave vsak otrok ustvarja svojo lastno risanko, s tem pa 

razvija tudi za poznejši kognitivni razvoj in šolski uspeh pomembno domišljijo. Prav ta 

"napornost" branja, ki pri otroku spodbuja in razvija jezikovno odzivanje, pa je najbolj 

pomembna za razvoj bralne sposobnosti in drugih jezikovnih zmožnosti. Vizualno podprta 

pripoved televizijske risanke namreč sploh ne spodbuja k jezikovni dejavnosti, saj je 

pretvorbo besedila v sliko za gledalce opravil že režiser. Čeprav mu lahko risanka posreduje 

isto pravljico na lažji in zato tudi bolj prijeten način, njen vzgojni učinek ni primerljiv z 

branjem ali poslušanjem pravljice. Ker gledanje televizije terja zgolj pasivno sprejemanje brez 

jezikovne dejavnosti in brez slehernega premisleka, spodbuja tudi zgolj pasivno porabo časa. 

Tako pridobljena naravnanost otroka k pasivnemu in nekritičnemu sprejemanju sčasoma 

postane ovira za dejavno interakcijo z besedilom, kot jo terja sleherno branje. (Prim. 

Grosman, 2003) 
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Domišljija ni nekaj, kar se pojavi samodejno (kot na primer sluh, vonj in vid), domišljijo je 

treba uporabljati in jo tako razvijati. V literarno estetsko nespodbudnem okolju pa se dogaja 

ravno nasprotno. Otroci zvečer ne poslušajo pravljic in pesmic, ampak gledajo večerno 

risanko. Pri tem početju domišljije ne potrebujejo, saj so v risanki vse informacije polne in 

prepolne, pisane in še bolj pisane in kričečo sliko po sekundi ali dveh že zamenja naslednja, 

še bolj pisana, še bolj popolna, še bolj kričeča. Ob gledanju risanke gledalec zares ne 

potrebuje domišljije. Ob risanki namreč ne gre za to, da bi si "izmišljal in domišljal" sam, 

ampak za to, da bolj ali manj pasivno spremlja, kar je ustvarila tuja domišljija. (Prim. Kordigel 

Aberšek, 2008) 

Branje je največkrat izrazito individualna jezikovna dejavnost. Med vsemi jezikovnimi 

zmožnostmi nam je edino branje na razpolago v neomejenih količinah, saj poteka v samoti in 

zanj potrebujemo le knjigo in svoj čas. Branje vedno terja aktivno interakcijo z besedilom, ki 

se je neizkušeni bralci včasih zavedajo kot napora, ko naletijo na težave pri razumevanju 

besedila. Zaradi dejavne bralčeve udeležbe je branje nenadomestljiva vaja v rabi jezika in 

prispeva k razvoju in izboljšanju vseh drugih jezikovnih zmožnosti: k boljšemu pisanju, saj 

bralec ves čas branja opazuje pisano rabo jezika v vseh njenih posebnostih, k boljšemu 

poslušanju, ker se bralec ves čas uči pazljivo slediti besedilu in k razvitejšemu govoru, ker 

bralec spoznava izrazne možnosti jezika in pridobiva nove besede. To velja za vse oblike 

branja, višja kakovost besedila, kot jo ponuja dodelana umetnostna pripoved, pa omogoča 

bolj raznoliko bogatenje jezikovnih zmožnosti, seveda če je besedilo izbrano skladno z 

razvojno stopnjo otroka. Zaradi teh spoznanj številni strokovnjaki prav branju pripisujejo 

največji pomen za razvoj vsestranske pismenosti, še zlasti za razvito sposobnost jezikovnega 

sporazumevanja. Učenci in odrasli, ki se uspešno sporazumevajo, niso zgolj uspešnejši pri 

učenju in delu, ampak imajo tudi pozitivnejšo samopodobo in višja pričakovanja glede 

svojega dela in življenja. Strokovnjaki zato vsem pedagoškim delavcem priporočajo 

spodbujanje otrokove sporazumevalne zmožnosti. Vstop v vrtec ali šolo namreč za otroka 

pomeni tudi veliko spremembo komunikacijskega okolja od družinskega, ki je praviloma 

naklonjeno vsaki njegovi besedi in z navdušenjem sprejema vse njegove sporazumevalne 

poskuse. Vstop v družbeno in institucionalizirano okolje, ki prepogosto ne spoštuje otrokovih 

posebnostih, ima velikokrat manj razumevanja za njegove sporazumevalne poskuse in vanje 

posega s popravki, ki otroka odvračajo od novih poskusov in ga s tem spodbujajo k molčanju. 

Pri spodbujanju branja in pismenosti ne bi smeli nikoli pozabiti, da razvoj bralne zmožnosti in 
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z njo pismenost poteka po logiki začaranega kroga: tisti otroci in učenci, ki so že na začetku 

uspešni bralci in so zato deležni pohvale in pozitivne spodbude v vrtcu in šoli, bodo postali še 

bolj uspešni in bodo razvili visoko pismenost. Žal pa ima logika začaranega kroga tudi 

negativno stran. Manj uspešni bralci se lahko zaradi pomanjkanja pozitivne spodbude že zelo 

zgodaj začnejo zgubljati v začaranem krogu prepričanja, da je branje nekaj, kar ni za njih ali 

pa oni niso za branje in za knjige. Ker je meje take začarane logike zelo težko prestopiti, tako 

prepričanje velikokrat vodi v razvoj nebralca, nizke pismenosti in s tem v šolski ter življenjski 

neuspeh. (Prim. Grosman, 2003) 

V današnjem času vse tako hitro teče, da imamo le malokdaj čas, da se ustavimo in 

občudujemo lepote sveta. Pri branju se morda bolj poudarja koristnost znanja kot pa globoko 

doživetje. Znanje se kopiči in če bereš, si lahko na tekočem. Vendar pa ob vsej tej poplavi 

podatkov, mnenj in dogodkov primanjkuje časa, da bi jih premislili in pretehtali njihovo 

moralno sporočilo, se do njih čustveno opredelili in dali ob tem prosto pot domišljiji. Ob vsej 

množici znanja o stvareh nekaj izvemo, doživimo jih pa le hitro in površno. To nas siromaši, 

saj so čustva prav tako pomembna kot misel, domišljija nam pomaga, da smo sposobni 

dojemati nam tuje situacije in tudi to, kaj čutijo drugi. Ob pravljici se kopiči in sprošča 

otrokova čustvena energija, zato so odrasli že od nekdaj s pravljico pripravljali otroka na 

življenje. Seveda pa je pripovedovanje ali skupno branje močno in lepo doživetje tako za 

starše kot za otroka. Pri sodoživljanju in opazovanju, kako se otrok odziva na dramatična 

dogajanja, kako z razumom dojame povezavo vzrokov in posledic in kaj razburka njegova 

čustva, se z otrokom zbližamo in ga laže razumemo tudi v situacijah, ki niso pravljične. Otroci 

so različni kot smo različni odrasli. Prav tako kot so raznovrstni otroci, pa so k sreči 

raznovrstne tudi knjige, ki jim jih lahko ponudimo. (Prim. Kovač, 2003)  

»V knjigah se skriva ves svet, vesel ali žalosten, poetičen ali realističen, posmehljiv ali 

ravnodušen, v knjigah so skriti lepota, modrost in humor.« (Prav tam: 13.) 
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4 ŽIVLJENJE IN DELO ANJE ŠTEFAN 

4.1 BIOGRAFIJA ANJE ŠTEFAN 

Rojena je bila 2. aprila 1969 v Šempetru pri Gorici. Živela je z mamo, očetom in še dvema 

bratoma v veliki hiši, odmaknjeni od mesta, okoli katere je bil sadovnjak. V krogu družine so 

radi peli in si pripovedovali zgodbe iz otroštva. Po srednji šoli se je posvetila študiju iz 

slovenščine in angleščine, vendar je imela raje slovenščino. V veselje ji je bilo igranje z 

besedami, všeč pa ji je bila tudi svoboda izražanja. Iz ljudskih pripovedi je diplomirala leta 

1994. Po diplomi je na Filozofski fakulteti nadaljevala s študijem na področju folkloristike in 

leta 1999 magistrirala. Njeno magistrsko delo je prva natančna analiza narativnih postopkov v 

folklornem pripovedovanju pri nas. Deluje kot samostojna umetnica. Je ena redkih 

profesionalnih slovenskih pripovedovalk in hkrati snovalka pripovedovalskega festivala 

Pravljice danes, ki ga vodi od leta 1997, zadnja leta kot del tričlanske ekipe. 

Pripoveduje, prevaja in prireja ljudske pripovedi, hkrati pa tudi sama piše pesmi in prozo za 

otroke, ki jih redno objavlja. Leta 1993 je začela sodelovati z revijo Ciciban, v reviji Cicido pa 

objavlja od leta 1998. Kot zunanja sodelavka Inštituta za slovensko narodopisje se ukvarja z 

raziskovanjem pristnega slovenskega pripovednega izročila. Znanstveni in umetniški pristop k 

ljudski pripovedi uspešno združuje na predavanjih in delavnicah, ki jih namenja knjižničarjem, 

učiteljicam, vzgojiteljem in staršem. 

Veliko časa posveti tudi družni, je mati dveh dečkov in dveh deklic. 

 

4.2 BIBLIOGRAFIJA ANJE ŠTEFAN 

Slikanice 

Čez griček v gozdiček, 1995,  

Čmrlj in piščalka, 1998, 

Melje, melje mlinček, 1999, 

Lešniki, lešniki, 2000, 

Kotiček na koncu sveta, 2004, 

Bobek in barčica, 2005, 

Iščemo hišico, 2005,  
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Sto ugank, 2006, 

Štiri črne mravljice, 2007, 

Lonček na pike, 2008. 

 

Ljudsko slovstvo 

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

Zlato kralja Matjaža: slovenska ljudska pravljica, 1999, 

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

Čudežni mlinček: pripovedi s celega sveta, 2002, 

Zajec in lisica: slovenske basni, 2004, 

Trije prašički: angleška ljudska pravljica, 2007, 

Hudičeva volna: slovenska ljudska pravljica, 2011 

Za devetimi gorami, 2011. 

 

4.2.1 KLASIČNE PRAVLJICE 

Med avtoričine klasične živalske pravljice sodijo tri zbirke, in sicer Melje, melje mlinček, 

Kotiček na koncu sveta in Štiri črne mravljice. V vsaki zbirki je objavljenih sedem pravljic, torej 

že v samem izboru del avtorica upošteva ljudsko število. Vse živali so personificirane, opazna 

je odsotnost ljudi. Čeprav imajo živali človeške lastnosti, delno pa tudi živijo na način človeške 

družbe (npr. živijo v vasi ali v hiši) ter predstavljajo tipične negativne in pozitivne človeške 

lastnosti (škodoželjnost, nečimrnost, pohlep, prijateljstvo, pomoč ...), je avtorica ustvarila 

klasične motive živalskih pravljic, kakršne poznamo iz folklorne pravljične tradicije. 

V klasičnih živalskih pravljicah, ki predstavljajo glavnino opusa, avtorica upošteva strukturo 

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

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

piščalka, mlinček, srajčka, robček, darilo, zvonček ...), čeprav so glavni in stranski liki živali. 

Najpogostejši živalski liki v pravljicah Anje Štefan so domače živali (kokoš, petelin, pes, 

mačka) in avtohtone živali (medved, lisica, zajec, miš, sraka). Vse živali živijo v okolju brez 

ljudi, v svojih lastnih hišah. Le nekatere med njimi imajo poklice (npr. petelin je krojač) in le v 

dveh pravljicah sta glavna lika otroka (deček v Bobek in barčica, deklica v Kotiček na koncu 

sveta), a so tudi v njih stranski liki živali.  
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Pravljice Anje Štefan sodijo med realistične, ker se v njih ne dogajajo čudeži, temveč glavni 

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

je dobro pač vedno nagrajeno. (Prim. Haramija, 2012) 

 

4.3 PRIPOVEDOVANJE ANJE ŠTEFAN 

Anja Štefan v svojih dveh člankih piše o Pripovedovanju danes in Pripovedovanju v 

družinskem krogu. 

Ne zna si predstavljati življenja, v katerem si svojimi bližnjimi ne bi delila zgodbe. Rada jim 

pove, kaj se ji je zanimivega ali lepega čez dan zgodilo, kaj jo je razburilo, spravilo v zadrego, 

rada sliši, kaj so doživeli in kako se jim godi navznoter. Če si med seboj izmenjujemo zgodbe, 

ki se nas nekako tičejo, potem to pomeni, da drugim odpiramo vrata do sebe in da smo se 

tudi sami željni dotakniti njih. »Včasih smo pri tem nerodni, svoje poslušalce dolgočasimo, ne 

da bi to opazili, ali pa smo tako zagledani v svoje lastno doživljanje, da ne znamo prisluhniti 

tistim, ki bi tudi radi kaj rekli. Še bolj nerodno je, če kot pripovedovalci ne znamo prisluhniti 

sebi in govorimo z glasom, ki ni naš naravni glas, prikrivamo svoje resnično razpoloženje in 

govorimo o nečem, kar nas v resnici sploh ne zanima. Pripovedovanje je prefinjena 

medčloveška komunikacija, skozi katero se vije več ali manj iskrenosti, več ali manj odprtosti, 

sproščenosti, veselja do zgodb, do jezika in do človeka, ki nas posluša.« (Štefan, 2009: 43) 

 

Pripovedovanje je početje, ki človeka spremlja že tisočletja. Po izvoru pripada ustnim 

kulturam, torej tistim, ki pisave še niso poznale in pri katerih so se vsa besedna sporočila 

prenašala le s pripovedovanjem. Ko beseda še ni imela vidne podobe in je zaživela zgolj kot 

zvok, je pripovedovanje v družbi gotovo igralo zelo drugačno vlogo, kot jo lahko igra danes. 

Danes je samo eden izmed mnogih načinov posredovanja zgodbe, in to eden tistih, ki so na 

stranskem tiru, piše avtorica. Pripovedovanje je besedno tkanje, ki sega od opisovanja 

preprostih vsakodnevnih pripetljajev do razpredanja prekrasnih dolgih ljudskih čudežnih 

pravljic. Medijska agresivnost pa je dosegla, da ima v razvitem svetu vsakdo v vsakem 

trenutku na voljo več zgodb, kot jih lahko sprejme in prebavi, in to zgodb, ki hkrati učinkujejo 

s sliko, besedo in zvočno podlago. To je naravno govorjeni besedi gotovo huda konkurenca, 

po drugi strani pa velik izziv. Očarljivo je namreč v današnjem času zgolj s pripovedovanjem 

doseči popolno pozornost poslušalcev, očarljivo je doživeti moč človeške besede, ki plava 



Kranjec, U. (2013). Pravljice in pripovedovanje Anje Štefan. 

23 

skozi prostor in mir, ki se ob tem sprosti v prostoru in ljudeh. Avtorica naprej pripoveduje, da 

ji je delo z otroki različnih starosti, z mladostniki in odraslimi pokazalo, da pripovedovanje 

primerno izbranih, poslušanja vrednih zgodb še vedno lahko popolnoma pritegne poslušalca 

vseh starosti. Vprašanje je le, kako smo ga ob vedno večji zakrnelosti upovedovanja sposobni 

uresničiti in ali se ga sploh lotimo. (Prim. Štefan, 2003) 

Pripovedovane zgodbe živijo zelo drugače kot tiste, ki jih zajemamo naravnost iz knjige. Živijo 

skozi pripovedovalčevo enkratno izbiro besed, skozi barvo in moč njegovega glasu, skozi 

njegovo mimiko in gesto. Nimajo ene same podobe, uresničujejo se vsakič malo drugače, saj 

jih pripovedovalec ne govori na pamet. Besede išče sproti, pri tem pa poleg njegovega 

lastnega razpoloženja na oblikovanje pripovedi vplivajo tudi pozornost poslušalcev in 

okoliščine, v katerih govori. Pripovedovanje torej ni le golo posredovanje zgodbe, je tudi zelo 

prefinjena oblika komunikacije med ljudmi. Najbolj živo je takrat, ko pripovedovalec svojo 

zgodbo res namenja tistim, ki jih ima okoli sebe, ko se jih zaveda in se je njihovemu 

sprejemanju sposoben spontano odzivati. Smiselno ubesedovati zgodbo s tolikšno 

ustvarjalno močjo, da bo poslušalce pritegnila, je proces, ki od pripovedovalca zahteva kar 

dovolj zbranosti. Otrokom lahko glasno beremo tudi napol avtomatično, tako da se le delno 

zavedamo, kaj govorimo, pripovedovanje pa od govorečega zahteva polno prisotnost. In to se 

kvaliteti dogodka gotovo pozna. (Prav tam.) 

 

Avtorica poudari, da pripovedovanje ni govorjenje na pamet. Pripovedovanju, kot ga 

poznamo iz tradicije, je govorjenje na pamet celo popolnoma tuje. Govorjenje na pamet je 

omogočila šele pismenost, ljudske pripovedi pa so živele že davno prej. Ljudje so se jih učili 

tako, da so jih od nekoga slišali, potem pa tisto, kar jim je bilo všeč, ob drugi priložnosti 

povedali naprej. Zgodbe po enem samem poslušanju gotovo niso mogli dobesedno ponoviti, 

če jim jo je isti pripovedovalec povedal večkrat, pa jo je gotovo vsakič zavil malo drugače. 

Zato pravimo, da so ljudske pripovedi živele skozi vsakokratno sprotno ubesedovanje, 

doživljale so boljše in slabše, bogatejše in revnejše ubeseditve. Živele so pač tako, kot jih je 

bil tisti, ki jih je želel predati naprej, sposoben povedati. To vedenje nas lahko kot 

pripovedovalca opogumi. Marsikdo se prostega pripovedovanja boji, ker se mu zdi, da ne zna 

dovolj dobro govoriti in da njegov jezik ni dovolj lep. Ker se med pripovedovanjem trudi 

prebirati besede, govor ne teče. Zatikanje mu vzame pogum in potem raje ne pripoveduje. 

Na svojih seminarjih avtorica opaža, da marsikdo nosi v sebi strah pred prostim 
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pripovedovanjem, da nosi v sebi občutek, da njegov jezik ni dovolj dober. Že nasploh v 

življenju, še posebej pa pri pripovedovanju, so takšni predsodki odveč. Pripovedovanje je 

vedno živelo v jeziku, ki so ga govorci govorili v svojem vsakdanjem življenju. Če se z otroki 

lahko pomenimo o vsakdanjih rečeh, potem gotovo govorimo dovolj dobro, da nam iz ust 

lahko priteče tudi pravljica, pač po naše. Jezik, ki nam prihaja iz ust z lahkoto, je najbolj živ. 

Morda je prav pripovedovanje priložnost, da sami začutimo užitek v svobodi izražanja, ki nam 

jo jezik ponuja. (Prim. Štefan, 2009) 

Avtorica zapiše, da bodo besede stekle lažje, če kot pripovedovalci v začetku nismo preveč 

ambiciozni. Svetuje, naj se raje lotimo krajših zgodb, takih, katerih dogajanje zlahka obdržimo 

v glavi. Vsaka pripoved ima svoje osnovno dogajanje (tisto, ki je bistveno, da se zgodba odvija 

naprej), to pa je lahko bolj ali manj obogateno z drobnimi podatki (tistimi, ki zgodbo lahko 

naredijo bolj slikovito, lahko pa jo tudi preobložijo in naredijo nepregledno). (Prav tam.) 

 

Pod vprašanje, kaj pripovedovati, Anja Štefan odgovarja, da lahko pripovedujemo marsikaj, 

npr. v zgodbo stkana razmišljanja o tem, kar se nam je z otroki zgodilo čez dan; lahko zgodbe 

iz svojega otroštva, iz življenj naših prednikov ali iz življenj drugih zanimivih ljudi; lahko 

ljudske ali avtorske pravljice in konec koncev take, ki si jih sproti izmišljamo sami. Možnosti je 

veliko, v nadaljevanju pa se avtorica omeji predvsem na ljudske pripovedi. Razloga za to sta 

dva. Prvi je ta, da je pripovedovanje zgodovinsko gledano neločljivo povezano z ljudskimi 

pripovedmi, saj so ljudske pripovedi svoje naravno življenje živele zgolj kot govorjena beseda, 

pripovedovanje pa je prav v njih (posebno v dolgih čudežnih pravljicah) doživelo svoj največji 

umetniški polet. Drugi razlog pa je ta, da se avtorica globoko zaveda njihove vsebinske 

vrednosti, ki jo današnji čas zaradi vsesplošne želje po novem in nikoli slišanem rad prezre. 

Ljudske pravljice niso plod domišljije enega samega človeka. Presejale so se skozi misli, usta 

in ušesa mnogih ljudi in zato avtorica verjame, da imajo kot take večjo možnost, da prinašajo 

neko temeljno resnico. V svojem večstoletnem obstajanju so se izkristalizirale do različnih 

zelo temeljnih vprašanj, ki človeka spremljajo že od nekdaj. »Na svojih življenjskih poteh vsi 

od kraja trkamo na vprašanja ljubezni in sovraštva, dobrote in hudobije, osamljenosti in 

sprejetosti, radodarnosti in skoposti, poguma in strahopetnosti, premišljenosti in 

nepremišljenosti. Sprašujemo se, kaj je v resnici pametno in kaj neumno, kaj je sreča in kaj ne 

in koliko težav lahko človek prenese. Opazujemo in premišljujemo različne poti iskanja smisla. 

Vse to so vprašanja, ki niso otroško preprosta, vendar jih ljudska pripoved podaja v dovolj 
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preprosti obliki, da jim po svoje lahko sledi tudi otrok in odnese, kolikor v danem trenutku 

lahko. Mnoge ljudske pripovedi so pomensko večplastne in nam zato – ob različnih 

priložnostih, v različnih obdobjih naših življenj – razkrivajo svoje različne pomene.« (Štefan, 

2003: 16) 

 

Če nam je do pripovedovanja, potem ob prebiranju pravljic lahko postanemo pozorni na to, 

katere se nam zdijo dovolj enostavne in katere so nam dovolj všeč, da bi jih otroku poizkusili 

prosto povedati. S pripovedovanje je tako kot z vsako drugo spretnostjo; večkrat kot 

poizkusiš, lažje gre. Bolj kot se uriš v njem, bolj ti teče in to ne le ena sama, posebno pozorno 

pripravljena pripoved, ampak vse, ki se jih bomo lotili. Postopoma jim bomo že prvič lahko 

povedali sočno in doživeto, pa tudi vedno daljše bomo lahko odbirali. Daljše pravljice 

zahtevajo od pripovedovalca več zbranosti, spretnosti in energije, zato pa lahko tudi več dajo. 

(Prim. Štefan, 2009) 

 

Anja Štefan je prepričana, da je vredno poizkusiti, saj s pripovedovanjem krepimo otrokovo 

sposobnost poslušanja in koncentracije nasploh, širimo njegov domišljijski svet in s tem 

ustvarjamo temelje za večjo samostojnost in ustvarjalnost v mišljenju. Krepimo sposobnost 

dojemanja jezikovnega sporočila, otrokov besedni zaklad in njegovo sposobnost jezikovnega 

izražanja. S kvalitetno izbranimi pripovedmi v otroku vzpostavljamo preizkušen sistem 

moralnih vrednot in mu ostrimo sposobnost lastnega presojanja situacij ter s tem vplivamo 

na oblikovanje njegovega elementarnega estetskega okusa. (Prim. Štefan, 2003) 

Avtoričine izkušnje kažejo, da marsikdo od mladih staršev, vzgojiteljev in učiteljev ne 

pripoveduje, ker tega ni nikoli počel in niti ne sam doživel. Preprosto ne ve, kako naj se 

zadeve loti. Anja Štefan v svojem članku opiše pot z zelo preprostim primerom – čisto kratko 

pripoved zapisano v knjigi lahko povemo čisto prosto, saj smo si jo zaradi njene preprostosti 

zlahka zapomnili. Zelo verjetno je, da bo naše začetniško pripovedovanje razmeroma okorno, 

da bo pripoved kratka in v veliki meri obnova besedila iz knjige. Najverjetneje se ji bo 

poznalo, da nas je močno zaposlovalo že samo iskanje besed in da zato jezikovnemu ali 

vsebinskemu dodeljevanju zgodbe nismo mogli posvetiti veliko pozornosti. Sčasoma bomo 

ogrodju zgodbe znali nadeti še slikovitejšo obleko. Dopolnili ga bomo z dialogi med junaki, po 

svoje bomo opisali okoliščine in predmete v pripovedi. Morda bomo zaključku dodali svoj 

komentar, morda svoj podaljšek. Možnosti je veliko. (Prav tam.) 
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Zelo bistveno je tudi, da razmišljamo o tem, kaj otrokom pripovedujemo. Dobro je, da so nam 

zgodbe, ki jih govorimo, všeč in da imamo ob njih občutek, da nekaj nosijo v sebi: modrost ali 

duhovitost ali vsaj poredno veselje. Če je naš občutek še negotov, potem se morda s kom 

posvetujemo – prijatelji, knjižničarke, vzgojitelji. S pomočjo ljudi in knjig, ki o tem nekaj vedo, 

se poizkušamo razgledati po vrstah in kvaliteti zgodb. Avtorica se sama najraje zateka k 

ljudskim pripovedim, nanje gleda kot na nekaj, kar nam govori o splošno veljavnih vzvodih 

delovanja med ljudmi in v človeku samem. Ne le zaradi otrok, tudi zaradi sebe jim z 

zanimanjem sledi. V njih lahko srečamo dovolj pomenljive vsebine, predstavljene na dovolj 

preprost, jasen način. Široka človeška izkušnja, iz katere prihajajo, se lahko po svoje dotakne 

vsakega izmed nas. Ljudske pripovedi niso nekaj zastarelega – v svoji navidezni 

odmaknjenosti so brezčasne, torej vedno znova aktualne. Z leti vedno bolj razume, kako 

dragoceno je, da ne olepšujejo sveta, kar marsikatera kičasta sodobna pravljica počne. Če gre 

v zgodbi premalo zares, potem ta zgodba otroku tudi zelo malo da. Konflikti in celo krutosti, 

ki v ljudskih pravljicah marsikoga zmotijo, so del življenja. Ker je življenje malo svetlo in malo 

temno, so to vase vsrkale tudi zgodbe, ki so krožile med ljudmi. Sama je zelo pozorna, da se 

nad krutostmi v zgodbah ne naslanja in da se skozi takšne dele vsebine sprehodi na hitro, se 

jim pa ne izogiba. Pri tem pa tudi ves čas sledi, kako se počuti njen poslušalec. 

Pripovedovanje je čarobno tudi zato, ker nam omogoča, da se sproti odzivamo doživljanju 

naših poslušalcev. 

Pripovedovanje bo teklo veliko bolj gladko, če bomo med govorjenjem otrokom in sebi 

omogočili mir. Vse, kar z zvokom preobremenjuje prostor, nam je med pripovedovanjem 

odveč. V družini je lepo posebno zvečer, če lahko pripovedujemo v mirnem prostoru, saj si s 

tem omogočimo, da se mir razrase tudi v nas in v otroku. Danes večere v marsikateri družini 

zapolnjuje televizija, tudi telefoni znajo kar preveč nadležno zvoniti. Če zunanji dražljaji 

pripovedovanje prevečkrat prekinejo ali če neprestano krhajo poslušalčevo in 

pripovedovalčevo koncentracijo, potem se to pripovedovanje ne more razviti v zadovoljujoče 

početje. Mnogi današnji otroci živijo tako, kot da ne bi imeli miru v sebi – brez obstanka 

begajo od ene do druge dejavnosti in težko k nečemu pristopijo zares pozorno. 

Pripovedovanje je gotovo dejavnost, ki v njih postopoma razvija zbranost. Težava je le v tem, 

da je zbranost še pred tem potrebna tudi nam odraslim, ki jim govorimo, in da se je v 

današnjem času treba zavestno odločiti zanjo. (Prim. Štefan, 2009) 
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»Če se bomo pripovedovanja lotili, se ga bomo najverjetneje predvsem zaradi otrok, vendar 

bo hkrati blagodejno tudi za nas. Morda bomo s časoma opazili, da lažje najdemo prave 

besede za tisto, kar bi radi pripovedovali. Morda bomo začutili, da naša domišljija spet leti na 

lažjih krilih. Morda bomo skozi potep v pravljične svetove prebudili drugačen odnos med 

sabo in otrokom. Morda bomo s pravljicami vnesli več miru in reda v otrokovo in tudi svoje 

življenje. Morda bomo v njih našli zrno modrosti tudi zase, za svoj vsakdan.« (Štefan, 2003: 

19) 

 

4.4 ANJA ŠTEFAN, KRISTINA BRENKOVA IN ANČKA GOŠNIK GODEC 

Po prebiranju različnih intervjujev in zapisov sem zasledila, da Anja Štefan goji globoko 

spoštovanje do Kristine Brenkove in Ančke Gošnik Godec. Pri Anji Štefan in Kristini Brenkovi 

pa sem zasledila veliko vzporednic med njunim delom, ljubezni do ustvarjanja, zbiranja in 

urejanja ljudske pripovedi. Še posebej lepo je to razvidno v spremni besedi h knjigi Pravljice, 

ki jo je pod naslovom Knjigi na pot zapisala Anja Štefan (2011). Pravljice je izbrala in prevedla 

Kristina Brenkova ter ilustrirala Ančka Gošnik Godec. Anja Štefan je napisala, da je bila 

majhna knjiga z naslovom Pravljice, knjiga, ki jo je kot otrok poslušala najraje. Sama je ni 

imela, prebirala ji jo je sosedova stara mama. Takrat še ni vedela, da se za njo skrivata tako 

imenitni in tenkočutni ustvarjalki, kot sta Kristina Brenkova in Ančka Gošnik Godec. Anjo 

Štefan so zanimale le zgodbe in podobe, ki so živele za platnicami. Kar najprej bi jim sledila, 

istim pravljicam po večkrat, najraje pa tisti o Sončevi hčeri. Po tiho si je želela, da bi ji bila 

podobna. Zdaj je odrasla in ve, da sončeva hči ne postaneš kar tako, je pa med tem obe ljubi 

gospe ustvarjalki spoznala in vsaka po svoje je v njeno življenje prinesla sonce. Avtorica 

zapiše, da je posebna sreča, če se lahko družiš z ljudmi, ki te navdihnejo, opogumijo, ob 

katerih ti je lepo, ko si z njimi, in ki ti hkrati dajejo perutnice za naprej, ko boš sam. Delo 

Kristine Brenkove in Ančke Gošnik Godec je nekaj, kar naš narod trajno bogati. Ko je Kristina 

Brenkova leta 1949 postala urednica knjižnih zbirk za otroke pri Založbi Mladinska knjiga, je 

vedela, da želi delati in razširjati dobre knjige. Želela je ponuditi kvalitetna besedila, ki so 

vrhunsko ilustrirana, ki pripadajo tako svetovni kot slovenski književnosti in ki so bodisi 

avtorska bodisi ljudska. Anja Štefan tudi zapiše, da je bila Kristina Brenkova prepričana, da 

ljudske pripovedi lahko razsvetlijo življenje slehernega otroka. Imela jih je za popotnico, ki 

otroku lahko nevsiljivo pomaga na poti v svet odraslih. Vedela je, da prinašajo sporočila, ki so 
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tehtna za katerikoli čas, hkrati pa se je veselila hudomušnosti, ki iz nekaterih veje tako brez 

zadrege in brez zavor. Zato je posamezne ljudske pripovedi redno objavljala v zbirki Čebelica, 

v Cicibanu in v velikih slikanicah, največ pa jih je izšlo v zbirki Zlata ptica, ki jo je osnovala l. 

1956. Kristina Brenkova je k sodelovanju vabila poznavalce pripovednega izročila, številne 

prevajalce, pisce spremnih besedil in ilustratorje, hkrati pa je ljudske pripovedi iskala, 

prevajala in prirejala tudi sama. Vztrajno in potrpežljivo, z občutkom za zgodbo, jezik in 

otroka. O svojem tovrstnem delu je Kristina Brenkova zapisala: »Kopati po nepreglednem, še 

zmeraj rastočem bogastvu človeških govoric, stikati za koreninami in koreninicami. Nikjer ne 

vidiš in ne odkriješ začetka, nikjer ni konca. Kot bi zbiral arheološke priče človekovega 

ustvarjalnega duha. Čudovito delo.« (Prim. Štefan, 2011) 

 

4.5 ANJA ŠTEFAN V TISKU 

V knjižnici Otona Župančiča v posebni mapi hranijo članke in intervjuje o Anji Štefan 

objavljene v različnem slovenskem tisku. 

Prvi hranjeni članek je bil objavljen v Delu 4. 2. 2002, zadnji pa 10. 2. 2012, skupaj 8 

prispevkov. 

Članki opisujejo življenje in delo Anje Štefan. Veliko poudarka je na pripovedovanju ter na 

pripovedovalskem festivalu Pravljice danes. 

Kot odrasla se je s pripovedovanjem srečala v Angliji na poletnem taboru. Eden izmed vodij 

tabora je bil profesionalni pripovedovalec zgodb in jih je povabil na svojo predstavo. Na njej 

je Anja Štefan prvič doživela pripovedovanje kot umetnost, ki se lahko dogaja javno, kot 

nastopi, predstava. Sama je o tej izkušnji zapisala: »Njegovo pripovedovanje me je zelo 

presunilo, zdelo se mi je, kot da sem na nekaj takega čakala že od vedno. Na odru, pred 

ljudmi, je preprosto govoril zgodbo. S pristnim, nezlaganim glasom. Brez scene, brez 

kostuma. Ne maram zlaganih nastopov, ki jih včasih vidimo v gledališču. Ne maram na silo 

izkričanih besed, ne maram pačenja, prisiljenih izrazov na obrazu in glasu, ki deluje 

nepristno.« (Anja Štefan, Delo 2002: 6) 

Po začetnem nabiranju znanja na pravljičarskih simpozijih v Angliji se je zavedla, da si mora 

nabrati čim več znanja o našem pripovednem izročilu – kako so pravljice zares zaživele, kdo 

so bili tisti, ki so jih pri nas pripovedovali, o čem so govorili, kako so ubesedovali, s katerimi 

besedami in s kakšnimi pripovednimi postopki so se izražali. Začela je sodelovati z Milkom 
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Matičevim in dobila dostop do mnogih rokopisov in zvočnih posnetkov ljudske pripovedi. 

Sedaj tudi sama pripoveduje otrokom v vrtcih, šolah in odraslim. Vodi tudi izobraževanja za 

knjižničarje, vzgojitelje in učitelje, kjer udeležence uči, kako naj pripovedujejo in kako naj 

ravnajo z ljudsko pripovedjo. Opaža, da pretirano poudarjanje branja marsikateremu učitelju 

odvzame pogum, da bi sam prosto pripovedoval in tako se otrokom v šolah zelo malo 

pripoveduje, prav tako pa ugotavlja, da je v knjižnicah delež izposojenih ljudskih pravljic zelo 

majhen. (Prav tam.) 

Kot idejni vodja je leta 1997 v Cankarjevem domu začela z enodnevnim pravljičnim 

maratonom prav Anja Štefan. Otrokom so ves dan pripovedovali pravljice in ljudske 

pripovedi. Anja Štefan ni imela velikih ambicij, bila pa je vesela, da se pripovedovanju odpira 

prostor v javnem kulturnem življenju. Prepričljivost govorjenje besede je presegla njena 

pričakovanja in tako se je maraton postopoma raztegnil na dva nato pa še na tri dni, 

preimenovali so ga v festival, dodali so mu dogodke za odrasle in izobraževalne vsebine, 

odprli so prostor neuveljavljenim pripovedovalcem, začeli so prihajati gostje iz tujine, 

dogajanje se je razširilo na druga prizorišča. Dodali so tudi večer pripovedovanja v narečju, 

leta 2011 pa so prvič izpeljali dogodek Vic na vic, na katerem so se pripovedovale izključno 

šale. (Anja Štefan, Delo 2011) 

Povprašali so jo tudi o nastanku knjige Za devetimi gorami. Povedala je, da nobene od svojih 

knjig ne dela tako, da bi rekla, zdaj bom naredila tako in tako knjigo. Dela, daje na kupček in 

šele, ko je kupček dovolj zajeten poprime intenzivneje, da stvar dokonča. Gradivo za knjigo je 

zbirala kar deset let. Čeprav že dolgo potujejo iz roda v rod, nekatere med njimi celo 150 let, 

je več kot tretjina zdaj prvič objavljenih. V spremni besedi avtorica pojasnjuje, kako je pri 

priredbah krmarila v strogih zahtevah folkloristov, ki se trudijo ohranjati besedilo v najbolj 

pristni obliki in bralci, ki si želijo uživanja v jasnih, razumljivih in gladko berljivih zgodbah. 

(Prav tam.) 

Namen te dragocene knjige je predstaviti slovenskim bralcem tiste manj znane, a izvrstne 

ljudske pripovedi, ki nagovarjajo otroke tudi danes. Bogati jih več kot 100 sijajnih ilustracij, 

delo Ančke Gošnik Godec in Zvonka Čoha. Anja Štefan je pravljice približala današnjemu 

mlademu bralcu, a ohranila njihovo zvočnost in razgibanost. Krajše živalske so primerne že za 

triletne bralce, daljše, bogato razvite čudežne pravljice za malce starejše otroke, šolarje in 

ostale ljubitelje pravljic. (Pridobljeno na spletni strani: http://www.mladinska.com 

/za_devetimi_gorami/domov, dne 15. 1. 2013) 
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V Slovanski knjižnici v Ljubljani pa hranijo časopis Večer, kjer je Anja Štefan predstavljena kot 

nominiranka za nagrado Večernica, nagrada večera za otroško in mladinsko literaturo, za 

knjigo Štiri črne mravljice. 

Pogovor z Anjo Štefan je zapisala novinarka Petra Vidali. Spodaj je povzet del intervjuja. 

Štiri črne mravljice oz. ta del, ki je predstavljen v knjigi, so nastajale kot zelo hitri prebliski. 

Anja Štefan ni sedela in oblikovala in oblikovala, temveč so se zapisovale na papirčke na nočni 

omarici, v kopalnici, delovni sobi ... In bile so ji v čisto veselje. Prišel je prvi stavek, začela je 

napredati, potem pa je velikokrat pustila, da jo je kar rima vlekla naprej h pomenu. 

Ustvarjanje je bila zelo hitra in zelo nepredvidljiva hoja v neznano. 

Pri štirih črnih mravljicah je novinarka zapisala, da je njeno pisavo res težko zvrstno 

opredeliti. Avtorica na to odgovarja, da ji ni težko slišati rim, v njih se dobro znajde. Lepo ji je 

tudi, da besedilo nosi naprej nek ritem, na to pazi tako pri pesmicah kot zmeraj bolj tudi pri 

prozi, pri prozi seveda na drugačen način. Pri prozi je ta ritem na nek način manj urejen, 

ampak kljub vsemu tak, da naj bi besedilu pomagal. Pri Mravljicah je to še posebej vidno pri 

dialogih, ki so včasih pisani čisto kot verzifikacija. 

Anja Štefan je Mravljice pisala sama zase in jih ni nameravala objaviti. Zgodile so se v 

obdobju, ko je pisala razmeroma malo in zato tudi malo objavljala. In ko so jo urednice na 

Cicibanu prosile, naj jim pošlje kaj "sodobne avtorske proze", je rekla, da nima nič in da tisto 

kar piše sedaj, mogoče ne bo pravo, in jim je nekaj mravljic poslala kot izgovor, da bi ji verjele. 

Preprosto se ji je zdelo, da te mravljice niso za otroke, da so morda za odrasle take sorte, kot 

je ona. Vseeno pa so se odločile za objavo, najprej na Cicibanu, potem pa še urednik Andrej 

Ilc. Pravzaprav je njegovo maslo, da so pravljice izšle, ne njeno. Ko mu je omenila, da se 

mravljice še pišejo, je rekel, da bodo pozneje izdali knjigo za odrasle, tole pa bodo vnaprej.  

Kot odgovor na trditev novinarke, da so "otroške stvari" pri večernici pa tudi pri nagradah, ki 

šteje samo besedilo, večkrat prezrte, četudi so izvrstne, avtorica odgovarja, da misli, da bi 

morala biti večernica za vse. Za tiste v žiriji je mnenja, da bi morali biti dovolj široki, da bi 

uspeli začutiti eno in drugo. Avtorica ima občutek, da je književnost, ki je pisana za 

mladostnike, bliže tisti za odrasle in jo odrasli zato laže sprejemajo. A to seveda ne sme biti 

merilo. Sama jasno vidi, da res dobra pravljica ne nastane čez noč in ne nastane prepogosto. 

Zelo se veseli, ko ji uspe, a to ni vsak dan, ne vsako leto in tudi ne na vsaka tri leta.  

Na vprašanje o netradicionalnem pravljičnem številu štiri avtorica odgovarja, da pri tem ni 



Kranjec, U. (2013). Pravljice in pripovedovanje Anje Štefan. 

31 

nikakršnega naključja, da smo tukaj že skoraj na meji z realizmom. Anja Štefan ima namreč tri 

zelo dobre prijateljice in te štiri črne mravljice so pravzaprav one same. Nekatere od zgodbic 

se navdihujejo pri tem, kar se jim je res zgodilo, druge pa so "padle iz nič". (Anja Štefan, Večer 

2008) 

 

4.6 LITERARNI DOSEŽKI IN NAGRADE 

Anja Štefan je bila za svoje izvrstno delo že večkrat nagrajena. Leta 2007 je prejela nagrado za 

izvirno slovensko slikanico za knjigo Sto ugank. 2. april je obeležen kot mednarodni dan knjig 

za otroke in tako na ta dan podeljujejo priznanje za najbolj izvirno slovensko slikanico. Leta 

2004 jo je zasnovalo Združenje za tisk in medije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Namen 

nagrade je spodbujanje ustvarjalnosti na področju izvirnih slovenskih slikanic ter prispevanju 

k povečanju zanimanja zanje. Nagrada je namenjena slovenskim ustvarjalcem slikanic, hkrati 

avtorju, ilustratorju ter založbi. (Pridobljeno na spletni strani: http://bralnaznacka.si 

/index.php?Stran=31, dne 20. 2. 2013) 

Levstikovo nagrado podeljuje Založba mladinska knjiga od leta 1949 dalje za najkakovostnejša 

dela, ki jih je izdala na področju otroškega in mladinskega leposlovja. Od leta 1949 do leta 

1990 so se nagrade podeljevale vsako leto, od tedaj dalje pa vsaki dve leti. Anja Štefan je leta 

2001 prejela nagrado za pravljico Melje, melje mlinček, leta 2007 pa za slikanico Kotiček na 

koncu sveta. (Prav tam.) 

Knjižno oznako Zlata hruška je decembra 2010 uvedla Pionirska - center za mladinsko 

književnost in knjižničarstvo za kakovost otroške in mladinske književnosti. S tem znakom že 

opremljajo knjige po mnogih knjižnicah in knjigarnah Slovenije. V Pionirski so že dolgo 

prepričani, da se sme tudi o knjigi razmišljati z vidika ekološke upravičenosti, izvirnostne 

kakovosti, pedagoške širine ali kulturne dragocenosti. V štiridesetih letih priporočanja dobrih 

knjig si je Pionirska pridobila veliko izkušenj, z njimi pa so ves čas zoreli in se dograjevali 

kriteriji, po katerih so sestavljali in predstavljali izbore. Zlata hruška je ena od priložnosti, da 

se v javnosti uveljavi tudi nekomercialna promocija dobrih knjig, da se mediji posvetijo tem 

temam in vsebinam, da javnost dobi dovolj močan signal, da je mladinska književnost del 

umetnosti in narodove kulture, da ima poleg umetniške vloge mladinsko leposlovje tudi 

nenadomestljivo socialno, psihološko, etično in kulturološko poslanstvo. (Pridobljeno na 

spletni strani: http://www.mklj.si/index.php/projekti/nacionalni-projekti/zlata-hruska, dne 
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20. 2. 2013) 

 

Znak Zlata hruška so prejela naslednja dela Anje Štefan:  

2005 slikanici Bobek in barčica, Iščemo hišico, 

2007 slikanica Štiri črne mravljice 

2012 zbirka pravljic Za devetimi gorami, ljudska pravljica Hudičeva volna 
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5 ANALIZA IZBRANIH PRAVLJIC 

Za analizo sem si izbrala pet pravljic, ki so bile izdane po letu 2002. Bobek in barčica, Kotiček 

na koncu sveta ter Štiri črne mravljice so avtorsko delo in jih žanrsko uvrstimo med klasične 

pravljice. Pravljica Trije prašički je prevod angleške ljudske pravljice, Hudičeva volna pa je 

priredba slovenske ljudske pravljice. 

Za analizo pravljic sem uporabila tudi bralne strategije, kot jih v svoji knjigi opisuje Igor 

Saksida. Osredotočila sem se predvsem na strategije med branjem. 

 

Strategije pred branjem 

»Strategije pred branjem kot del časovnih strategij izhajajo iz predhodnih stvarnih in literarno 

estetskih doživetij oziroma znanj, povezanih z izbranim književnim besedilom, zvrstjo, vrsto 

ali avtorjem.« (Saksida, 2008: 70) 

 

Strategije med branjem 

»Strategije med branjem so tesno povezane z vsebinskimi bralnimi strategijami: bralec ob 

branju "ustvarja" oziroma na podlagi svojih bralnih zmožnosti (tj. domišljije, asociacij, 

medbesedilnih povezav ipd.) sooblikuje književno besedilo z uporabo naslednjih bralnih 

strategij: predstavljanje, literarna oseba, zgodba, tema, struktura in perspektiva; te strategije 

so tesno povezane z bralnimi zmožnostmi oziroma razvijanjem zaznavanja, razumevanja in 

deloma tudi že vrednotenja umetnostnega besedila. Ko naslovnik pripravi ustrezno miselno 

shemo za sprejemanje besedila, se začne njegovo "srečevanje" z besedilnim svetom.« 

(Saksida, 2008: 71 - 72) 

 

Strategije po branju 

»Strategije po branju so usmerjene v soočanje bralčevih pričakovanj iz besedilnega sveta, ki 

je v njegovi zavesti nastajal med branjem.« (Saksida, 2008: 76) 

 

5.1 BOBEK IN BARČICA (2005) 

Strategije pred branjem 

Te strategije razvijajo igrive motivacijske naloge, kot so igra besed, opazovanje naslovnice, 
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listanje slikanice … Vse te naloge spodbujajo bralčevo pričakovanje razvoja pravljice, ki jo bo 

šele bral. (Prim. Saksida, 2008) 

 

Obnova pravljice 

Bobek je deček, ki se je rad igral ob jezeru. Najraje je bil kapitan in po vodi spuščal male 

barčice. Nekoč pa je na jezeru zagledal čisto pravi čoln z vesli. Ko je veter prinesel čoln do 

obale, je Bobek veselo skočil nanj. Že je mislil odveslati, ko so z brega prihajale živali, ki so se 

mu želele pridružiti: miška, žabica, zajček, lisica – Bobek je vsako vprašal, kaj zna, ter jo 

sprejel na krov, edino lisice sprva ni želel sprejeti v čoln, saj je bil prepričan, da bo povzročala 

same težave. Na bregu pa se je pojavil tudi medved in se želel pridružiti dogodivščini. Bobek 

mu ni pustil na čoln, saj se je bal, da se bodo potopili. Medved je želel dokazati, da ni prevelik 

in skočil na čoln, na kar se je čoln prevrnil in v hipu potonil. Vsi so bili žalostni, še posebej 

težko pa je bilo medvedu, saj je vedel, da se je to zgodilo zaradi njega. Domislil se je, da lahko 

čoln z vrvjo potegnejo iz vode – žabica je navezala vrv na čoln, ostali pa so ga potegnili iz 

vode. Vsi so se veseli pognali v čoln, Bobek pa je začel veslati, le žabica se je ozrla proti 

žalostnemu medvedu. Medved le ni bil sam kriv, da je prevelik. Odločili so se, da ostanejo z 

njim, čez nekaj časa pa se je lisica domislila, da lahko naredijo barko, kjer bo dovolj prostora 

za vse. Hitro so se lotili dela in še istega dne zapluli čez jezero in veselo peli. 

 

Strategije med branjem 

V pravljici Bobek in barčica se mladi bralec sreča s strategijo predstavljanja oziroma 

konkretizacije. S pomočjo vidnih besedilnih slik si lahko predstavlja potek pravljice in videz 

pravljičnih oseb, pri katerih je vsekakor potrebna tudi domišljija. V pravljici prevladujejo 

tipične pravljične osebe, ki jih določa ena sama lastnost. Z razumevanjem zgodbe mladi 

bralec dojame potek pravljice, z razumevanjem teme pa mu je omogočeno dojemanje 

globljega sporočila: prijateljstvo, drugačnost, sodelovanje ... 

 

Strategije po branju 

Po prebrani pravljici si mladi bralec uredi vtise. Poustvarjalne dejavnosti se loti največkrat na 

pobudo odraslega/učitelja. Svoja doživetja o pravljici lahko nariše, malo starejši nariše strip, 

napiše nadaljevanje pravljice ali vzporedno dogajanje pravljice – kaj so počele živali, preden 

so našle Bobka. 
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5.2 KOTIČEK NA KONCU SVETA (2005) 

V slikanici je zbranih sedem živalskih pravljic. Povsod so glavni liki živali, le v zadnji pravljici je 

glavni lik deklica. 

 

Strategije pred branjem 

Mladi bralec ponovno vzpostavi pričakovanje z listanjem slikanice, opazovanjem naslovnice. Z 

opazovanjem ilustracij pa si že lahko na svoj način predstavlja potek pravljic. S pomočjo 

odraslega/učitelja, ki vodi motivacijske igre besed, razloži pomen prijateljstvo, odpuščanje, 

poštenost, skromnost ... 

5.2.1 Petelin in njegova suknjica 

Na prelep, sončen jesenski dan se je petelin s košem odpravil po kostanj. Postalo mu je vroče, 

zato si je slekel toplo suknjo in jo obesil na vejo. Ko se je koš napolnil s kostanjem, je petelin 

stopil po suknjo, da bi se odpravil domov. Suknje ni našel in prepričan je bil, da jo je pustil 

ravno na tej veji. Dolgo je iskal, brskal po listju, vendar suknje ni bilo nikjer in tako je v sami 

srajci šel domov. Po poti je razmišljal, da mu jo je zagotovo kdo ukradel. Pomislil je na mačka, 

psa in zajca, pri vsakemu je našel razlog, zakaj bi mu jo prav on ukradel. Ves nesrečen je prišel 

v vas in sreča, vsakega posebej, ravno mačka, psa in zajca. Vsi so ga prijazno pozdravili, 

petelin pa je šel jezno mimo. Zaprl se je v svojo hišo in jezno sedel na klop. Takrat pa je iz 

gozda pritekla goska in ga klicala, naj ji odpre. Pred sabo je držala suknjo in mu dejala, da jo je 

našla v gozdu. Petelin se je čudil, saj je bil prepričan, da je pregledal vse veje. Goska pa mu je 

modro odvrnila, da je v gozdu drevo podobno drevesu, veja veji, steza stezici. Petelin se je 

zelo razveselil, da je nazaj dobil suknjo, hkrati pa ga je bilo zelo sram, kako se je obnašal in 

grdo mislil, ko je hodil skozi vas. Gosko je povabil, naj se usede, nato pa je hitro šel po mačka, 

psa in zajca. Zakuril je in napekli so cel koš kostanja, ta pa je zadišal na vse strani in vsem 

prinesel veselje. Jedli so in klepetali in vse je bilo pozabljeno, petelin pa je že naslednjega dne 

spet odšel po kostanj. 
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5.2.2 O kokoški, ki ji je šlo vse narobe 

Kokoški je zadnje čase šlo vse narobe. Šla je po vodo, pa ji je kanglica padla v vodnjak, šla je 

po moko, pa jo je veter odpihnil, šla je po drva, pa se je zapletla v robido in si strgala obleko, 

pa še skleda ji je padla na tla in se razbila. Tarnala je, da je stara in nerodna, za nobeno rabo 

več. Želela je kar umreti, vseeno ji je bilo, če jo požre lisica ali odnese volk. Izgubila je vso 

voljo, bila je žalostna. Bila pa je utrujena in se je usedla ob pot in nemo gledala predse. Takrat 

pa je kot nalašč zapihal veter in bližnje cvetlice so dregnile kokoško pod kljun. Ko je pogledala 

naokrog, se je pred njo prikazal travnik, poln cvetlic čudovitih barv. Gledala jih je, vohala in jih 

previdno zlagala v šopek. Ni bila več žalostna, hitro je našla rešitve za vse težave, doma pa je 

poiskala lonček za vse nabrane cvetlice in ga postavila na mizo. Ne le miza, ves svet je bil lepši 

kot prej. 

 

5.2.3 Nahrbtnik 

Miška je želela kupiti nov nahrbtnik, vendar se je bala, če kupi zelenega, ga izgubi v travi, če 

kupi rumenega, ga izgubi v trobenticah, če kupi belega, ga izgubi v moki. Pa se je domislila in 

kupila majhen moder nahrbtniček. Na poti domov je pot vodila čez vodo in se prestrašila, če 

ji nahrbtnik pade v vodo, ga več ne najde. Ni si upala naprej. Stopila je do srake in si pri njej 

izposodila najlepše barve. Na svoj nahrbtnik je naslikala sonce, rože, jabolka ter mačko. Zdaj 

je bil nahrbtnik zares njen, nikjer ga ne bo izgubila in je veselo stekla čez mostiček. 

 

5.2.4 Zvonček 

Zajček je najraje hodil po skriti stezici, ki vodi do hruške. V celem gozdu je imel to drevo 

najraje, vsako jutro je stekel pod njeno krošnjo in na kaj lepega pomislil. Se mu je pa zdelo 

čudno, da je hruška vsako leto tako lepo cvetela, rodila pa niti enkrat. Neke nedelje je hruško 

rahlo vprašal, zakaj ni hrušk. Hruška ga je povabila bližje in rekla naj spleza na drevo, mogoče 

pa le najde kakšno hruško. Zajček ni našel je hrušk, je pa čisto na vrhu našel zvonček iz čistega 

zlata. Radovedno je z njim pozvonil in še v istem hipu je v zajčka priletela hruška. Ko je še 

malo cingljal, je ugotovil, da je našel zaklad. Utrgal je zvonček in bil presrečen. Mimo pa je 

pritekla lisica in zaslišala čudovit zvok. Odločila se je, da bo zvonček njen, seveda ga zajček ni 

želel predati, vendar ga je lisica z grožnjo prepričala. Šla je naravnost domov. Tam je željno 
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zvonila, hruške so pa kar padale, da so nazadnje zasule lisico. Klicala je na pomoč, pa je nihče 

ni mogel slišati. Zajček pa je žalosten ostal pod hruško in ko je milo jokal, ga je našel medved. 

Zajček mu je potožil, kaj se je zgodilo in že sta se odpravila proti lisičji hišici. Medved je 

potrkal, a nihče mu ni odprl, nihče se ni oglasil. Odločil se je, da si odpre kar sam in pred sabo 

je zagledal goro hrušk. Lisica je klicala na pomoč, vendar dokler ni obljubila, da zajčku vrne 

zvonček in se ga nikoli več ne dotakne, je ni rešil. Lisica in držala svojo obljubo, hruške pa so 

se ji zamerile tako močno, da jih še danes ne je. 

 

5.2.5 Luknjica 

Živela je miš, ki si je nadvse želela imeti svojo luknjico. Hodila je po svetu in ni vedela, kam 

naj se obrne. Nekega dne pa je pred seboj zagledala mačko. Skočila je s poti med listje, med 

travo in v prvo jamico in bila v njen, dokler mačka ni šla naprej. Ko se je nehala tresti, 

pogledala naokoli in luknjica ji je bila zelo všeč. Od veselja je poskočila in zadovoljno legla. Ni 

mogla verjeti, včasih tudi kakšno miš mačka spravi do sreče.  

 

5.2.6 Zlatnik 

Kokoška se je zgodaj zjutraj odpravila na polje. Dan za dnem je rahljala zemljo, plela, pobirala 

krompir, luščila fižol pa zopet od začetka. Stokala je in vzdihovala, takrat pa se je pod motiko 

zasvetil zlatnik. Kokoška je poskočila, zdaj bo vse drugače, od nekdaj si je želela postati šivilja, 

saj so zmeraj čiste, nitke pretikajo in nikoli niso zgarane kot ona. Odločila se je, da bo v 

nedeljo šla na trg in si kupila sukanec in par šivank, škarje pa že ima. Na stojnicah je našla, kar 

je iskala, plačala z zlatnikom in nazaj dobila toliko novcev, da jih še prešteti ni znala. Od 

veselja so ji zrasle peruti in prijelo jo je, da kupi vse, kar ji je bilo všeč. Privoščila si je torbico 

in vanjo zložila vse svoje šiviljske reči. Kupila si je ozke, gosposke čeveljce in kar v njih stopila 

naprej. Izbrala si je moder klobuk in ga posadila na glavo. Zmanjkalo ji je denarja in kokoška 

se je odpravila domov. Prvič v življenju se je nosila gospa, od ponosa je kar žarela pa čeprav 

so jo čeveljčki tiščali in klobuk ji je nenehno silil na oči. Ko je prišla do mostu, ji je na njem 

spodrsnilo in padla je v reko. Voda jo je nesla in komaj je zlezla na suho. Takrat je opazila, da 

je vse njene stvari odnesla voda. Nič ni pomagalo, niti jeza, niti jok. Praznih rok je odšla 

domov in naslednje jutro je kakor prej rahljala zemljo, pobirala krompir in luščila fižol.  
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5.2.7 Kotiček na koncu sveta 

Nekoč je živela deklica, ki sta ji starša že umrla. Imela je le tri prelepe mačice. Z njimi je hodila 

po svetu in si iskala streho nad glavo. Pot jih je pripeljala do samotne stare hišice. Deklica je 

želela ostati, mačice so pa ena za drugo odkimale in stekle naprej. Deklica ni želela ostati 

sama, zato jim je sledila. Prišle so do druge in tretje hišice, a za mačice ravno tako nista bili 

dovolj dobri. Prišle so do reke in deklica je zajokala, saj se je bala, da bo mačice odneslo. 

Mačice so ji naročila, naj vsako posebej nese čez reko. Tako je tudi storila. Potem so mačice 

tekle, da jih je deklica komaj dohajala. Prišle so do treh prekrasnih dreves, spodnje veje so se 

dotikale tal, zgornje neba, lističi pa so cingljali kot da so iz čistega zlata. Deklica je rekla, da 

ostanejo tukaj in že so se drevesa razmaknila in med njimi je stala čudovita hišica. Ko so 

vstopile, je bilo vse tako, kot da čaka ravno njih – mleko se je grelo, v peči je čakal kruh, miza 

je bila pogrnjena ravno za štiri. Vse jim je bilo po meri, vsega je bilo ravno prav. Mačice so 

zadovoljno govorile, da kdor čaka, dočaka, kdor išče, ta najde, kdor hoče, ta zmore. Ko so se 

ulegle v postelje, si mačice od veselja niso dale miru, deklica pa je v hipu zaspala, za njo je 

bila dolga pot, pred njo pa prekrasen, nov dan. 

 

Strategije med branjem 

V zbirki Kotiček na koncu sveta se mladi bralec ponovno sreča z bralno strategijo 

predstavljanja. »To je bralna strategija, povezana z možnostjo bralčevega domišljijsko-

čutnega predstavljanja oziroma doživljanja tistih sestavin besedila, ki bi jih v realnosti 

zaznaval s čutili. Te sestavine natančno določa pojem besedilna slika; književnost namreč 

lahko ubesedi pojav, osebo, dogodek tako, da si bralec vse to živo predstavlja.« (Saksida, 

2008: 72) Besedilnih slik je pet vrst: vidne: pri vseh sedmih pravljicah. Vonjavne: vonj 

pečenega kostanja, ki ga je spekel petelin za svoje prijatelje, kokoška, ki je vohala cvetlice ter 

deklica, ki je skupaj s svojimi mačicami našla čudovito hišico, kjer jih je čakalo toplo mleko ter 

sveži kruh. Tipne: miška, ki je legla na travo v svoji novi luknjici in deklica, ki je svoje mačice 

odnesla čez reko. Slušne: cingljanje zvončka, ki je stresal hruške. Okusne: pečen kostanj, 

mleko, sveži kruh, hruške.  

V zbirki prevladujejo tipične pravljične osebe, ki jih določa ena sama lastnost. Mladi bralec 

razume zgodbo in temo pravljice: prijateljstvo, poštenost, skromnost, pomoč, preprostost ... 
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Strategije po branju 

Po prebrani vsaki pravljici si mladi bralec uredi vtise. Pravljico lahko podoživlja npr. z risanjem, 

igro vlog ali lutkami.  

 

5.3 ŠTIRI ČRNE MRAVLJICE (2007) 

Štiri črne mravljice so bile prijateljice, ki so vedno rade doživele nekaj novega. V slikanici je 

sedem kratkih pravljic, v vseh pa so kolektivni glavni literarni lik štiri črne mravljice.  

 

Strategije pred branjem 

Bralec vzpostavi pričakovanje z listanjem slikanice, opazovanjem ilustracij. S pomočjo 

odraslega/učitelja primerja slikanico s prejšnjimi zbirkami avtorice. 

 

5.3.1 Medved 

Štiri črne mravljice so si želele srečati medveda. Ker ga niso našle zunaj, so zlezle v njegov 

brlog. Prva je rekla, da je tu zelo temno, druga, da tu nekdo zelo smrči, tretja, da ji nekaj ostro 

diši, četrta, da je zrak pošteno gost. In sklenile so, da če se ob pravem času ustaviš in obrneš, 

je to modrost. Ko so se vračale proti domu, so jih spraševali, če so srečale medveda. In 

odvrnile so, da medveda ne, srečale so pa pamet. 

 

5.3.2 Uhani 

Prva črna mravljica je želela nositi uhane, vendar ni vedela kako, ker nima ušes. Malo je bilo 

nerodno, ampak so se odločile, da bodo uhane nosile bolj svobodno, saj kdor gleda s širino 

srca, ta ne pozna meja in pripele so jih na klobuk, ovratnik, krilo. Nosile so jih, dokler jih ni 

minilo. 

 

5.3.3 Gledališče 

Štiri črne mravljice so šle v gledališče. Ko so se vrnile, so ugotovile, da je gledališče v redu, da 

ima svetle luči, da se lahko sedi, predvsem pa so tam vsi nagneteni kakor mravljice. In tako so 

vzljubile gledališče, ker na tem svetu vsak po svoje vidi, vsak po svoje išče. 
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5.3.4 Dež 

Deževalo je in štiri črne mravljice so molčale. Ena izmed njih je rekla, da se boji, da jih kdaj ne 

izgubi, da jih slučajno ne bi kaj neslo narazen. Druge tri so jo spraševale, od kod ima tako črne 

misli. Odgovorila je, da so včasih dnevi tako grdo kisli, da se vsega boji, naenkrat še tega, da 

jih ne izgubi. Druga mravljica je poznala rešitev – prvo mravljico je močno objela in pridružili 

sta se ji še tretja in četrta. Če se stisnejo tesno, tesno, potem tesnoba gre. To je vse. 

 

5.3.5 Luna 

Štiri črne mravljice so ležale v travi in gledale v luno. Ugotavljale so, da je luna kot velik 

zlatnik, želele so ga pobrati in si kupiti letečo preprogo, kjer bi ležale in zrle v nebo in šle za 

deveto goro. Spoznale so, da to lahko storijo, kajti tja jih odnesejo pravljice. In začele so si 

pripovedovati z nekoč in nekje in govorile so ure in ure. 

 

5.3.6 Mandarine 

Štiri črne mravljice so jedle mandarine. Rekle so, da dišijo po soncu, da se jim zdi, da sonce 

tako diši. In tako so ustvarile skrivnost, da je tudi sonce njihova mandarina in da si nekoč do 

njega zgradijo most. Takrat bodo vedele kako diši, njih pa v sončne žarke raztopi. 

 

5.3.7 Morje 

Štiri črne mravljice so sklenile, da pogledajo, kakšno je morje. Sedle so na list in zažvižgale v 

veter. Če zažvižgajo vse štiri hkrati, jih tudi veter uboga, nesel jih je prav do morja. Prva je 

rekla, da bi najbrž morale imeti kopalke. Ostale so odgovorile, da so samo mravljice, črne kot 

poper in čedne kot kaktusov svet. Skočile so v valove in se v vodi pogrele. Prva je rekla, da 

ljubi morje in ugotovile so, da vse, kar ti je blizu, ljubiš od nekdaj. Sklenile so, da so v resnici 

morske mravljice, ki pa niso navzven nič drugačne od drugih, navznoter pa imajo srce 

brezmejno kot morje. 

 

Strategije med branjem 

Kljub temu, da gre za prozno delo, besedilo te zbirke pravljic nosi naprej nek ritem. Dialogi 
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med mravljicami so napisani v verzih, zato lahko tukaj mladi bralec zazna slušne besedilne 

slike. Prisotne so seveda tudi vidne besedilne slike, vonjavne pri mandarini, ki "diši kot 

sonce", tipne v toplem morju, objemu in gneči v gledališču. Vsebina te zbirke je zanimiva tako 

za mladega bralca kot za odrasle, zato je tudi razumevanje zgodbe odvisno od bralnega 

razvoja. Tukaj lahko mladi bralec oblikuje svoje stališče do sporočila pravljice, osrednja tema 

pa je prijateljstvo. Pri zaznavanju in razumevanju forme besedila mladi bralec opazuje jezik: 

igrivost, ritem. 

 

Strategije po branju 

Kot že med branjem tudi po branju ostane igrivost in ritem besedila. Mladi bralec 

lahko napiše še svojo pravljico o tem, kaj so doživele štiri črne mravljice in se tudi sam 

preizkusi v pisanju rim. 

 

5.4 TRIJE PRAŠIČKI (2007) 

Strategije pred branjem 

Z natančnim opazovanje naslovnice mladi bralec ugotovi, da tokrat ne gre za avtorsko delo, 

temveč angleško ljudsko pravljico, ki jo je v slovenske besede odela Anja Štefan. Na tem 

mestu lahko mladi bralec s pomočjo odraslega/učitelja osvoji/obnovi znanje o ljudskih 

pravljicah. 

 

Pravljica se začne, ko mama tri prašičke pošlje v svet, da si zgradijo svoj dom, saj je bila mama 

preveč revna, da bi jih še naprej preživljala. Vsak je odšel v svojo smer in po poti so srečali 

može, ki so vozili slamo, šibje in opeko. Prvi prašiček je na poti srečal moža, ki je vozil slamo. 

Prosil ga je zanjo in si zgradil hišico, a je prišel volk, odpihnil hišico in ga pojedel. Enako se je 

zgodilo drugemu prašičku, le da si je on zgradil hišico iz šibja. Tretji prašiček pa je na poti 

srečal moža z opeko, ga prosil zanj in si zgradil hišico iz opeke, a volk je ni mogel odpihniti. 

Volk je bil tako jezen in sklenil, da se do prašička prerine skozi dimnik. Prašiček je hitro 

ugotovil, kaj volk načrtuje, zato je zakuril kamin in zavrel največji lonec vode. Volk je padel 

naravnost vanj, se skuhal in prašičku se ga ni bilo potrebno več bati. Prašiček je živel srečno in 

brezskrbno.  
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Strategije med branjem 

Pri pravljici Trije prašički se mladi bralec sreča z bralno strategijo predstavljanja oz. 

konkretizacije. Najbolj izrazite so vidne besedilne slike. V pravljici prevladujejo tipični 

pravljični liki. Mladi bralec prepoznava pravljične like, opazuje njihove lastnosti, jih med seboj 

primerja. 

 

Strategije po branju 

Po branju si mladi bralec uredi vtise. Pravljico lahko podoživlja z igro vlog, risanjem, 

pogovorom. 

 

5.5 HUDIČEVA VOLNA (2010) – PRIREDBA LJUDSKE PRAVLJICE 

Strategije pred branjem 

Mladi bralec vzpostavi pričakovanje z listanjem slikanice, z natančnim opazovanjem 

naslovnice pa ponovno ugotovi, da ni avtorsko delo, temveč priredba ljudske pravljice.  

 

Pravljica govori o dečku, ki ga mačeha ni marala in se ga je na vsak način želela znebiti. Ko je 

fant že malo zrasel, se je žena pretvarjala, da je bolna in fanta poslala na stekleno goro po 

hudičevo volno, saj jo naj bi samo še to lahko rešilo. Naročila mu je, naj se brez volne sploh 

ne vrača nazaj. Fant je ubogal in šel. Po poti je prišel do neke vasi, kjer so imeli velik presušen 

vodnjak. Vaščani so ga prosili, ko bo že na stekleni gori, naj še vpraša, zakaj vodnjak ne da nič 

več vode. Fant je hodil naprej in prišel do velike hruške, ki je včasih rodila zlate hruške, sedaj 

se pa suši. Prosili so ga, naj na stekleni gori še vpraša, kaj je s hruško. Fant je šel naprej in 

prišel do brodarja, ki ni imel nobenega človeka, da bi mu svoje delo predal. Prosil ga je, naj še 

vpraša, kje naj dobi človeka, da bi mu brodarjenje predal. Fant je hodil naprej in prišel do 

starega puščavnika. Ta mu je priklical kozla, ki je potem peljal fanta do steklene gore, vendar 

vsakič, ko je kozel pogledal nazaj, mu je fant moral vreči velik kos mesa. Jezdila sta tri dni in tri 

noči in prišla do steklene gore. V gori je živel hudič, vendar je bil po svetu in zapeljeval ljudi, 

doma pa je bila pošast, njegova žena. Fant ji je povedal, po kaj je prišel. Pošast mu je 

obljubila, da mu bo pomagala, samo da mora počakati, da hudič pride domov, kajti on ve vse 

in tudi on bo izvedel vse. Skrila ga je pod posteljo, da ga hudič ne bi dobil. Pošast je izpolnila 

obljubo in fantu pomagala. Na hudiča je vrgla deblo, da je lažje zaspal in takrat mu je fant 
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izpulil funt volne. Takrat se je hudič prebudil in zatulil, kaj je. Pošast mu je rekla, da je nekaj 

sanjala in ga vprašala o vodnjaku. Tako se je zgodilo trikrat in fant je dobil tri funte volne in 

vse odgovore. Fant je šel nazaj, prišel do brodarja in takoj, ko ga je prepeljal na drugo stran, 

mu je povedal, da je hudič rekel, da prvega, ki bo prepeljal, tisti naj prevzame njegovo delo, 

vendar je on že čez. Fant gre naprej in pride do hruške in jim pove rešitev v zameno, da bo 

polovico tistega, kar bodo našli, njegovo. In res se je tako zgodilo, pod hruško pa so našli poln 

sod denarja. Ravno tako se je zgodilo pri vodnjaku. Hruška je spet rodila zlate hruške, vodnjak 

je dajal vodo, fant pa je odšel domov s polnim sodom denarja. Mačeha je mislila, da bo fanta 

pogubila, on pa je dobil zlato, ona pa le hudičevo volno in ni vedela, kaj naj z njo. 

 

Strategije med branjem 

V pravljici se mladi bralec sreča z bralno strategijo predstavljanja oz. konkretizacije. 

Prepoznava književne osebe, opazuje njihove lastnosti. Lahko se identificira z glavnim 

junakom – dečkom. Razume zaporedje dogodkov, razume neposredno sporočilo: dobro bo 

nagrajeno. Tema pravljice: odnosi v družini, pogum, vztrajnost, poštenost, iskrenost ... 

 

Strategije po branju 

Mladi bralec podoživlja pravljico z risanjem, igro vlog. Z odraslim/učiteljem se lahko pogovori 

o temi pravljice. Lahko nariše plakat o lastnostih ljudske pravljice. 
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6 OBRAVNAVA PRAVLJICE V OSNOVNI ŠOLI 

6.1 PRIPRAVA NA DELO V RAZREDU 

Za svoj pedagoški del diplomskega dela sem uporabila pravljico Bobek in barčica. Pravljico 

smo obravnavali v četrtem razredu pri uri slovenščine in v drugem razredu v času 

podaljšanega bivanja. Želela sem primerjati odziv učencev na isto pravljico, seveda pa sem 

učno pripravo vseeno prilagodila za vsak razred posebej. Pravljico Bobek in barčica sem 

izbrala zato, ker se mi je zdela vsebinsko primerna za obe starostni skupini.  

Določila sem učne cilje, nato pa začela z načrtovanjem učne priprave. Učno pripravo sem 

razdelila na tri dele: uvodna motivacija, osrednji del in zaključek.  

V uvodnem delu smo s pomočjo fotografij razložili določene pojme. Navezali smo se na 

avtorico in na delo, ki ga bomo obravnavali. Sledila je najava besedila. 

V osrednjem delu je sledil premor pred branjem besedila, nato interpretativno branje in 

premor po branju. Po izražanju občutij na besedilo so učenci odgovarjali na določena 

vprašanja. 

V zaključnem delu so učenci četrtega razreda napisali svoj zaključek pravljice, učenci drugega 

razreda pa so narisali svoj najljubši del pravljice in povedali, zakaj so se zanj odločili. Na koncu 

so si še ogledali nekaj del Anje Štefan. 

 

6.2 ANALIZA URE 

Pravljico Bobek in barčica sem predstavila v četrtek, 4. 10. 2012, na OŠ Dr. Vita Kraigherja, 

Ljubljana, v dveh razredih. V 4. b razredu sem imela uro slovenščine, v 2. b pa smo pravljico 

obravnavali v času podaljšanega bivanja. Pri obeh urah sta bili prisotni učiteljici, ki poučujeta 

v tem razredu.  

 

V 4. b razredu je bilo pri pouku prisotnih 15 učencev. Uro sem izpeljala po pripravi, 

upoštevala pa sem tudi razpoloženje otrok in njihovo zanimanje. Od začetka do konca ure so 

aktivno sodelovali. Kar veliko učencev že pozna dela Anje Štefan, samo ime avtorice pa je 

večini nepoznano. Zadovoljna sem z njihovim poustvarjanjem, vsi so po lastni domišljiji 

napisali svoje nadaljevanje pravljice.  
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V 2. b razredu je bilo v podaljšanjem bivanju prisotnih 24 učencev. V tem razredu so učenci 

prepoznali tudi ime avtorice in povedali, da so brali že veliko njenih knjig. Spomnila sem jih 

tudi na revijo Ciciban, saj sem jim v lanskem šolskem letu v jutranjem varstvu velikokrat brala 

in veliko prispevkov v njem je bilo od Anje Štefan. Otroci so pravljico, kljub temu, da so jo 

nekateri že poznali, z zanimanjem poslušali. Aktivno so odgovarjali na vprašanja, vsi so 

narisali svoj najljubši del pravljice. Ko so otroci oddajali risbe, sem jim vprašala, kateri del 

pravljice so narisali in zakaj. Tukaj so njihovi odgovori: 

 

R1: »Najbolj napeto, ko se je čoln prevrnil.« 

R2: »Ko se je sam odpeljal. Ni mi bilo všeč, ko se je skoz ustavljal.« 

R3: »Ko je miška šla na čoln. Ker si je zmislila najboljši odgovor, da bo ona veslala namesto 

njega, ko bo utrujen.« 

R4: »Ko je prišel zajček. Ker mi je lep zajček.« 

R5: »Ko je medved skočil na čoln. Smešno, ko je prevrnil čoln.« 

R6: »Ko je spuščal ladjice. Ker jih je sam naredil.« 

R7: »Ko je bil na začetku še čisto sam. Ker je sam plul.« 

R8: »Ko je zagledal jadrnico. Ker je prišla sama do njega.« 

R9: »Ko je bil sam. Ker sem tudi jaz rada sama.« 

R10: »Ko je zagledal medveda. Ker še ni čoln potonil.« 

R11: »Na koncu. Ker so bili vsi na ladji, ker sem rada s svojimi prijateljicami.« 

R12: »Ko je zagledal čoln. Da se bo lahko vozil.« 

R13: »Ko so naredili ladjo. Ker so bli lahko vsi gor pa ker so se družili.« 

R14: »Ko so vsi šli na ladjo. Ker so bili prijazni do medveda.« 

R15: »Ko so šli z ladjo. Ker medved ni bil žalosten, ker so se lahko vsi peljali.« 

R16: »Ko se je čoln prevrnil. Ker je bilo to zanimivo.« 

R17: »Ko je miška vprašala, če gre lahko zraven. Ker mi je miška všeč.« 

R18: »Ko so novo zgradil. Ker je večja pa močnejša.« 

R19: »Ko so vsi na ladji potovali. Ker so bili vsi veseli.« 

R20: »Ko so vsi gor. Ker so veseli.« 

R21: »Ladjo, ki so jo naredil. Ker je velika in mam rad barke.« 

R22: »Ker mi je bil konec najlepši. Ker so vsi pomagal, bli prijazni drug do druzga in ker so bli 
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vsi veseli.« 

R23: »Na koncu. Ker medved ni bil žalosten. Vsi so bili veseli.« 

R24: »Ko so bli vsi na ladji. Ker so lahko vsi pluli.« 

 

Legenda: R ‒ risba, podčrtani ‒ dečki. 

 

Risbe in odgovori učencev so bili po večini taki, kot sem pričakovala – veliko jih je narisalo 

veliko ladjo, kjer so vsi skupaj in veselo pljujejo novim dogodivščinam naproti. Nekateri 

učenci pa so narisali svoje najljubše živali, nekateri Bobka, ko je bil sam na čolnu, nekaterim 

je bilo všeč, ko se je čoln prevrnil ... 

 

Če primerjam 2. in 4. razred, ugotovim, da so v 4. razredu že bolj občutljivi na to, če so sami, 

raje so s sošolci in prijatelji. V 2. razredu pa je pomembno predvsem, kaj je njim blizu (živali, 

domišljija), da je zanimivo, razburljivo, to vidimo predvsem v odgovorih »ko se čoln prevrne«. 

Tudi Anja Štefan poudarja, da mora v zgodbi iti zares, mora biti nek zaplet, kjer so vsi napeti 

in na koncu razplet, kjer se vsi sprostijo in oddahnejo, da se je pravljica/zgodba srečno 

končala. 

V 4. razredu smo lahko skupaj s pravljico obravnavali tudi neznane besede, se vživljali v like in 

prenesli dogajanje v vsakdanje življenje. Učenci so prepoznali situacije in govorili o raznih 

pripetljajih, ki se zgodijo v razredu. 

 

Komentar učiteljice v 2. b razredu: 

Študentka Urška Kranjec je v mesecu oktobru v oddelku podaljšanega bivanja v 2. b razredu 

na Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja izvedla pravljično uro. Otrokom je prebrala pravljico Bobek 

in barčica avtorice Anje Štefan.  

Otroci pred pravljično uro niso bili seznanjeni z vsebino pravljice. Ker v okviru podaljšanega 

bivanja veliko beremo in je otrokom poslušanje zgodb in poustvarjanje po branju v veliko 

veselje, so se zelo razveselili bralne urice, ki jo bo tokrat izvedel nekdo drug. 

Urška je otroke najprej lepo pozdravila in z njimi vodila sproščeni razgovor o prebiranju in 

poslušanju pravljic. Otroci so v pogovoru aktivno sodelovali, dvigovali roke in izražali svoja 

mnenja. Ko jim je predstavila avtorico in njene pravljice, je veliko otrok pravljice že 

prepoznalo, saj so jih brali že doma. Po pogovoru in napovedi pravljice je otroke prosila, da se 
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umirijo, se naslonijo na svoje stolčke in pozorno poslušajo pravljico, saj bo po branju sledila 

še poustvarjalna dejavnost. Sledilo je doživeto branje, ob katerem so prav vsi učenci uživali. 

Po branju je vsak izmed otrok dobil možnost, da je povedal kaj o pravljici. Otroci so govorili, 

zakaj jim je bila pravljica všeč, kateri del jim je bil še posebej všeč, povzeli so tudi, kdo so 

glavni junaki in kje se dogajanje odvija. Z vodenimi vprašanji, ki jim jih je zastavljala Urška, so 

razmišljali tudi o ravnanju posameznih junakov in njihovem počutju. Ko je lahko vsak izrazil 

svoje mnenje in povedal svoje vtise, sva jim razdelili liste. Njihova naloga je bila, da narišejo 

najljubši de zgodbice. Zaradi poustvarjalne naloge je Urška med branjem prekrila naslovnico 

knjige, da so otroci risali samo po svoji domišljiji. Tudi ilustracije jim je pokazala šele v 

zaključnem delu ure, ko so že narisali svoje risbe. Vsak učenec je lahko ob oddaji risbe tudi 

povedal, kaj je narisal in zakaj mu je bil ta del zgodbice najbolj všeč. 

Urška je svojo uro dobro zastavila in jo prav tako tudi izpeljala. Njen čut za otroke je izreden, 

saj jih je znala pridobiti na svojo stran, jih nagovoriti, pripraviti do aktivnega in umirjenega 

sodelovanja, hkrati jih je pa vedela tudi poslušati. Zaradi tega se je pri izvedeni pravljični urici 

v razredu vzpostavila prijetna dinamika in dobro vzdušje, v katerem smo uživali prav vsi, v 

prvi meri pa predvsem učenci. 

Katja Zamuda (univ. dipl. bibliotekarka in profesorica slovenščine) 

učiteljica v 2. b oddelku podaljšanega bivanja na OŠ dr. Vita Kraigherja 
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7 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem predstavila življenje in delo Anje Štefan. Velik del sem posvetila 

njenemu pripovedovanju in vplivu le-tega na otroke. Izbrala in analizirala sem pet proznih 

del, pravljico Bobek in barčica sem nato uporabila tudi pri svojem pedagoškem delu. Pravljico 

in avtorico sem predstavila v drugem in četrtem razredu ter naredila primerjavo. V razredu 

sem se odločila za klasično obravnavo pravljice, me je pa na novo osvojeno znanje o 

pripovedovanju spodbudilo, da bom v prihodnosti ne le brala, ampak tudi sama 

pripovedovala pravljice. 

Pred začetkom pisanja diplomskega dela nisem vedela veliko o Anji Štefan. Z navdušenjem 

sem brala o njenem delu, odnosu do književnosti in otrok ter o njenih literarnih dosežkih, v 

užitek pa mi je bilo prebirati njena literarna dela, ki jih v trenutku vzljubijo tako otroci kot 

odrasli. 
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9 PRILOGA  

9.1 UČNA PRIPRAVA 2. RAZRED  

RAZRED: 2. b UČITELJICA: Urška Kranjec DATUM: 4. 10. 2012 

TEMA: Anja Štefan: Bobek in barčica 

CILJI: 

- učenci se seznanijo z avtorico in njenimi deli, 

- učenci pravljico pozorno poslušajo, 

- učenci pravljico razumejo in jo samostojno obnovijo, 

- učenci po lastni domišljiji narišejo najljubši del pravljice. 

METODE DELA: Pogovor, razgovor, delo s tekstom, poslušanje, likovno ustvarjanje. 

PRIPOMOČKI: Slikovno gradivo, slikanice Anje Štefan. 

POTEK UČNE URE 

UVODNI DEL: 

S pomočjo slik razložimo besede drugačnost, sprejetost, prijateljstvo.  

Predstavitev avtorice, kdo je, s čim se ukvarja, povem, da veliko njenih pravljic najdemo v 

Cicibanu in Cicidoju. Pokažem njene fotografije.  

Napovem, o čem bomo danes brali/govorili. 

OSREDNJI DEL: 

- PREMOR PRED BRANJEM. Učenci se umirijo in udobno namestijo. 

- INTERPRETATIVNO BRANJE IN DOŽIVLJANJE BESEDILA. Pravljico preberem čim bližje 

izvirniku. Zakrijem platnice knjige, saj želim, da na koncu rišejo po lastni domišljiji. 

Pravljico preberem iz slikanice.  

- PREMOR PO BRANJU. Učenci podoživijo dogodke ter uredijo vtise. 

- IZRAŽANJE DOŽIVETIJ. Učenci izražajo doživetja in občutja, ki jim jih je pustila pravljica. 

- ANALIZA LITERARNEGA BESEDILA. 

Postavljam vprašanja: 

Kako je ime glavnemu junaku? 

Kaj dela ob jezeru? 

Kako se počuti, ko sredi jezera zagleda pravo barčico? 

Koga vse sprejme na čoln? 
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Jim postavi kakšen pogoj? Kateri? 

Kaj se zgodi, ko se jim pridruži medved? 

Ali je bil Bobek dolžan sprejeti vse živali na čoln? 

Zakaj mislite, da jih je vseeno sprejel? 

Ali je lisico sprejel na enak način kot ostale? Pogovor o predsodkih. 

Kako mislite, da se je počutil medved, ko je prevrnil čoln? 

Ali se je trudil popraviti škodo? Kako? 

Kako so medvedu pokazali, da ga imajo radi? 

Ali se je vam tudi že kaj podobnega zgodilo? Kako ste se počutili?Kdo se je na koncu domislil 

rešitve? Kakšna je bila? Ali so morali pri tem vsi sodelovati? 

Pogovor o solidarnosti, pomoči prijateljem ... 

ZAKLJUČNI DEL: 

Narišejo najljubši del pravljice, ko oddajo risbe, vsakega učenca vprašam, kateri del pravljice 

je narisal in zakaj. Razstavimo risbe, pogledamo ilustracije v knjigi. 

Prelistajo dela Anje Štefan. 

 

9.2 UČNA PRIPRAVA 4. RAZRED  

RAZRED: 4. b UČITELJICA: Urška Kranjec DATUM: 4. 10. 2012 

TEMA: Anja Štefan: Bobek in barčica 

CILJI: 

- učenci se seznanijo z avtorico in njenimi deli, 

- učenci pravljico pozorno poslušajo, 

- učenci pravljico razumejo in jo samostojno obnovijo, 

- učenci samostojno napišejo nadaljevanje pravljice, 

- učenci razvijajo zmožnosti doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe. 

METODE DELA: Pogovor, razgovor, delo s tekstom, poslušanje. 

PRIPOMOČKI: Slikovno gradivo, slikanice Anje Štefan. 

POTEK UČNE URE 

UVODNI DEL: 

Navežem se na uro družbe. S pomočjo slik razložimo besede drugačnost, predsodek, 

sprejetost, prijateljstvo. 
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Predstavitev avtorice, kdo je, s čim se ukvarja, povem, da veliko njenih pravljic najdemo v 

Cicibanu in Cicidoju. Pokažem njene fotografije.  

Napovem, o čem bomo danes brali/govorili. 

OSREDNJI DEL: 

- PREMOR PRED BRANJEM. Učenci se umirijo in udobno namestijo. 

- INTERPRETATIVNO BRANJE IN DOŽIVLJANJE BESEDILA. Pravljico preberem čim bližje 

izvirniku. Pravljico preberem iz slikanice. Sproti kažem ilustracije. 

- PREMOR PO BRANJU. Učenci podoživijo dogodke ter uredijo vtise. 

- IZRAŽANJE DOŽIVETIJ. Učenci izražajo doživetja in občutja, ki jim jih je pustila pravljica. 

- ANALIZA LITERARNEGA BESEDILA. 

Postavljam vprašanja: 

Kako je ime glavnemu junaku? 

Kaj dela ob jezeru? 

Kako se počuti, ko sredi jezera zagleda pravo barčico? 

Koga vse sprejme na čoln? 

Jim postavi kakšen pogoj? Kateri? 

Kaj se zgodi, ko se jim pridruži medved? 

Ali je bil Bobek dolžan sprejeti vse živali na čoln? 

Zakaj mislite, da jih je vseeno sprejel? 

Ali je lisico sprejel na enak način kot ostale? Pogovor o predsodkih. 

Kako mislite, da se je počutil medved, ko je prevrnil čoln? 

Ali se je trudil popraviti škodo? Kako? 

Kako so medvedu pokazali, da ga imajo radi? 

Ali se je vam tudi že kaj podobnega zgodilo? Kako ste se počutili?Kdo se je na koncu domislil 

rešitve? Kakšna je bila? Ali so morali pri tem vsi sodelovati? 

Pogovor o solidarnosti, pomoči prijateljem ... 

ZAKLJUČNI DEL: 

Napišejo nadaljevanje pravljice, kaj bi se zgodilo, če Bobek ne bi pustil živalim na čoln. Kdor 

želi, prebere. 

Prelistajo dela Anje Štefan. 
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9.3 RISBE IN ZGODBE OTROK 
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