
UNIVERZA V LJUBLJANI 
PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Študijski program: Razredni pouk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽUPANČIČEVI MEHURČKI V PRVEM 
TRILETJU OSNOVNE ŠOLE 

DIPLOMSKO DELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mentor: red. prof. dr. Igor Saksida Kandidatka: Lina Zupančič 
 
 
 
 
 

Ljubljana, junij, 2011  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Svojemu mentorju, dr. Igorju Saksidi, se zahvaljujem za vso pomoč in svetovanje pri 

diplomskem delu. 

Hvala ravnatelju, učiteljicama Katji in Bernardi, njunim učencem in staršem drugošolcev 

Osnovne šole Mirana Jarca iz Črnomlja za sodelovanje in pomoč pri izvedbi mojega 

diplomskega dela. 

Hvala mojim najbližjim, ki so me spodbujali in mi stali ob strani v času študija. 

 

  

 



Kazalo vsebine 

I. UVOD ................................................................................................................................. 1 

II. TEORETIČNI DEL ......................................................................................................... 2 

1 Opredelitev pojmov ............................................................................................................. 2 

1.1 Mladinska književnost ................................................................................................. 2 

1.2 Poezija .......................................................................................................................... 4 

1.3 Slovenska mladinska poezija ....................................................................................... 5 

2 Mladinska poezija v vzgojno-izobraževalnem procesu ...................................................... 7 

2.1 Didaktika mladinske književnosti ................................................................................ 7 

2.2 Učiteljeva priprava na šolsko interpretacijo književnega besedila .............................. 8 

2.2.1 Metodična oblikovanost ure ................................................................................. 9 

2.3 Literarna komunikacija v razredu .............................................................................. 10 

2.4 Poetski interesi otrok ................................................................................................. 12 

2.5 Faze šolske interpretacije poezije .............................................................................. 15 

2.5.1 Uvodna motivacija .............................................................................................. 15 

2.5.2 Najava besedila, lokalizacija in interpretativno branje ....................................... 20 

2.5.3 Premor po branju ................................................................................................ 20 

2.5.4 Izražanje doživetij, analiza, sinteza in vrednotenje ............................................ 21 

2.5.5 Nove naloge ........................................................................................................ 23 

2.6 Domače branje ........................................................................................................... 25 

2.7 Metoda družinskega branja ........................................................................................ 26 

2.7.1 Projekti družinskega branja ................................................................................ 28 

3 Oton Župančič in njegovi Mehurčki ................................................................................. 30 

3.1 Življenje in delo ......................................................................................................... 30 

3.1.1 Župančičeva povezanost z Belo krajino ............................................................. 31 

3.2 Župančičeva dela za otroke ........................................................................................ 33 

3.2.1 Osrednje značilnosti Župančičeva otroške poezije ............................................. 34 



3.3 Mehurčki .................................................................................................................... 36 

3.4 Marlenka Stupica ....................................................................................................... 37 

III. EMPIRIČNI DEL .......................................................................................................... 38 

4 Obravnava Župančičevih Mehurčkov v prvem triletju ..................................................... 38 

4.1 Oton Župančič: Vrabci in strašilo .............................................................................. 39 

4.2 Oton Župančič: Pismo ............................................................................................... 44 

4.3 Odzivi staršev drugošolcev ........................................................................................ 48 

4.4 Domače branje tretješolcev ........................................................................................ 51 

4.5 Mnenje učiteljic ......................................................................................................... 56 

IV. SKLEP ........................................................................................................................... 58 

V. VIRI IN LITERATURA ................................................................................................ 60 

VI. PRILOGE ...................................................................................................................... 62 

Kazalo slik 

Slika 1: Različne izdaje Mehurčkov ......................................................................................... 36 

Slika 2: Ilustracija Marlenke Stupice iz Mehurčkov ................................................................ 37 

Slika 3: Pesem Vrabci in strašilo in ilustracije z nalogami iz knjige Mehurčki ....................... 39 

Slika 4: Igrica Oblikuj strašilo .................................................................................................. 40 

Slika 5: Demonstracija izdelave strašila ................................................................................... 41 

Slika 6: Učenca izdelujeta strašilo ............................................................................................ 41 

Slika 7: Učenci pri izdelovanju strašil ...................................................................................... 42 

Slika 8: Učenci z lutkami.......................................................................................................... 42 

Slika 9: Pesem Pismo in ilustracija z dodanimi nalogami ........................................................ 44 

Slika 10: Risbe otrok ................................................................................................................ 45 

Slika 11: Risbe otrok I .............................................................................................................. 46 

Slika 12: Risbe otrok II ............................................................................................................. 46 

Slika 13: Odgovori na vprašanja pri pesmi Stari medo učenke Eve ........................................ 51 

Slika 14: Pesem nagajivka, ki jo je prebral in ilustriral Mateo ................................................ 52 

Slika 15: Vrabci in strašilo učenke Špele ................................................................................. 53 

Slika 16: Urša je izbrala pesem Kraljevič Marko in Ljutica Bogdan ....................................... 54 

Slika 17: Pesem Lenka in ilustracija z dodanimi nalogami ...................................................... 55 



POVZETEK 
 
Župančičevi Mehurčki so leta 2009 izšli v zbirki za domače branje Knjiga pred nosom. 

Pesmim je dodano didaktično gradivo, tj. izhodiščna vprašanja in dodatne dejavnosti za 

razmišljanje in ustvarjanje po branju. Zbirka je namenjena predvsem domačemu branju 

učencev, v pomoč pa je tudi staršem, ki skupaj z otroki prebirajo pesmi. Poleg tega je 

uporabna za učitelje pri pouku književnosti. 

Glavni cilj moje diplomske naloge je bil ugotoviti odzive otrok, staršev in učiteljev na knjigo 

Mehurčki iz zbirke za domače branje Knjiga pred nosom. Ugotoviti sem želela tudi njeno 

uporabnost pri pouku književnosti v prvem triletju. 

Ugotovitve sem pridobila s pomočjo vprašalnikov za starše in učitelje, neposredno pri 

poučevanju v razredu in s pisnimi izdelki otrok.  

V prvem poglavju diplomske naloge sem pojasnila pojma mladinska književnost in poezija. 

V drugem poglavju sem se posvetila predvsem obravnavi mladinske poezije v vzgojno 

izobraževalnem procesu. Opisala sem načela literarne komunikacije pri poeziji in poetske 

interese otrok. Naštela in opisala sem faze šolske interpretacije poezije, najbolj podrobno prvo 

fazo, uvodno motivacijo. Temu poglavju sem dodala še domače branje in metodo družinskega 

branja, saj je pomembno, da otroci berejo tudi doma s starši. 

V zadnjem poglavju teoretičnega dela sem orisala življenje in delo Otona Župančiča. 

Predstavila sem zbirko Mehurčki in njene različne izdaje skozi leta. Svoj pečat je Mehurčkom 

dala tudi ilustratorka Marlenka Stupica, ki sem ji posvetila nekaj besed v zaključnem delu 

poglavja. 

Empirični del naloge je sestavljen iz dveh analiz učnih ur, ki sem jih izvedla na OŠ Mirana 

Jarca v Črnomlju. Opisala sem odzive staršev drugošolcev in učiteljic na knjigo Mehurčki iz 

zbirke Knjiga pred nosom. Tretješolci so za domače branje sami prebrali Mehurčke, izbrali 

najljubše pesmi in odgovorili na vprašanja v knjigi.  

V zaključku sem strnila ugotovitve in dodala svoje mnenje o knjigi. 
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ABSTRACT 

The book Mehurčki by Župančič was issued in 2009 in the collection of books for required 

reading Knjiga pred nosom. The poems are enriched with didactic material, which consists of 

starting questions and extra activities to ponder about and use for creative purposes after 

reading. The collection is primarily intended for required reading; however it is also helpful 

for the parents who read the poems together with their children. Furthermore, it is useful for 

the teachers in literature classes. 

The main purpose of my diploma thesis was to establish the responses of children, parents and 

teachers on the book Mehurčki from the collection for required reading Knjiga pred nosom. I 

also wanted to establish its usefulness in literature classes in the first triad. 

I collected the findings through questionnaires for parents and teachers, directly from teaching 

in class and from drawings and writings of pupils.  

In the first chapter of my diploma thesis I explained the meaning of juvenile literature and 

poetry. 

The second chapter is dedicated to the discussion of juvenile poetry in educational process. I 

described the principles of literary communication in poetry and poetic interests of children. I 

listed and described the phases of school interpretation of poetry, especially the first phase – 

initial motivation, which I presented in great detail. I also added required reading and the 

method of family reading to this chapter for it is important that the children also read at home 

with their parents. 

In the last chapter of the theoretical part I outlined the life and work of Oton Župančič. I 

presented the collection of poems Mehurčki and its various publications throughout the years. 

Mehurčki were also significantly marked by the illustrator Marlenka Stupica, whom I 

dedicated a few words in the last part of the chapter. 

The empirical part of the thesis consists of two analyses of the classes, which I held at 

elementary school OŠ Mirana Jarca in Črnomelj. I examined the responses of the teachers and 

the parents of second grade pupils on the book Mehurčki from the collection Knjiga pred 

nosom. The third grade pupils had had Mehurčki for required reading, so they chose their 

favourite poems and answered the questions in the book.  

In the conclusion I summed up the findings and added my opinion on the book. 
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I. UVOD 
Že od malih nog imam rada vse, kar je povezano s knjigami. Rada sem prebirala pesmice, 

pravljice in kasneje prave debele knjige, ki jih še vedno rada prebiram. V šoli sem vedno 

komaj čakala, da bo na urniku slovenščina, še posebej takrat, ko je bila na vrsti književnost. 

Tudi na fakulteti sem najbolj uživala pri predmetih Mladinska književnost in Didaktika 

mladinske književnosti. 

Iz prvih let šolanja so se mi najbolj vtisnile v spomin pesmi Otona Župančiča. Še vedno se 

živo spomnim drugega berila Hiša, hiška, hišica, v katerem je bila pesem Turek z ilustracijo 

Turka z velikim nosom. Župančičeve pesmi mi je velikokrat pripovedovala babica, predvsem 

Pesem nagajivko, takrat, ko nisem bila najbolj pridna. To pa niso vsi razlogi, zakaj sem za 

svojo diplomsko nalogo izbrala ravno tega pesnika. Otona Župančiča sem izbrala tudi zato, 

ker je Belokranjec in mislim, da smo lahko vsi Belokranjci zelo ponosni nanj in moramo 

ohranjati njegove pesmi. Sam je imel Belo krajino vedno v srcu, kar se odraža v mnogih 

njegovih pesmih. 

Vesela pa sem tudi, da sem lahko nekaj časa preživela v šoli z učenci. Zanimalo me je, ali 

imajo otroci še vedno tako radi Župančičeve pesmi in kako je staršem, učiteljem in seveda 

učencem všeč knjiga Mehurčki iz zbirke Knjiga pred nosom, ki ima k pesmim dodano 

didaktično gradivo. Z učenci drugega razreda smo pesmi obravnavali pri pouku, knjigo pa so 

lahko nesli tudi domov, kjer so pesmi prebirali s starši. Tretješolci pa so se sami spustili v svet 

Mehurčkov in izbrali svoje najljubše pesmi. V razredu smo se z učenci pri obravnavi 

Župančičevih pesmi imeli lepo. Sama sem bila pri poučevanju sproščena in sem se dobro 

počutila. Na ure sem se predhodno dobro pripravila, v veliko oporo mi je bila tudi knjiga 

Mehurčki iz zbirke za domače branje. Pomagala mi je pri razlagi nekaterih neznanih besed, z 

njeno pomočjo pa so se mi porodile nove ideje in tako me je usmerila k zanimivim 

dejavnostim za učence. Župančičeve pesmi so nastale v čisto drugačnem času, kot je današnji, 

pred stotimi leti, ko so otroci, namesto pred televizijo in računalnikom, večino časa preživeli v 

naravi. Tudi ta dejavnik je potrebno upoštevati pri razlagi Župančičevih pesmi. 

Moram priznati, da sem tudi sama uživala v ponovnem prebiranju Mehurčkov in pri 

obravnavi pesmi v razredu. Ob tako prijetni temi mi je bilo pisanje diplomske naloge v veselje 

in izziv. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1 OPREDELITEV POJMOV 
V prvem poglavju bom opredelila pojme mladinska književnost, poezija in slovenska 

mladinska poezija. Ti pojmi so osnova moje diplomske naloge, zato je prav, da jih opredelim 

že na začetku. 

1.1 MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

»Mladinska književnost je podtip književnosti, njen integralni del, ki se od nemladinske loči 

po svojem bistvu, obstoju in zgradbi, namenjen pa je bralcu do starostne meje osemnajst let.« 

(Saksida, 1994b: 45.) 

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

iz avtorjevega doživljanja otroštva, od nemladinske književnosti pa jo ločujejo oblikovne in 

vsebinske značilnosti (motivi, teme, žanri). Namenjena je predvsem bralcu do starostne meje 

osemnajst let; najbolj kakovostna nagovarja tudi odraslega bralca, kar pomeni, da je 

naslovniško univerzalna.« (Saksida, 2001: 405.) 

Teoretična opredelitev pojma mladinska književnost predstavlja v literarni teoriji poseben 

problem, ki se kaže v neenotnem poimenovanju. Vzroki za neenotnost v terminologiji so: »a) 

vprašanje o starostnem razponu poglavitnega sprejemnika tega sektorja literature, predvsem 

njegova zgornja starostna meja; b) odnos do vprašanja o raznovrstnosti žanrov in drugih 

kategorij besedne tvornosti (ali sodi vanjo samo leposlovje ali tudi polliterarna in neliterarna 

besedila, morda celo besedna tvornost mladine same); c) odnos do vprašanja o razmerju med 

mladinsko književnostjo in najširšim razponom branja mladih bralcev oziroma 

sprejemnikov.« (Kobe, 1987: 9.) 

Mladinska književnost pokriva dve področji: 

• otroško književnost (do 12 let) in 

• najstniško književnost oziroma mladinsko književnost v ožjem pomenu besede 

(namenjena bralcem v puberteti). 
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V okvir tako opredeljene mladinske književnosti uvrščajo: 

• »dela, napisana posebej za mladino; 

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

mladinska; 

• priredbe in predelave del.« (Saksida, 2001: 405.) 

Sestavljajo jo trije členi: avtor, besedilo in naslovnik, ki so med seboj neločljivo povezani.  

Avtor mladinskega besedila, ki je namenjeno predvsem nedoraslemu bralcu, je odrasli, ki se 

vživlja v otroka, se vrača v otroštvo; poteka komunikacija med odraslim in otrokom. V zvezi 

z avtorjem se pojavlja vprašanje perspektiv oziroma prevzemanja otroškega pogleda na 

stvarnost. Tiste perspektive, ki izhajajo iz ideološkega pojmovanja otroštva, izhajajo iz 

razkoraka ali iz zbliževanja z otroštvom, to pa privede do raznolikih podob otroštva: otroštvo 

kot igra, realnost, možnost upora, čudenje, iracionalna razlaga sveta, spomin. 

Tipologija zvrsti besedil izhaja iz različnih perspektiv, upošteva pa tudi starost bralca. V delih 

mladinske književnosti so zastopane vse tri literarne zvrsti, in sicer proza, poezija in 

dramatika. Znotraj literarnih zvrsti lahko dela mladinske književnosti razdelimo tudi na 

literarne vrste. Ena izmed literarnih vrst, v katero lahko uvrstimo ta dela, je na primer kratka 

sodobna pravljica. Najbolj razvejena zvrst mladinske književnosti je proza, saj zajema 

primere pravljičnega in resničnostnega pripovedništva ter tudi avtobiografske zapise. V 

posebno kategorijo uvrščamo slikanico, v kateri se jezikovna in likovna govorica neločljivo 

povezujeta in tvorita celoto.  

S tretjim členom, torej z naslovnikom, se ukvarja t.i. veda o mladem bralcu, ki proučuje 

predvsem bralni razvoj in zmožnosti razvijanja bralne sposobnosti. 

Osrednje značilnosti mladinskih del so humor, zvočnost, igrivost, otroška izkušnja in čudenje, 

pojavljajo se tudi tabu teme. Pestrost vrst, motivov in tem je bistvena za povojno in predvsem 

za sodobno mladinsko književnost. (prim. Saksida, 2001) 

Učitelj mora dobro poznati mladinsko književnost in njene značilnosti, da lahko učencem 

preko književne didaktike pripravi in posreduje kakovostne in zanimive ure književnosti. O 

pripravi učitelja na uro književnosti podrobneje pišem v enem od naslednjih poglavij. 
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1.2 POEZIJA 

Opredelitev poezije v Slovarju slovenskega knjižnega jezika: 

Poezíja  - literarno ustvarjanje, katerega izrazna oblika je pesem, pesništvo. 

Poezija (gr. poiesis, it. poien = delati), pesništvo -  v širšem pomenu književna umetnost 

nasploh; ker pa je dolgo bila eden prvih pogojev za leposlovnost besedila verzificiranost, 

označuje beseda danes zvečine (lirsko) verzifikacijo (v fr., angl., deloma tudi naši 

terminologiji). Pomenski izvor za naše besede pesem, pesnik, pesništvo je isti kakor za peto 

pesem, pevca: pesem je besedilo, ki se (lahko) poje, pesnik = pevec.{ … } Besedilo je torej 

dvopomensko; zlasti v starejši rabi označuje literarno umetnost nasploh, danes pa je pogosteje 

sinonim za »liriko« oz. »verzifikacijo«. (Kmecl, 1996: 27.)  

Pojem poezija je od začetka 19. stoletja naprej ohranjen kot oznaka za verzna besedila, v 

nasprotju s proznimi. Začetek te rabe sega v čas pred Aristotelom, poznamo jo iz Georgijevih 

spisov (5. st. pr.n.š.). Aristotel je to rabo zavrnil, ker naj bistvo poezije ne bi bilo v njeni 

verzni obliki. V obdobju od renesanse do klasicizma se je ohranjala raba po Aristotelu, hkrati 

pa zajemala skoraj izključno območje vezane besede. V dobi romantike, ko se je začel 

uveljavljati novi pojem literatura, so mnogi teoretiki (Schiller, brata Schlegel, Goethe, Hegel) 

začeli uporabljati izraz poezija v podobnem najširšem pomenu, ki naj bi označeval besedno 

umetnost tako v verzih kot v prozi, torej tudi romane in drame v nevezani obliki.  Proti koncu 

19. stoletja so se simbolisti odločili, da naj bi izraz poezija označeval višjo obliko prave 

besedne umetnosti. Nasprotje tega je literatura, ki naj bi bila nekaj nižjega in vsakdanjega. 

Danes splošna raba, tudi literarna teorija, poezijo razume predvsem kot literaturo, napisano v 

verzih. To je tudi bistvena lastnost, ki jo loči od proze. (prim. Kos, 1983)  

»Meni je poezija izliv neke napetosti v človeku. Ta izliv je tem bolj krepak, tem bolj v zvezi z 

življenjem, tem več globin in širin odseva, s čim večjo intenzivnostjo je poet gledal na svet in 

čim intenzivneje je živel z umom, voljo in strastmi. Poezija je neka pot do samega sebe in do 

človeka, neko živo gibanje proti stvarem in središču vsega, približevanje centru.«  

(Župančič, V: Mušič, 2007: 98.) 
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1.3 SLOVENSKA MLADINSKA POEZIJA 

Na podlagi tvorčeve zavesti o samem sebi, besedila in naslovnika, oblikovanosti besedila in 

obliterarnih zapisov ter kritik in zapisov literarne vede, delimo slovensko mladinsko poezijo 

na tri tipe: 

• »vzgojno-poučni tip 

• idealizacijski tip 

• zbliževalni/dvogovorni tip« (Saksida, 1994b: 87.) 

Vzgojno-poučni tip  

Avtor želi s poezijo vzgajati in izobraziti naslovnika. Tvorec je vzgojitelj in učitelj, ki poskuša 

z besedili pesmi posredovati sistem vrednot naslovniku. Otrok je predstavljen kot vzgled, 

identifikacijski model, s katerim naj bi se naslovnik poistovetil. Poudarjena je vplivanjska 

vloga besedila.  

Ta tip je prisoten že od prvega desetletja devetnajstega stoletja, še posebej pa se je razširil v 

času slovenske aktivistične poezije. Še vedno ga je mogoče najti v sodobnem mladinskem 

pesništvu. 

Idealizacijski tip 

Avtor pri tem tipu idealizira otroka, torej naslovnika. Značilne so pomanjševalnice in 

prilastki, s tem so poudarjene čustvene prvine besedila. Prepoznamo ga tudi po otrokovi 

ljubkosti, pridnosti, prisrčnosti, igrivosti, nedolžnosti, milini in brezskrbnem otroštvu. Poezija 

služi kot sredstvo za ohranjanje te predstave.  

Tako kot vzgojno-poučni tip tudi tega prvič zasledimo v začetku devetnajstega stoletja in je 

prisoten do začetka sodobne slovenske mladinske poezije. 

Nekatere Župančičeve pesmi lahko uvrščamo k idealizacijskemu tipu, predvsem njegovega 

Cicibana, ki ga najdemo tudi v zbirki Mehurčki. Ciciban naj bi bil po nekaterih kritikah 

preveč priden, miren in vzoren. Idealizacija otroštva je opazna predvsem pri pesmih, ki 

govorijo o otrokovi navezanosti na družino, otrokovi pridnosti (Ciciban in čebela) in 

pomladni razigranosti (Pomladna ladja). 
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Dvogovorni/zbliževalni tip 

Avtor se vživlja v otroka in s tem zabriše razkorak med tvorcem in naslovnikom. Značilna je 

tematska in motivna raznovrstnost ter prisotnost značilnosti ljudskih pesmi. Ta vnos sestavin 

ljudskega slovstva opazimo tudi pri Župančiču (Na Jurjevo).  V zbirki Mehurčki pri nekaterih 

pesmih opazimo še veliko značilnosti ljudskega, kot na primer: melodioznost verza, bogato 

glasovno slikanje, nesmiselno predstavnost (Lenka), bogato metaforiko in simboliko (Turek). 

Ta tip se v slovenski poeziji razširi s sprejetjem izrazne in predstavne tipike, ki je značilna za 

ljudsko slovstvo (prim. Saksida, 1994b). 
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2 MLADINSKA POEZIJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM 

PROCESU 
2.1 DIDAKTIKA MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI 

Književna didaktika je »veda, ki proučuje književno vzgojo in književni pouk, v tem okviru 

pa zlasti smotre, metode in vsebine pouka književnosti. Povezuje se z drugimi vedami, zlasti z 

literarno vedo, psihologijo in pedagogiko ter didaktiko jezika in drugih umetnostnih 

predmetov (interdiscipliniranost književne didaktike).« (Saksida, 1994a: 118.)  

Didaktika mladinske književnosti je podtip didaktike književnosti, ki je definiran: 

1. »s posebnim tipom literarnega besedila, za katerega sicer veljajo zakonitosti književnosti, a 

tvori v njenem okviru poseben podtip, ki ga opisuje posebna literarna teorija mladinske 

književnosti; 

2. z bralcem, za katerega je značilno, da še ni zaključil svojega osebnostnega razvoja; 

3. s posebno recepcijsko situacijo, za katero veljajo drugačne zakonitosti, kot veljajo za 

recepcijsko situacijo, ko bere literaturo bralec, ki je že osvojil bralno tehniko do mere, da 

zanjo ne troši več t. i. bralne energije.«  (Kordigel Aberšek, 2008: 19.) 
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2.2 UČITELJEVA PRIPRAVA NA ŠOLSKO INTERPRETACIJO 

KNJIŽEVNEGA BESEDILA 

Učitelj se mora na uro književnosti ustrezno pripraviti, pri tem pa naj bi upošteval pet korakov 

učiteljevega branja kot priprave na šolsko interpretacijo poezije. 

1. »branje odraslega in lastno razumevanje besedila, 

2. predvidevanje hipotetične otroške oziroma najstniške recepcije, 

3. strokovna priprava z razčlembo besedila, 

4. postavitev cilja, 

5. izbira metod spoznavanja in poučevanja.« (Saksida, 2008: 37.) 

Pri prvem branju učitelj bere nevezano na mladega bralca, bere kot zasebni bralec zaradi 

lastnega zadovoljstva, branje mu predstavlja vrednoto. 

Mladi bralec bere drugače kot odrasli, zato pri drugem branju učitelj bere skozi njegove oči. 

Predvideti mora, kako bo mladi bralec sprejel berilo, prilagoditi sporočilnost besedila 

njegovim bralnim zmožnostim, izluščiti tiste elemente, ki bodo učencem zanimivi in jih bodo 

pritegnili. 

Tretji korak predstavlja učiteljeva strokovna priprava, ki je »sistematična razčlemba 

določenega dela, ki jo učitelj opravi samostojno ali z uporabo literature.« (Prav tam: 40.) 

Učitelj na podlagi lastnega doživetja berila in predvidenega sprejemanja njegovih učencev 

izbere določene prvine besedila, ki bodo predstavljale osnovo za analizo in razčlembo berila v 

razredu. Koraki razčlembe so naslednji: 

- »določitev teme besedila, 

- iskanje osrednje besede, 

- določitev bistvenih prvin za razvijanje bralnih zmožnosti, 

- predvidevanje možnosti za aktualizacijo besedila.« (Prav tam: 37.) 

Naslednja faza je postavitev cilja. Tu se učitelj odloči, katere cilje, ki so zapisani v učnem 

načrtu, bo realiziral in katere dejavnosti bo za to uporabil. Pomembno je, da izbere cilje, ki 

bodo pripomogli k poglabljanju književnega doživetja in razvijanju bralne zmožnosti. Cilji ne 
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smejo biti presplošni; tisti, ki jih izberemo iz učnega načrta, se morajo povezovati z vsebino 

berila. V zadnji fazi učitelj izbere metode in oblike dela v razredu. Primerne so predvsem tiste 

metode, pri katerih je ustvarjalnih in samostojnih čim več učencev. 

2.2.1 Metodična oblikovanost ure 
Učitelj mora pri načrtovanju učne ure razmisliti, katere učne oblike in metode so 

najprimernejše pri določeni uri. Prav tako je pomembno, da so uporabljeni ustrezna literatura, 

sredstva in učni pripomočki. 

Učitelj lahko izbira med naslednjimi učnimi oblikami: 

• »frontalno delo, 

• individualno delo, 

• skupinsko delo, 

• delo v dvojicah.« (Kordigel, 1994: 104.) 

Učne metode, ki jih lahko uporabi pri pouku književnosti, pa so naslednje: 

• »metoda branja, 

• metoda poslušanja, 

• metoda govorjenja, 

• metoda pisanja in risanja, 

• metoda kazanja, 

• metoda opazovanja, 

• metoda doživljanja, 

• metoda zaznavanja, 

• metoda predstavljanja, 

• metoda razmišljanja (primerjanja, sistematiziranja, sklepanja, asociiranja, 

ocenjevanja).« (Prav tam: 105.) 
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2.3 LITERARNA KOMUNIKACIJA V RAZREDU 

Igor Saksida opredeljuje literarno komunikacijo v razredu takole: »Branje in interpretacija 

umetnostnega besedila v razredu. Za to situacijo je značilno sodelovanje/povezovanje med 

učenci, učiteljem in umetnostnim besedilom (interakcija), upoštevanje načela dialoškosti in 

središčnosti branja umetnostnega besedila. S komunikacijsko situacijo se povezuje učiteljeva 

strokovna priprava na šolsko interpretacijo in upoštevanje literarnih interesov otrok.« 

(Saksida, 1994a: 118.)  

Učitelj ima na voljo berila, v katerih so strokovno izbrana dela, primerna za obravnavo pri 

pouku književnosti, in razne priročnike,v katerih so zapisani predlogi za izpeljavo učnih ur, 

zato se zdi priprava na pouk književnosti preprosta in nezahtevna. Vendar se mora učitelj 

dobro predhodno pripraviti na uro, da bi bila literarna komunikacija v razredu uspešna. Izbrati 

mora primerna dela za svoje učence, predvideti, kako se bodo učenci odzvali in na podlagi 

tega načrtovati učno uro.   

Kot poudarja Igor Saksida, moramo pri šolski interpretaciji vedno upoštevati središčnost 

besedila, torej izhajati iz branja umetnostnega besedila. Pomembna je tudi dialoškost pouka 

književnosti. »Dialoškost zajema branje leposlovja, kar je izhodišče vsake šolske 

interpretacije, in soudeležbo učencev in učitelja v interpretaciji besedila.« (Prav tam: 115.) 

Pri poučevanju je potrebno upoštevati komunikacijski model poučevanja, ki temelji na 

dognanjih o otrokovi recepciji literarnega dela. V njem Metka Kordigel izpostavlja:  

Strokovna učiteljeva recepcija: učitelj se mora predhodno dobro pripraviti na pouk. Pri 

prvem branju prebere besedilo (učiteljeva literarnoestetska recepcija) in ga sprejme na sebi 

primeren način. Pri drugem branju mora uporabiti svoje znanje in predvideti hipotetično 

otroško recepcijo, torej predvideti, kako bo besedilo sprejel otrok. V skladu s tem učitelj 

pripravi ustrezne metodične korake za uspešno recepcijo njegovih učencev pri pouku. 

Mnogosmerna komunikacija: na začetku ure, med motivacijo, mora biti komunikacija 

mnogosmerna: med učiteljem in učenci, še pomembneje pa je, da komunikacija poteka med 

učenci samimi, saj tako dobivajo asociacijske impulze drug od drugega. Ta komunikacija je 

namenjena odpravi psiholoških blokad, motivaciji in senzibilizaciji. 
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Otrokova recepcija: učitelj mora biti pri prvem stiku otroka z besedilom le posrednik. 

Otrokov stik z besedilom mora biti neposreden in individualen. Med učencem in besedilom 

poteka recepcijska komunikacija. 

Pri pouku poteka didaktična komunikacija med učiteljem in učenci: učitelj odbere tiste 

besedne signale, posreduje znanje, odkriva segmente besedila, ki ustrezajo stopnji otrokovega 

emocionalnega, socialnega, jezikovnega in literarnoestetskega razvoja. 

V zadnji fazi je učenec sam z besedilom. Učitelj v začetku tega dela poskrbi za domišljijsko 

spodbudo, ki učencem omogoči potovanje v svet domišljije (prim. Kordigel, 1994). 

Komunikacijski pouk se od tradicionalnega razlikuje v tem, da komunikacijski izhaja iz 

bralčevih književnih interesov ter iz bralnih strategij, ki jih mora bralec osvojiti, da bo lahko 

uspešno komuniciral s sporočilom literarnega besedila, medtem ko tradicionalni pouk vsebine 

črpa predvsem iz literarne zgodovine in teorije (prim. Saksida, 2008). 

Ostale razlike prikazuje spodnja tabela: (prav tam: 30) 

TRADICIONALNI POUK KOMUNIKACIJSKI POUK 

Izbor besedil je zasnovan na podlagi literarne 

vede: doba, osrednja imena, delo … 

Izbor besedil izhaja iz predstavnega sveta 

mladih in prvin, ki omogočajo doživetje 

književnosti. 

Seznam v učnem načrtu je dokončen. Besedila v učnem načrtu so le predlogi. 

Zaradi želje po čim večji obveščenosti 

bralcev je veliko različnih avtorjev in del. 

Upoštevanje načela »manj je več« in literarna 

dela se obravnavajo poglobljeno. 

Učenec sprejema podatke o književnosti, ki 

jih prek učnega načrta narekuje literarna 

veda. 

Učenec soustvarja besedilno stvarnost, prek 

igre vstopa v dialog z besedilom, ob tem 

spoznava prvine in različne kontekste. 

Učitelj prenaša vednost in prilagaja 

znanstvene interpretacije za šolsko rabo. 

Učitelj usmerja dejavnosti, spodbuja 

pogovor, opozarja na prezrte sestavine 

besedila, sodeluje v procesu tvorjenja 

pomena z lastnim razumevanjem in kot 

bralec daje zgled mladim bralcem. 

Učitelj preverja naučene interpretacije ob 

obravnavanem besedilu. 

Učitelj preverja zmožnost razumevanja in 

primerjanja besedil ob neznanem besedilu. 
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2.4 POETSKI INTERESI OTROK 

Pri izboru besedil za šolsko interpretacijo moramo upoštevati literarne interese učencev, ki so 

v povezavi s poezijo opredeljeni kot »trajno usmerjene aktivnosti do pesniškega oziroma 

književnoumetnostnega dela.« (Šabič, V:  Saksida, 1994a: 45.) 

Gabriela Šabić je poetske interese otrok sistematično razdelila v šest skupin:  

1. Tematski interes 

Rezultati raziskovanja pesniških interesov na razredni stopnji osnovne šole kažejo, da je ta 

interes najbolj izrazit. V okviru tematskih interesov Igor Saksida omenja: (prim. Saksida, 

1994a) 

- interes za igro/ustvarjalnost (tudi literarno), 

- interes za poetizirano naravo, 

- interes za družino, prijateljstvo, 

- interes za nenavadni/narobe svet 

- in interes za izrazita čustva. 

Primer iz Mehurčkov: Lenka (interes za nenavadni/narobe svet) 

2. Interes za pesemsko sliko 

Ta interes je povezan z otrokovim nagnjenjem, da misli in govori v slikah. Otrok si ob 

večkratnem poslušanju pesmi zamišlja pesemsko sliko in jo v domišljiji dopolnjuje ob vsakem 

ponovnem poslušanju. Saksida izpostavlja povezanost interesa za pesemsko sliko s tematskim 

interesom poetizirana narava. 

Primer iz Mehurčkov: Pismo, Pesem nagajivka, Ciciban in čebela…  
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3. Interes za ritem 

Ritem spremlja otroka vse otroštvo, začne se že z ritmičnim zibanjem otroka v naročju in 

ritmičnimi zvoki, ki ga pogosto spremljajo. Doživljanje ritma je torej pri otroku vezano na 

gib, zvok in vizualne elemente, vse našteto pa se združi v ritmični igri. 

Primer iz Mehurčkov: Rac, rac, racman, Zvonovi 

4. Interes za vezani ali svobodni verz 

Ta interes je povezan z vprašanjem otrokovega ugodja ob doživljanju rime in s tem, ali je 

literarno estetsko doživljanje lirske pesmi lahko enako močno, če rime v pesemskem besedilu 

ni. Verze, ki se rimajo, in tiste, ki jih veže enakomeren ritem, si je lažje zapomniti kot 

svobodne verze in prav iz tega izhaja prepričanje, da otroci doživljajo rime v poeziji še 

posebej intenzivno. Otroci si ritmične verze, povezane z rimami, lažje zapomnijo in jih z 

veseljem recitirajo. Kljub temu pa pri nudenju poezije za poslušanje in recitiranje ne smemo 

dajati prednosti le tistim oblikam verzov, za katere kažejo večje nagnjenje. 

Primer iz Mehurčkov: v vseh pesmih je vezani verz 

5. Interes za fabulativnost (dogodkovnost) 

V to skupino spadajo pesmi, katerih jedro je zanimiv dogodek ali celo zgodba. Pesemski 

interesi za poezijo so posebej izraziti, kadar je pesemsko besedilo dogodkovno, se v njem 

skriva zgodba. Pesnik lahko to: 

- »zgodbo pripoveduje, podobno kot to po navadi počne pisatelj ali pisatelj proznega 

besedila, ali 

- zgodbo (niz k nekemu cilju usmerjenih dogodkov) le nakazuje, tako da mora prazna 

mesta v njej dopolniti bralec sam.« (Kordigel Aberšek, 2008: 328.) 

Primer iz Mehurčkov: Kadar se Ciciban joče 
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6. Interes za ekspresivnost pesniške besede in za pesniško igro 

Sem spadajo besedila, ki so obogatena z besedno inovativnostjo, preseganjem ustaljenih 

jezikovnih vzorcev in predstavno izraznostjo. 

Pesnik mora besedo v literarnem besedilu uporabiti ekspresivno, to je tako, kakor se po 

navadi sicer ne uporablja. S tem pri bralcu sproži živo predstavo in bralca preseneti. »Interes 

za ekspresivnost besede in za pesniško igro torej zares izvira iz otrokovega primarnega 

občutenja in doživljanja jezika in funkcije besede v njem.« (Kordigel Aberšek, 2008: 329.)  

Igor Saksida poudarja, da se posamezne komponente literarnih interesov med seboj ne 

izključujejo, ampak dopolnjujejo oziroma prekrivajo: ob istem besedilu lahko opazimo 

ustreznost različnim interesom. Cilj šolske interpretacije ni le zadovoljevanje, ampak 

predvsem razvijanje literarnih interesov. Učitelj, ki vodi didaktično komunikacijo tako, da 

izhaja iz bralnih interesov otrok,  s tem doseže, da se ti interesi razvijajo in dopolnjujejo. 

Potiskanje besedila v drugi plan, prekomerno poudarjanje učenčeve kreativnosti ter 

poudarjanje igre in bralnih interesov lahko privede do zabavnega, vendar nestrokovnega 

pouka, zato je treba najti pravo ravnovesje med doseganjem smotrov pouka književnosti in 

upoštevanjem otrokovih bralnih/literarnih interesov. (prim. Saksida, 1994) 
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2.5 FAZE ŠOLSKE INTERPRETACIJE POEZIJE 

Za doseganje smotrov pouka književnosti se je oblikoval določen postopek, na oblikovanje 

katerega je v slovenski književni didaktiki vplivala zlasti zagrebška književnodidaktična šola. 

»Zaporedje faz ustreza trem ravnem stika z besedilom (zaznavanje in doživljanje, 

razumevanje in vrednotenje), s tem da je v posameznih fazah poudarek bodisi na eni (npr. 

razvijanje glasnega branja) bodisi na več sposobnostih (npr. povezovanje fantazijskega in 

racionalnega mišljenja, razvijanje sposobnosti eidetičnega doživljanja, itd.).« (Saksida, 1994a: 

57.)  

Faze niso obvezni, ampak le priporočeni model za razvijanje bralne sposobnosti. Ob 

upoštevanju bralnega razvoja in razlik med besedili zaporedje faz ustreza načelu kontinuitete 

šolske interpretacije. 

Posamezne faze bom povzela po Igorju Saksidi, kakor jih je zapisal v knjigi Izhodišča in 

modeli šolske interpretacije mladinske književnosti leta 1994, dodala pa bom tudi nekaj 

spoznanj Metke Kordigel Aberšek iz leta 2008; njene faze so večinoma identične Saksidovim, 

s posameznimi odmiki.  

2.5.1 Uvodna motivacija 
Uvodna motivacija je niz postopkov, s katerimi spodbudimo učenca k določeni dejavnosti in 

obnašanju. Zanimanje za književna delo je možno vzbuditi z vplivanjem na razum, izkušnje, 

čustva, čute, domišljijo, ali pa na več sestavin hkrati. Motivacija je torej hkrati 

miselna/predstavna in čustvena. Na dvoplastnost motivacije v povezavi s sprejemanjem 

poezije je opozorila G. Šabić: »S spodbujanjem učenčevih fantazijskih slik vplivamo hkrati 

tudi na prebujanje in izražanje močnega čustvenega odnosa do sprejetih in izmišljenih slik.« 

(Šabić, V: Saksida, 1994a: 58.) Uvodno motivacijo povezuje z besedilom, kar vodi k sklepu, 

da je uvodna motivacija del postopka, ki vodi k čim ustreznejšemu sprejemanju besedila. To 

pomeni, da je ustrezna motivacija vedno anticipacija (tj. predpostavljanje) oblikovanja 

sporočilnosti besedila. Učitelj naj torej vodi uvodno motivacijo tako, da se postopoma bliža 

predstavnosti besedila, ki ga bodo učenci brali v naslednji fazi, saj je bistvena lastnost uvodne 

motivacije povezanost z besedilom. 

Čustveno in predstavno občutljivost mladega bralca lahko dosežemo predvsem z uporabo 

različnih iger, predvsem domišljijskih, ki so eno glavnih motivacijskih sredstev na razredni 

stopnji osnovne šole. Z uporabo domišljijskih iger se prebudi  predbesedilna domišljijska 
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stvarnost, ki je povezana z besedilno in tudi zunajliterarno stvarnostjo. Predbesedilna 

domišljijska stvarnost nastaja z uporabo različnih tipov motivacij,  v povezavi s poezijo jo 

označujejo tudi kot predpoetsko stvarnost.  

Izbira uvodne motivacije je odvisna od oblikovanosti leposlovnega besedila, ki ga 

obravnavamo. Literarno delo je osnova za izbiro tipa motivacije. Na izbor posameznega tipa 

motivacije pa vpliva tudi vloga dogodkov v besedilu; z dogodkovnimi besedili se povezujejo 

zgodbene motivacije, z nedogodkovnimi pa predstavne. 

Učitelj mora torej izbrati primerno motivacijo, saj mora z njo doseči dva cilja: 

- »pripraviti učence za branje izbranega literarnega besedila in 

- učence motivirati dolgoročno.« (Kordigel Aberšek, 2008: 117.) 

Vsebinsko različna besedila zahtevajo različne motivacije. Igor Saksida je predstavil 

klasifikacijo uvodne motivacije, ki se deli na jezikovne in nejezikovne uvodne motivacije 

(prim. Saksida, 1994a). 

2.5.1.1 Jezikovne motivacije 

Jezikovne motivacije delimo na več podskupin: besedne, predstavne, zgodbene, izkušenjske 

in medbesedilne. 

Besedne motivacije so: 

• igra dveh besed ali domišljijski binom, 

• daljšanje besed, 

• kovačnica besed, 

• rebus, 

• asociacije, 

• glasovno druženje in 

• nesmisli. 

Besedne motivacije se povezujejo z besedili, ki občutno kršijo jezikovna pravila ali 

poudarjajo nenavadne povezave med pomenom besede in njeno glasovno podobo. Tovrstne 
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igre prispevajo k razvijanju sposobnosti zaznavanja in doživljanja ritma, zvočnosti besede in 

nenavadnih besed/njihovih zvez. Z nenavadno rabo besed poteka tudi predstavna motivacija, 

se pravi, da so zelo predstavotvorne. Besedne motivacije se lahko povezujejo z zgodbenimi ali 

nejezikovnimi motivacijami. 

Primer motivacije na besedilu iz Mehurčkov:  

Učencem v tretjem razredu lahko sestavimo rebus. Narišemo krop oziroma lonec, iz katerega 

se kadi para, napišemo besedo SLIKAR in prečrtamo prve štiri črke, napišemo še besedo 

PRIJATEL_ _ in pustimo zadnji dve črki prosti. Ko rešimo rebus, dobimo naslov pesmi – 

Kroparji. 

Predstavne motivacije so: 

• poetizacija stvarnosti, 

• domišljijska slika, 

• domišljijsko potovanje. 

Temeljijo na opazovanju stvarnosti in izražanju opaženega, doživetega, čustvenem  odzivu na 

podobe, barve zvoke, vonje … Ena osrednjih predstavnih motivacij je poetizacija stvarnosti, 

pri kateri je bistvena predvsem čustvena naravnanost do pojavov in sestavin zunajliterarne 

stvarnosti.  V motivaciji, kot tudi v analizi besedila pesmi z motiviko narave, se je potrebno 

izogibati trivializaciji (npr. ponavljanju vsebin iz drugih predmetov). Kot pravi Rosandić, je 

naravo potrebno privzdigniti na raven poetskega doživetja in otroku nuditi možnost za 

estetsko doživljanje le-te. V razredu se atmosfera odprtosti za podobe stvarnosti gradi 

postopoma, v tem postopku je pogosta čustveno-predstavna predmotivacija (vaje za 

umirjanje, sprostitev, urjenje domišljije).  

Primer motivacije na besedilu iz Mehurčkov:  

V pesmi Daj - zmaj se ta dvigne visoko v nebo in si ogleduje pokrajino. Učenci zaprejo oči in 

se odpravijo na domišljijsko potovanje. Predstavljajo si različne kraje in dežele, po katerih 

potujejo, in jih opišejo. Nato v pesmi preberemo, kam se je odpravil zmaj in kaj vse je videl. 

Zgodbene motivacije so: 

• kaj bi se zgodilo, če bi…, 
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• motivacija na podlagi začetnih in vodilnih povedi, 

• igra vlog, 

• uporaba gledaliških izraznih sredstev. 

Učenci ustvarijo zgodbo, ki jo spodbudi učiteljevo vprašanje (z naključnim izborom osebka in 

povedka ali drugih stavčnih členov) ali začetne in vodilne povedi, s katerimi usmerja 

učenčeve zgodbene drobce k motiviki in tematiki besedila. Učenci morajo na podlagi 

učiteljevih spodbud sami oblikovati domišljijsko stvarnost/zgodbo. Učitelj lahko učencem 

ponudi tudi igro vlog, v kateri se učenci vživijo v domišljijske osebe, predmete ali situacije. 

Pri tem pa se lahko uporabijo tudi gledališka izrazna sredstva, kamor spadajo glasba, scena, 

lutke, svetlobni efekt in kostumi. Pri uvodni motivaciji torej obstaja veliko možnosti za 

povezovanje različnih umetnostnih področij. 

Metka Kordigel Aberšek igro vlog šteje v posebno skupino kombiniranih jezikovnih in 

nejezikovnih motivacij. Igra vlog črpa velik del svoje učinkovitosti iz nejezikovnih 

segmentov komunikacije, toda temelj dvogovorne komunikacije, ki v igri vlog prevladuje,  je 

jezik.   

Primer motivacije na besedilu iz Mehurčkov:  

Pri pesmi Ciciban in čebela, v kateri poteka dialog med njima, čebela opozarja Cicibana na 

neprimerno obnašanje in na kazni, ki bi ga lahko doletele. V uvodni motivaciji se učenci 

lahko igrajo igro vlog, in sicer nastopajo v vlogi očeta, mame in otroka. Otrok je poreden, 

starši pa mu povedo, kako se oni ob tem počutijo in kako ga bodo kaznovali za njegovo 

obnašanje. 

Izkušenjske motivacije so: 

• pridobivanje pojma, 

• pridobivanje problema in 

• situacijska motivacija. 

Povezane so z zunajliterarno stvarnostjo. Predvsem spodbujajo čustven odziv in posebne 

ubeseditve doživetja pri učencih. Temeljijo na dojemanju medosebnih odnosov in čustvenih 

stanj. Kordigel Aberškova jih deli na realne in medbesedilne izkušenjske motivacije. 
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Primer motivacije na besedilu iz Mehurčkov:  

Pri obravnavi pesmi Pismo se z učenci pogovorimo o tem, kaj počnejo ob večerih, kako se 

počutijo, ko jih starši pošljejo spat, zanima pa nas tudi, kako se počutijo, ko se ne naspijo. 

Opišejo nam svoje izkušnje na to temo. 

Medbesedilne motivacije so: 

• ponovitev literarnega znanja kot motivacija, 

• narobe pravljica, 

• in potem? 

Kadar so povezave med besedili razvidne, lahko uporabimo predstavnost že prebranih besedil 

in znanje o njih kot motivacijsko sredstvo. Ta tip motivacije spodbuja pridobivanje 

književnega znanja in ga utrjuje, vendar se na razredni stopnji uporablja le občasno. 

Primer motivacije na besedilu iz Mehurčkov:  

V več pesmih v zbirki Mehurčki se pojavlja Ciciban. Učenci lahko pred obravnavo nove 

pesmi, v kateri nastopa Ciciban, opišejo, kaj že vedo o njem, opišejo njegove lastnosti, 

pripovedujejo o pesmi, v kateri je nastopal. Učenci tudi že poznajo pesnika Otona Župančiča, 

zato lahko pred branjem pesmi ponovijo, kaj že vedo o njem, in dodajo nove zanimivosti iz 

njegovega življenja, čeprav je to mogoče bolj primerno za konec ure. 

2.5.1.2 Nejezikovne motivacije 

Sem štejemo: 

• glasbene motivacije, 

• likovne motivacije, 

• gibalne igre, 

• ples in 

• pantomimo. 
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Pogosto se povezujejo z jezikovnimi motivacijami (asociacijami, domišljijsko sliko, 

pridobivanjem pojma). Ob izbrani tematski besedi, domišljijski situaciji ali pojmu izražajo 

učenci svoje predstave in občutja s pomočjo nejezikovnih izraznih sredstev.  

Ilustracije v berilu so poseben tip likovnih motivacij, s pomočjo katerih učenci pred branjem 

berila oblikujejo domišljijsko zgodbo, ki se navezuje na ilustracijo. 

Primer motivacije na besedilu iz Mehurčkov:  

Pri mnogih pesmih si lahko učenci ogledajo ilustracijo in si sami ustvarijo zgodbo, svoje 

mišljenje o dogajanju na sliki. Pri pesmi Lenka se, na primer, na ilustraciji veliko dogaja in 

vsak učenec si lahko to dogajanje razlaga po svoje ter ga opiše. Pri Župančičevih pesmih je 

veliko možnosti za gibalne igre, ki jih tudi sam vključuje v nekatere pesmi (Postovka). Veliko 

je možnosti za oponašanje gibanja živali (Stari Medo, Žabe). Lahko se navežemo tudi na 

glasovno oponašanje, slišimo in oponašamo vrabce, kovače, kladiva, zvonove ali pa se 

poigramo z ritmom, ki je ena od Župančičevih izrazitih prvin v pesmih.  

2.5.2 Najava besedila, lokalizacija in interpretativno branje 
Ob koncu motivacije je učenec čustveno in predstavno pripravljen na srečanje z besedilom v 

fazi interpretativnega branja. Pred tem povemo ime in priimek avtorja in naslov pesmi, kar z 

eno besedo imenujemo lokalizacija. Šabičeva dodaja, da učitelj lahko pove tudi naslov 

pesniške zbirke, v kateri je bila pesem prvič objavljena. 

Lokalizaciji sledi učiteljeva interpretacija besedila. Učenci morajo biti med poslušanjem v 

sproščenem in ugodnem položaju, v tem času naj ne bi sledili besedilu v berilu, ker bi to 

zmotilo njihovo estetsko doživetje pesmi. Učitelj med branjem z učenci komunicira le s 

pogledom, prekinjanje branja z razlago besed ali vzpostavljanjem discipline je moteče, prav 

tako tudi učiteljeva hoja po razredu. V tej fazi učenci razvijajo predvsem sposobnost 

zaznavanja in doživljanja besedila. Interpretativno branje učitelja vselej izhaja iz sporočilnosti 

in oblikovanosti besedila, biti pa mora vzorno in doživeto. Metka Kordigel Aberšek celo 

zapoveduje, da mora učitelj pesem recitirati na pamet. 

2.5.3 Premor po branju 
Je trenutek tišine po končanem branju besedila in čeprav je ta faza najkrajša izmed vseh faz 

šolske interpretacije, ni nič manj pomembna. Učenci si v tem trenutku tišine ustvarjajo vtise o 

prebranem delu in se čustveno-predstavno odzivajo na besedilo. Učitelj spremlja njihove 
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zunanje reakcije, oceni, kako so učenci besedilo doživeli in na kaj naj bo še posebej pozoren v 

naslednji fazi. 

Metka Kordigel po čustvenem odmoru priporoča učiteljevo izjavo; to je iz lirskega besedila 

izbran verz, ki ga učitelj citira in s tem poudari po njegovem mnenju bistven segment pesmi. 

S to izjavo se lahko naveže tudi na uvodno motivacijo, tako da z eno povedjo iz besedila 

izpostavi pojem ali problem, ki je bil obravnavan na začetku ure.  

2.5.4 Izražanje doživetij, analiza, sinteza in vrednotenje 
Cilj te faze je zmanjšati razkorak med učenčevimi stvarnimi doživetji besedila in možnim 

popolnejšim doživetjem, kar dosegamo z upoštevanjem načela dialoškosti. Izražanje doživetij 

je pomembno za učenca, saj mu pomaga dojeti besedilo kot lastno izkušnjo, hkrati pa je tudi 

izhodišče za pridobivanje bralne sposobnosti. Učitelj lahko v učenčevih odzivih najde pot za 

nadaljnje razčlenjevanje, te odzive pa lahko pridobi z uporabo dialoške metode (učiteljeva 

vprašanja, odgovori so ustni ali pisni) in ankete (anketni list z vprašanji/nalogami, ki 

spodbujajo izražanje emocij, asociacij, misli in opažanj). 

Sledi analiza, ki je opredeljena kot poglabljanje spontanega doživetja. Tu se postopoma 

razvijejo vse bralne sposobnosti; zaznavanje in doživljanje izboljšujejo naloge, ki se nanašajo 

na ritmične sestavine besedila, zvočnost in nenavadnost besed, besedilne slike in osnovno 

razpoloženje.  Ob pesemskih/besedilnih slikah se razvija učenčeva sposobnost fantazijskega 

in racionalnega mišljenja ter sposobnost vrednotenja. Glede na čutno zaznavanje/doživljanje 

sestavin besedila ločimo naslednje sestavine pesemskih slik: vidne, slušne, tipne, okusne in 

vonjavne. 

Primer izvedbe na besedilu iz Mehurčkov: Vrabci in strašilo 

Učenci najprej izrazijo doživetja o prebrani pesmi. Kaj v pesmi si si posebej zapomnil? Ti je 

bil kakšen verz posebej všeč? 

Pogledamo si pesemske slike, na primer slušne: Kako se v pesmi oglašajo vrabci?  

Pogovorimo se o neznanih besedah in razložimo nekatere stvari iz vsebine pesmi. Ali veste 

kakšen je proso? Kaj pomeni beseda brljav? S čim strašilo odganja vrabce? Ali se vrabci 

bojijo strašila? 
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Pesem še oblikovno analiziramo. Kakšna je pesem na pogled? Koliko kitic ima? Koliko 

verzov ima vsaka kitica? Katere rime najdete v pesmici?  

 

Analizi sledi sinteza oziroma strnjevanje doživetij in spoznanj. Ta zajema temeljne pojme iz 

književnega znanja ter vsebinske in oblikovne sestavine besedila. 

Sinteza se v šolski interpretaciji povezuje z vrednotenjem, ki je najbolj zapletena stopnja 

obravnave besedila. Temeljna značilnost je odkrivanje povezav med delom in bralcem. Branje 

odkriva v človeku nove prostore doživljanja, možnost drugačnega gledanja, razumevanja ljudi 

okrog sebe, možnost kritičnega premisleka – naloge za razvijanje teh sposobnosti so 

usmerjene v oblikovanje in izražanje učenčevih stališč.  Potrebno je upoštevati učenčevo 

individualnost.  

Vrednotenje lahko poteka na več ravneh. Vrednotenje glede na učenčev odziv na celovitost 

besedila je aktualizacija motivike in tematike besedila. Vrednotimo lahko tudi glede na 

zunajliterarno stvarnost. To se povezuje tako z nesmiselnimi in fantastičnimi besedili, kot s 

poetiziranimi podobami iz zunajliterarne stvarnosti. Ta tip vrednotenja lahko razvijamo z 

nalogami poustvarjalnega pisanja, ki izhajajo iz poznavanja besedila. Medbesedilno 

vrednotenje je primerjanje besedila z drugimi besedili, in sicer na podlagi tematskih, 

predstavnih in oblikovnih vzporednic. Vključuje učenčevo medbesedilno izkušenost, s tem pa 

tudi njegove subjektivne okuse, želje in interese.  

Primer izvedbe na besedilu iz Mehurčkov:  

Učenci so prebrali pesem ali več pesmi, v katerih nastopa Ciciban (Ciciban - Cicifuj, Ciciban 

in čebela, Kadar se Ciciban joče). Katere njegove lastnosti ste opazili? Poznate še kakšno 

drugo pesem, v kateri nastopa otrok, ki ima podobne lastnosti kot Ciciban? Kakšne lastnosti 

pa bi pripisali sebi in svojim sošolcem? 

Pri Župančičevih pesmih je veliko možnosti za aktualizacijo. Na primer pri pesmi Turek je ta 

opisan in ilustriran v tradicionalnem oblačilu, obut v cokle, ima velik nos z bradavicami. Ali 

vsi ljudje v Turčiji izgledajo tako? So še vedno tako oblečeni? 

Pri pesmi Uspavanka bi učenci lahko izbrali primerno glasbo, ki bi spremljala pesem. Se ti je 

že kdaj zgodilo, da nisi mogel zaspati? Kako si se počutil? Kaj ti je pomagalo, da si lažje 

zaspal? 
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Vrednotenje naj se ne strne s plitvo moralo, naukom ali glavno mislijo. 

2.5.5 Nove naloge 
Nove naloge utrjujejo, poglabljajo in dograjujejo literarno doživetje. Posebno mesto med temi 

nalogami ima ponovno branje besedila: »Ponovno interpretativno branje besedila je sedaj 

priložnost za polno literarnoestetsko doživetje, polno do te mere, kot jo dopuščata otrokova 

recepcijska sposobnost in stopnja njegovega bralnega razvoja.« (Kordigel, V: Saksida, 1994a: 

79.) Pri učencih, ki že znajo brati, lahko učitelj izvede tiho, polglasno, glasno, interpretativno 

branje ali branje po vlogah.  

»Ob individualnem tihem branju se otroci opredeljujejo do literarnega besedila, vrednotijo, 

ugotavljajo, da jim je všeč ali da jim nekateri deli ne ugajajo. Besedilo uvrščajo v svoj 

individualni kontekst in opredeljujejo svoj odnos do literarnega dela. Poleg tega ob tem 

drugem polnem stiku z besedilom opažajo tiste elemente, ki so jih ob prvem stiku morebiti 

spregledali.« (Kordigel Aberšek, 2008: 189.) 

Pri tradicionalnem književnem pouku so po individualnem branju priporočali še glasno branje 

besedila, vendar ima to poleg prednosti tudi nekaj slabosti. Učenci, ki so slabši bralci, se ob 

glasnem branju počutijo neprijetno in ne morejo slediti dobrim bralcem. Učitelj lahko glasno 

branje nadomesti s polglasnim branjem v dvojicah. 

Poleg različnih oblik ponovnega branja je za doseganje smotrov pri pouku književnosti 

pomembno tudi memoriranje besedila. S to stopnjo se, kot navaja Rosandić, sklene proces 

literarne komunikacije, razvija se učenčeva sposobnost govorne realizacije doživetih verzov, 

poglablja se doživetje ritma, razvija se senzibiliteta za pesniško besedo in prispeva k 

razvijanju učenčeve estetske kulture. Pred memoriranjem moramo poskrbeti za predhodno 

motivacijo, interpretativno branje in analizo, saj brez tega učenje pesmi na pamet ni smiselno. 

Besedilo, ki ga izberemo, mora biti kvalitetno, a ne prezahtevno in predolgo. Memoriranju 

sledi deklamiranje, s katerim učenec lahko  izrazi svoje dojemanje besedila. 

Med nalogami v sklepni fazi šolske interpretacije se najpogosteje pojavljajo ustvarjalna 

preoblikovanja in dopolnjevalna besedila. Nastajajo domišljijska besedila, s katerimi se 

razvijajo predvsem sposobnosti fantazijskega mišljenja, razumevanja, jezikovne inovacije, 

doživljanja besedne slike, ipd. Poleg domišljijskih besedil književna didaktika priporoča tudi 

pisanje neliterarnih besedil, kot so odgovori na vprašanja (povezana s slogovnimi sestavinami 
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in njihovo funkcijo), predstavitev avtorja ali ilustratorja, anketa o branosti določenega dela, 

vsebinska lokalizacija besedila, dnevnik branja. (prim. Saksida,1994a) 

Primer izvedbe na besedilu iz Mehurčkov:  

Pri novih nalogah imamo nešteto možnosti. Poleg likovnega izražanja imamo na voljo razne 

poustvarjalne naloge. Ena od takšnih nalog bi lahko bila, da bi učenci pisali nove pesmi ali 

zgodbice v povezavi s Cicibanom in ga primerjali z drugimi književnimi junaki. Učenci bi 

lahko tudi napisali pesem, v kateri se oglašajo in nastopajo živali. Sama pa bi zagotovo izbrala 

nalogo s podrobnejšo predstavitvijo Otona Župančiča in Marlenke Stupice. Učenci bi lahko 

naredili plakate in v knjižnici poiskali še druga njuna dela.     

 

  



25 
 

2.6 DOMAČE BRANJE 

Domače branje pomeni učenčevo samostojno branje literarnega dela zunaj šole. Ta dejavnost 

je dopolnilo k obravnavanju književnosti v šoli. Izbor del za domače branje je običajno tak, da 

se ujema oziroma dopolnjuje z izborom tem, obdobij in avtorjev v učnih načrtih, poleg tega pa 

naj bi bil hkrati zanimiv za učence. Nekateri seznami so okvirni in dopuščajo možnost izbire, 

drugi pa so bolj obvezujoči in natančno določajo dela, ki jih je potrebno prebrati. 

Kot v knjigi Didaktika književnosti piše Boža Krakar Vogel, raziskave in praksa kažejo, da se 

nekateri učenci domačemu branju izogibajo tudi iz razloga, ker na branje niso bili ustrezno 

pripravljeni, ker imajo slabe izkušnje ali ker se o svojem doživetju niso imeli priložnosti 

izraziti v zanimivi komunikaciji. 

Za pestrejše in boljše obravnavanje domačega branja so se izoblikovale poglavitne didaktične 

strategije, ki poudarjajo: 

- »načrtovanje predbralnih, (medbralnih) in pobralnih dejavnosti in umestitev teh faz 

obravnave domačega branja v redni pouk; 

- pestra neposredna motivacija in lokalizacija besedila pred branjem, razdelitev nalog 

skupinam posameznikom; 

- morebitna pomoč posameznikom v času, določenim za samostojno branje; 

- zanimive interpretativno ustvarjalne, frontalne, skupinske, individualne dejavnosti po 

branju.« (Krakar Vogel, 2004: 108.)  

Pri založbi Mladinska knjiga v zbirki za domače branje Knjiga pred nosom od leta 2008 

izhajajo knjige, obogatene z didaktičnim instrumentarijem, ki pripomore k bolj učinkovitemu 

in prijetnemu branju. V tej zbirki so izšli tudi Župančičevi Mehurčki. 
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2.7 METODA DRUŽINSKEGA BRANJA 

Metoda družinskega branja je ena izmed metod za ustvarjanje spodbudnih položajev, ki 

otroke vodijo v svet literature. Izhaja iz teoretičnega izhodišča, da je književna vzgoja tem 

uspešnejša, čim bolj so pogoji zanjo podobni tistim pri učenju maternega jezika.  Da bi bila 

književna vzgoja uspešna, je potrebno poseči tudi v otrokovo zunajšolsko okolje, se pravi v 

njegovo družino. Nekateri imajo glede takšnega poseganja v družino pomisleke. Vendar 

večina družin kaže velik interes za otrokov napredek in želijo, da bi bil njihov otrok v šoli 

uspešen. Mnoge naloge, ki jih učitelji nalagajo otrokom so neprijetne, med njimi so tudi 

nekatere, ki so povezane z urjenjem osnovne tehnike branja. Te aktivnosti, ki so otroku 

neprijetne, v družini mnogokrat vodijo h konfliktom, zato nad njimi niso navdušeni niti starši. 

Vendar pri metodi družinskega branja temu ni tako, saj gre za: 

- utrjevanje/uvajanje nekaterih vzorcev življenja s knjigo, za uvajanje/ohranjanje oblik 

skupnega bivanja staršev in otrok, oblik, ki bodo predstavljale vir harmonije in 

dobrega počutja, 

- pridobivanje/ohranjanje bralnega časa, ki so ga prakticirale mnoge družine pred 

otrokovim vstopom v šolo in ki ga (zaradi prepričanja, da bo za otroka najkoristneje, 

če bo poslej bral sam) po vstopu v šolo večinoma opuščajo. S tem se ukinja oblika 

skupnega bivanja in vsaj za nekaj časa (za večino otrok pa za vedno) asociacijska 

zveza, da je srečanje z literaturo prijetno doživetje, 

- odkrivanje oblike skupnega bivanja v družinah, kjer otrokom pred vstopom v šolo niso 

brali – pri teh družinah gre še za odkritje nove dimenzije v medsebojni komunikaciji,  

- in kar je zelo pomembno: za preseganje negativnega vpliva na oblikovanje odnosa do 

knjige, ki nastaja z opazovanjem vzorca vedenja staršev v družinah, kjer nihče od 

odraslih ne bere ali bere samo tabloidne časopise. (prim. Kordigel Aberšek, 2008) 

V šolsko književno vzgojo je torej potrebno pritegniti tudi otrokove odrasle družinske člane 

tako, da bosta učiteljevo literarnovzgojno prizadevanje in otrokovo doživljanje literature 

doma drug drugega podpirala in dopolnjevala. To dosežemo s pravočasnim obveščanjem 

staršev in jasnim izražanjem, kaj od njih želimo. S tem pa jim tudi spodbudimo občutek, da 

sooblikujejo otrokov vzgojno-izobraževalni proces.  S starši se lahko pogovorimo že na prvi 

šolski dan, prosimo jih, da nam povedo nekaj o svojem otroku. Pogovor naj seveda nanese 

tudi na branje in poslušanje/pripovedovanje literature. Opozoriti jih moramo na izredno 
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pomembno vlogo odraslih pri otrokovem bralnem razvoju ter da bodo z družinskim branjem 

skozi celotno prvo triletje naredili veliko dobrega za otrokov bralni razvoj in odnos do 

literature. (prim. Kordigel, Saksida, 2004) 

Glasno branje otrokom v družini naj bi potekalo že od otrokovega rojstva. Otrokom lahko 

berejo starši, babice, dedki, bratje, sestre in drugi člani družine. Branje naj bi postalo 

nekakšen obred družine in potekalo vsak dan na istem mestu in ob istem času, najbolje zvečer 

pred spanjem. Branje pred spanjem vodi k umiritvi otrok in tudi k umiritvi tistega, ki otroku 

bere. Ob branju morajo otroci vedno videti tisk in slike, da lahko branje spremljajo z očmi. Z 

rednim branjem se vzpostavi tudi navada, ki dolgoročno vpliva na otroka, da kasneje,  ko že 

samostojno bere, sam poseže po knjigi. Straši oziroma tisti, ki berejo otroku, se morajo med 

branjem prilagajati otroku, odgovarjati na njegova vprašanja, sprejemati njegove komentarje 

in ga spodbujati k razmišljanju o prebranem. Tudi ko otrok že samostojno bere, se moramo še 

vedno ukvarjati z njim. Z otrokom se moramo pogovarjati o prebranem. K temu nas spodbuja, 

nam pomaga in nas usmerja zbirka Knjiga pred nosom, ki ima dodana izhodiščna vprašanja in 

naloge za razmišljanje o prebranem ter poglabljanje bralnega doživetja. Pomembno je, da 

starši ne prenehajo z metodo družinskega branja, ko otrok vstopi v šolo in pričenja s 

samostojnim branjem, saj je prav v tem času potrebnih največ spodbud in pomoči pri 

premagovanju bralnih težav. (prim. Grginič, 2006) 

Pripovedovanje, poslušanje pripovedi, predvsem pa branje knjig, pomagajo otroku, da spozna 

pisni način izražanja, ki je drugačen od ustnega. Otrok ob tem spoznava knjižni jezik, kar je še 

posebej pomembno za otroke, ki prihajajo iz območij, kjer imajo izrazita narečja. Z branjem 

oziroma poslušanjem si širi besedni zaklad, knjige pa so tudi bogat vir znanja. Poleg tega je 

otroška literatura učinkovita tudi za prenos kulture, družbenih in človeških vrednot. 

Ko starši berejo otroku, se morajo z njim tudi pogovarjati o prebranem, preverjati, če otrok 

sledi branju in ga razume. S tem se pri otroku razvija občutek za pozorno poslušanje in 

aktivno sodelovanje pri branju. 

Priporočljivo je, da ima otrok doma urejen bralni kotiček, v katerem ima svoje slikanice in 

drugo literaturo. V tem kotičku naj se nahajajo tudi listi in pisala, da lahko otrok po želji 

poustvarja, ilustrira ali zapiše, kaj si je zapomnil ali kaj mu je bilo najbolj všeč v prebrani 

knjigi. (prim. Knaflič, 2009) 
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2.7.1 Projekti družinskega branja 
V tujini in tudi v Sloveniji potekajo različni programi in projekti, ki naj bi pripomogli k boljši 

kakovosti družinskega branja. Projekti so razdeljeni v dve skupini.  

V prvi skupini projektov je cilj družinskega branja razvijanje jezikovne spretnosti, torej bralne 

in pisalne spretnosti, poleg tega pa stremi tudi k premagovanju strahu pred bralnim 

neuspehom. Pri nas obstaja program družinske pismenosti Beremo in pišemo skupaj, ki 

temelji na podlagi rezultatov o pismenosti v Sloveniji in so ga razvili strokovnjaki na 

Andragoškem centru Slovenije. V ta projekt so vključeni starši otrok, ki obiskujejo prvo 

triletje devetletke. Na srečanjih se seznanijo z različnimi besedili in razvijajo razumevanje 

besedil iz vsakdanjega življenja. Cilj programa je razvijanje pismenosti za potrebe 

vsakdanjega življenja in za pomoč otroku pri opismenjevanju. Programi večinoma potekajo v 

osnovnih šolah in v sodelovanju s šolskimi knjižnicami, vodijo pa ga posebej usposobljeni 

učitelji. Programa se prostovoljno udeležujejo starši in otroci skupaj, traja 50 ur. Dolgotrajni 

učinki programa se kažejo v izboljšani sposobnosti branja in pisanja vseh družinskih članov, 

razvijanju bralne kulture in večjemu zanimanju za branje. (prim. Knaflič, 2009)  

V drugi skupini so projekti, ki vključujejo aktivnosti ob družinskem branju, katerega cilj je 

razvijanje bralnega razumevanja, oblikovanje bralnih strategij in razvoj jezikovne zmožnosti. 

V Ljubljani tako potekajo prireditve, imenovane Ura pravljic in Igralna ura s knjigo, ki 

aktivno vključujejo tudi starše. (prim. Grginič, 2006) 

Pri delu v vrtcu in na praksi v šoli sem se srečala s projektom Bralni nahrbtnik. Vzgojiteljica 

ali učiteljica pripravi izbor dveh do petih knjig, ki jih da v nahrbtnik, v katerem je tudi plišasti 

zajček. Otrok bralni nahrbtnik vzame domov za en teden in s starši bere knjige. Starši svoje 

izkušnje in odzive otroka napišejo v dnevnik branja, otroci pa v vrtcu ali šoli predstavijo 

najljubšo knjigo. S tem otroci razvijajo svoje jezikovne zmožnosti, se učijo samostojnega 

pripovedovanja, razvijajo čut za skrb in odgovornost, s tem projektom pa jim tudi 

spodbujamo veselje do knjig. Kot sem opazila, so odzivi staršev in otrok zelo dobri. Otroci z 

veseljem pripovedujejo o prebranih knjigah in tudi starši v dnevnike branja zapišejo pozitivne 

misli.  

Mislim, da takšni projekti dobro vplivajo na otroke in starše; starši se tako začnejo bolj 

zavedati, kako pomembno je, da berejo svojim otrokom. Opažam pa tudi, da se otroci, ki 

doma veliko berejo s starši, lepše izražajo in imajo bogatejši besedni zaklad, v vrtcu ali šoli pa 

bolj pozorno sledijo branju in sami večkrat izrazijo željo po poslušanju pravljic ali pesmic. 
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Knjige, ki so jim bile všeč, ko so jih brali s starši, radi prinesejo v vrtec ali šolo in o njih 

pripovedujejo ostalim otrokom ali prosijo vzgojiteljico oziroma učiteljico, da jih prebere. 
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3 OTON ŽUPANČIČ IN NJEGOVI MEHURČKI 
3.1 ŽIVLJENJE IN DELO 

Oton Župančič se je rodil 23. januarja 1878 v Vinici, v Beli krajini. Leta 1980 so se 

Župančičevi preselili v bližnjo vas Dragatuš. Tu je Oton obiskoval prvi in drugi razred ljudske 

šole, v tretji in četrti razred ljudske šole je hodil v Novem mestu, kjer je naredil tudi prve tri 

razrede nižje gimnazije, četrtega pa v Ljubljani. V slednjo se je leta 1892 preselil z družino, ki 

je zapustila Dragatuš. V Ljubljani je Župančič naredil še višjo gimnazijo, v tem času pa  je 

tudi prijateljeval s Cankarjem, Kettejem in Murnom. Njegova dela so objavljali v raznih 

mladinskih listih in leposlovnih revijah, vendar takrat še nismo mogli zaslediti njegovega 

imena, saj je pisal pod psevdonimi Beli Kranjec, Smiljan Smiljanič, Gojko in Aleksej 

Nikolajev. 

Med leti 1896 in 1900 je poslušal zgodovino in zemljepis na dunajski univerzi, kjer se je tudi 

seznanil z modernimi slovstvenimi tokovi, dekadenco in simbolizmom. V tem času je objavil 

prvo pesniško zbirko Čaša opojnosti in Pisanice, ki so nastale že prej. Leta 1904 je objavil 

zbirko Čez plan ter svoj prvi prevod Shakespeara. V naslednjih letih je nekaj časa preživel v 

Parizu in ponovno na Dunaju, bil je domači učitelj grofiču Manfredu Attemsu. Leta 1908 je 

izšla njegova zbirka Samogovori. Ko se je leta 1910 za stalno vrnil v domovino, natančneje v 

Ljubljano, se je ukvarjal s pisanjem gledaliških poročil za Zarjo in Slovenski narod, kasneje je 

bil dramaturg Deželnega gledališča, v tem času je objavil tudi že prej nastalo zbirko za 

najmlajše Lahkih nog naokrog. V letu 1913 je opravil trimesečno prakso v Pragi, postal 

mestni arhivar v Ljubljani in se poročil z Ano Kassler. Leto kasneje se mu je rodil sin Marko, 

ki mu je bil navdih za izdajo zbirke Ciciban, neposredno pred njo je objavil Sto ugank. V 

naslednjih letih je urejal revijo Ljubljanski zvon, izdal kritični izbor svoje mladinske lirike 

Mlada pota in novo zbirko V zarje Vidove. 

Prevzel je posle dramaturga v Narodnem gledališču in ob tem začel načrtno prevajati 

Shakespeara, objavil in uprizoril je izvirno tragedijo Veronika Deseniška. Naslednja leta se je 

ukvarjal predvsem z gledališčem, bil izvoljen za predsednika Društva slovenskih 

književnikov, predaval je v tujini in bil izbran za dopisnega člana več tujih znanstveno-

umetnostnih ustanov. Po enoletnem zdravljenju na Notranjskem je pomagal Josipu Vidmarju 

urediti Dela Otona Župančiča I–IV. 
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Med leti 1941-1945, v času okupacije, je bil večinoma v bolnišnici zaradi hude angine 

pektoris, vendar je ves čas sodeloval z Osvobodilno fronto. Septembra 1941 je v Delu in 

Slovenskem poročevalcu s psevdonimom Neznani objavil pesem Pojte za menoj!-Veš, poet, 

svoj dolg? in z njo pozval svoj narod k uporu. Ob koncu okupacije je objavil zbirko z 

okupacijskimi in osvobodilnimi motivi Zimzelen pod snegom. Kasneje je bil republiški 

poslanec in postal predsednik Slovenske matice. 

Umrl je 11. junija 1949, pokopan je v skupnem grobu slovenske moderne na ljubljanskih 

Žalah. Tri leta po njegovi smrti je izšla zbirka Mehurčki, kjer so zbrane pesmi iz njegovih 

različnih zbirk za otroke. (prim. Mušič, 2007) 

3.1.1 Župančičeva povezanost z Belo krajino 
Župančič je v Beli krajini preživel samo zgodnjo mladost od 1878 do 1891, vendar je to 

obdobje močno zaznamovalo njegovo kasnejše pesniško ustvarjanje.  

»Moja prva mladost je bila lepa, in še danes sem vesel, da sem jo preživel v vasi in v Beli 

krajini med vedrim in bistrim ljudstvom, ki ga je tudi v hudih časih spremljala pesem, ples in 

smeh.« 

(Župančičev zapis iz let po osvoboditvi, V: Mušič, 2007: 7.)  

 

Predvsem so mu bili vir navdiha bogati belokranjski ljudski običaji in obredja, ki se v Beli 

krajini ohranjajo skozi stoletja (jurjevanje, kresovanje, koledovanje, tepežkanje). Pogosto je 

uporabil ljudske motive ali značilne pesniške oblike. Ljudski duh Bele krajine je navzoč v 

njegovih pesmih za otroke, opazen pa je tudi v vseh njegovih osrednjih pesniških zbirkah za 

odrasle, predvsem v pesniški zbirki Čez plan. Odraža se v tako v motivih kot tudi v jeziku, saj 

v Župančičevih pesmih najdemo veliko belokranjskih narečnih besed. 

Leta 1908 je napisal pesem Duma, v kateri je izpovedal svojo bolečino ob žalostni usodi 

belokranjskih izseljencev, ki se niso nikoli vrnili v domovino. 



32 
 

»Nihče ne pade z neba. Kakor vsak človek se tudi vsak pisatelj rodi na neki čisto določeni 

točki zemeljskih tal, iz katerih srka življenjske soke, potrebne za svojo rast. Mene je rodila 

Bela krajina, ki je že takrat občutila pezo kapitalističnega sistema. Ljudje, ko sem bil mlad, so 

se trumoma selili v Ameriko, ali pa so iskali zaslužka po Češkem, Nemškem s krošnjarjenjem 

in z drobno trgovino … Tako se mi je zgodaj odpiral pogled v življenje našega ljudstva. Kljub 

bedi pa je Bela krajina vedno rada prepevala, se šalila, imela je mnogo pripovedk, vraž, 

smešnic, ki so pojile mojo mlado fantazijo, predvsem pa ji moram biti hvaležen za njen lepi, 

mnogoizrazni, blagozvočni jezik, ki se je pozneje oglašal kot nek svojevrsten ton v slovenski 

poeziji.« 

(Oton Župančič, V: Mušič, 1980: 6.) 

»Mnogo mislim na svoj ljubi Dragatuš, večkrat vzamem Vašo razglednico v roke in milo se mi 

stori, ko ogledujem breze in hiše, kjer so mi tekla najlepša leta.«  

(Iz pisma F. Štefaniču, 1942, V: Mušič, 1980: 4.) 
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3.2 ŽUPANČIČEVA DELA ZA OTROKE 

Župančič se je s poezijo za otroke z večjimi ali manjšimi presledki ukvarjal vse življenje in ji 

namenjal enako pozornost kakor ustvarjanju za odrasle. 

Prve otroške pesmi je napisal že v nižji gimnaziji v Novem mestu, ko je bil še otrok. V tem 

času naj bi nastala pesem Zima, zima bela, ki jo je kasneje naslovil v Pesem nagajivka. Kot 

gimnazijec se je v Krekovem slovstvenem krožku in dijaški zadrugi šolal predvsem ob 

slovanski ljudski poeziji, glavni vir inspiracije so mu bili živi spomini na otroštvo v Beli 

krajini. Med leti 1894 in 1899 je pod različnimi psevdonimi objavljal v katoliških mladinskih 

listih Vrtec in Angelček, nekaj malega tudi v reviji Dom in svet. Od 1900 do 1903 je s svojim 

pravim imenom objavljal v liberalnem otroškem listu Zvonček, ki ga je urejal njegov 

belokranjski rojak Engelbert Gong. Njegovo prvo ustvarjalno obdobje predstavljajo Pisanice, 

ki so izšle leta 1900. Že s poimenovanjem po belokranjskih pisanicah (pirhih) je opozoril na 

svojo povezanost z rodno Belo krajino in na slikovitost ter pisanost motivov v njej. V 

pesmicah najdemo prizore iz narave, belokranjske ljudske običaje, otroške igrice in poučne 

zgodbice, nekatere imajo pravljične motive, najdemo pa tudi take, v katerih se je pesnik 

dotaknil svoje bolečine ob izseljevanju rojakov.  

Njegovo drugo ustvarjalno obdobje za otroke obsega čas od leta 1907 do 1910, ko je bil 

Župančič domači učitelj grofiču Manfredu Attemsu. V tem času je poslovenil kratko pravljico 

v prozi k slikanici Palčki Poljanci, nemškega avtorja Ernsta Kreidolfa. Na Dunaju je snoval 

abecedo v verzih Abeceda na polju in v gozdu. Žal je to delo zaradi neuspeha pri iskanju 

založnika ostalo neobjavljeno vse do leta 1986, ko je verze za manjkajočih 7 črk dodal pesnik 

Niko Grafenauer, likovno pa jo je opremila Jelka Reichman. Leta 1912 je v zbirki Lahkih nog 

naokrog izšlo petnajst pesmi za najmlajše, med katerimi so še vedno priljubljene Hi, hop, 

Možiček kopitljaček, Daj - zmaj. 

V letih ko je bila njegova ustvarjalna moč na vrhuncu, je ustvaril svoji najboljši zbirki za 

mladino Sto ugank in Ciciban. 

• Sto ugank 

Uganke je začel Župančič pisati zgodaj, nekatere je ustvaril že v gimnazijskih letih. 

Samostojno so izšle leta 1915 z naslovom Sto ugank - tristo zadrg, tristo zank. Uganke so 

razporejene po tematskih sklopih, ki zajemajo naravo, kmečka opravila, živali, cerkev in 

verske obrede, primorsko pokrajino in misel na domovino. Po obliki so uganke kratke kitice z 
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dvema do štirimi stihi v različno razgibanih ritmih. Nekatere so lahko rešljive, druge od otrok 

zahtevajo razmislek, nekaj med njimi pa je tudi takih, ki jih razumejo le odrasli bralci. 

• Ciciban 

S to pesniško zbirko se je Župančič povzpel na vrh slovenske mladinske poezije. Decembra 

1915 je bila natisnjena prva izdaja z naslovom Ciciban in še kaj, naslednje izdaje imajo 

skrajšan naslov Ciciban, prvotno ime zbirke pa naj bi bilo Meh za smeh. Ime za svojega 

osrednjega pesniškega junaka je Župančič našel v srbski ljudski uganki, ki je bila zapisana v 

Srpskem rječniku Vuka Karađića; v tej uganki nastopata ciciban in cicibanica. Pesnik je imel s 

Cicibanom v mislih predvsem sina Marka, ki je ob izidu knjige dopolnil eno leto. To kaže, da 

je Župančič spodbude za svoje pesmi dobil v družini. V pesmih se je vedno znal približati 

otrokom, njihovemu mišljenju, čustvovanju in načinu izražanja, ob tem pa otrokom 

spregovoril o nekaterih temeljnih vrednotah, kot so ljubezen do matere, do domače besede in 

domovine ter dobrota in resnicoljubnost. V prvem sklopu so pesmi o kolednikih, skupina 

pesmi je zamišljena kot gibalne igre, v nekaterih naj bi otroci posnemali različne glasove, 

vmes najdemo tudi šaljivke, uspavanke in poučne pesmi.   

Ciciban je bila zadnja pesniška zbirka za otroke, ki jo je objavil Župančič. Po tem je v 

slovenski jezik prepesnil verze za slikanico Pokonci izpod korenin, zasnoval še nekaj otroških 

pesmi, v katerih nastopa Ciciban, in leto pred smrtjo še skupino pesmi o ptičkah. Tri leta po 

njegovi smrti so izšli Mehurčki. (prim. Mušič, 2007) 

»Resničen je tisti mnogo ponavljani izrek, da je iz slovstva za deco najboljše komaj dovolj 

dobro. To mislim tako, da gre otrok s svojim instinktom v vsaki knjigi, ki jo dobi v roke, 

naravnost do jedra, kakor gre čebela cvetlici naravnost do meda.«  

(Oton Župančič: K Milčinskega pravljicam, 1911, V: Mušič, 2007: 122.)  

3.2.1 Osrednje značilnosti Župančičeva otroške poezije 
Jezik Župančičeve poezije za otroke je starinski, veliko je narečnih belokranjskih besed. 

Precej je pomanjševalnic in posnemanja glasov iz narave (Zvonovi, Vrabci in strašilo). Veliko 

pesmi je šaljivih, zafrkljivih (Kadar se Ciciban joče) ali izrazito ritmičnih (Rac, rac, racman). 

Po teh lastnostih je Župančičeva poezija izrazno primerljiva z ljudskim izročilom.  

V Župančičevih pesmih je veliko podob, prizorov iz narave. Rastline in živali iz narave so 

velikokrat poosebljene, imajo človeške lastnosti (Ciciban in čebela). Pogosto se pogovarjajo 
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med seboj ali z otroki, torej velikokrat pride do dialoga, ki je pogosta izrazna prvina pri 

Župančiču. 

Ena od pomembnih značilnosti je že omenjeno ljudsko izročilo, predvsem belokranjski ljudski 

običaji. Motive za pesmi si je pesnik pogosto sposojal tudi v drugem ljudskem izročilu, ne le 

belokranjskem, recimo za pesem Ples kralja Matjaža ali Kraljevič Marko in Ljutica Bogdan. 

Pesnik se je znal vživeti v otroka, se mu približati. V pesmih ga pogosto nagovarja k dobrim 

dejanjem, oblikuje njegov značaj, ga opozarja, usmerja in vzgaja (Ciciban - Cicifuj). V 

pesmih so opisane otroške lastnosti, kot so igrivost, strah, radovednost, zafrkljivost in 

podobne, s katerimi se lahko poistoveti vsak otrok. (prim. Mahnič, 1998) 
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3.3 MEHURČKI 

Mehurčki so prvič izšli leta 1952; v zbirki je bilo prvotno 24 pesmi, ki so zbrane iz vseh 

Župančičevih zbirk za otroke. Kasneje so bile zbirki dodane še štiri pesmi: Kola se kotač, Hi, 

hop, Rac, rac, racman in Glej, račke, labodi, tako da je v zbirki sedaj skupaj 28 pesmi. 

Nekaterim izdajam Mehurčkov je bilo kasneje dodanih še 50 ugank. 

V Mehurčkih najdemo pesmi, v katerih se pesnik spominja svojega otroštva v Beli krajini. 

Piše o tem, kako mu je bilo lepo, ko so se starši in drugi domači igrali z njim, ga vzeli na 

koleno in mu pripovedovali. Pesmi govorijo o tem, kako so se otroci med seboj igrali, se šalili 

in si nagajali. Navdih je pesnik velikokrat našel v naravi, v opazovanju in poslušanju živali na 

poljih in v gozdu. V Mehurčkih so tudi pesmi z ljudsko motiviko o slovenskih in srbskih 

ljudskih junakih. Seveda ne manjkajo pesmi o veselem, razigranem, a tudi poštenem in 

pogumnem junaku Cicibanu. Najdemo pa tudi uspavanke, pesmice za gibalne igre, pesmi v 

katerih lahko slišimo kako zvonijo zvonovi, kako čivkajo vrabci, plenkajo kladiva kovačev in 

še mnoge druge. (prim. Glazer, 2009) 

V knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani je v čitalnici na voljo izvod Mehurčkov iz leta 1956. 

Vse knjižnice, ki sem jih obiskala, imajo na voljo veliko različnih, starejših in novejših, izdaj 

Mehurčkov, ki so že vrsto let ena izmed bolj izposojenih knjig za otroke. 

 

Slika 1: Različne izdaje Mehurčkov  



37 
 

3.4 MARLENKA STUPICA 

Rojena je bila leta 1927 v Mariboru. Leta 1950 je diplomirala na Akademiji za likovno 

umetnost v Ljubljani; v našem glavnem mestu še vedno živi in dela. Že od malih nog si je 

izmišljala zgodbe in jih risala. Svojo ustvarjalnost je v celoti namenila otrokom. Njene 

podobe so natančne in premišljene, a obenem tople in lahkotne. 

Že več kot petdeset let sodeluje z založbo Mladinska knjiga, v tem času je ilustrirala in 

opremila več kot 100 otroških slikanic in knjig. Sodeluje tudi z revijama Cicido in Ciciban. 

Leta 2010 je izšla knjiga Drevo pravljic, v kateri so zbrane pravljice in pesmi z njenimi 

podobami. Nekatere izmed pravljic, ki se nahajajo v tej knjigi, so: Rdeča kapica, Trnuljčica, 

Moj dežnik je lahko balon, Grdi raček, pesmi Otona Župančiča … 

Že leta 1948 je ilustrirala Župančičevih Sto ugank, leta 1952 pa prvi natis Mehurčkov, s 

katerimi se je uveljavila. Mehurčki, z njenimi podobami belokranjske narodne noše in lepe 

narave, so izšli tudi v letih 1962, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978 in 1981. Mehurčki in sto 

ugank pa so izšli v letih 1980, 1982, 1985, 1999, 2003, 2009 in 2010. Z njenimi podobami so 

opremljeni tudi Mehurčki iz zbirke Knjiga pred nosom. Ilustrirala je še druge Župančičeve 

zbirke: Cicibanove pesmice, Pisanice, Črep – na tleh je lonček in Vesele pesmi piskamo. Za 

nepozabne ilustracije Mehurčkov je prejela tudi Levstikovo nagrado. To nagrado je med 

drugim prejela tudi za življenjsko delo. 

 

 

Slika 2: Ilustracija Marlenke Stupice iz Mehurčkov 
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III. EMPIRIČNI DEL 

4 OBRAVNAVA ŽUPANČIČEVIH MEHURČKOV V PRVEM 

TRILETJU 
Za izvedbo empiričnega dela moje diplomske naloge so me prijazno sprejeli v Osnovni šoli 

Mirana Jarca v Črnomlju. Ure sem izvedla v 2. b razredu pri učiteljici Katji Kocjan Plut in v 

3. a razredu, ki ga poučuje Bernarda Starašinič. 

Drugi razred obiskuje 20 učencev. Skupaj smo preživeli dve šolski uri. Prvo uro smo 

obravnavali pesem Vrabci in strašilo, v naslednjem tednu pa smo pri uri obravnavali Pismo. 

Učenci so lahko domov vzeli knjigo Mehurčki iz zbirke Knjiga pred nosom. Njihova naloga 

je bila, da skupaj s starši (metoda družinskega branja) preberejo eno ali več pesmic iz 

Mehurčkov. Starši naj bi po končanem branju rešili vprašalnik, ki sem ga priložila h knjigi. 

V tretjem razredu, ki ga obiskuje 14 učencev, so učenci Mehurčke brali za domače branje. Po 

želji so lahko naredili katero od nalog, ki so dodane pesmim. Pred tem sem izvedla 

motivacijsko uro, pri kateri smo obravnavali pesem Lenka in se pogovorili o pesniku Otonu 

Župančiču. 

Svoje mnenje o knjigi Mehurčki iz zbirke Knjiga pred nosom sta podali tudi učiteljici Katja in 

Bernarda. 
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4.1 OTON ŽUPANČIČ: VRABCI IN STRAŠILO 

 

Slika 3: Pesem Vrabci in strašilo in ilustracije z nalogami iz knjige Mehurčki 

Opis ure: 

Po uvodni predstavitvi sem uro začela z uganko, katere rešitev je bila strašilo. Uganka je 

učence zelo pritegnila in večina učencev je tudi vedela rešitev. Ko so učenci ugotovili rešitev 

uganke, smo se pogovarjali o strašilih, in sicer:  kje stojijo, zakaj jih ljudje postavijo, kakšna 

so na pogled in podobno. Učenci so o tem vedeli veliko in so z veseljem odgovarjali na moja 

vprašanja. Pogovoru je sledila igrica Oblikuj strašilo, pri kateri je moral eden izmed učencev 

oblikovati držo svojega sošolca, da bo čim bolj podobna strašilu, poleg tega pa je moral tudi 

povedati, kakšno obrazno mimiko mora imeti, da bo strašilo čim bolj strašno. Učenci so se v 

igrico vživeli ter se trudili, da bi bile njihove poze in mimika čim bolj strašne. 
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Slika 4: Igrica Oblikuj strašilo 

Ob napovedi besedila so nekateri učenci povedali, da pesem že poznajo, saj jih je veliko bralo 

Mehurčke za bralno značko. Pesmica jim je bila všeč, ker je zabavna, ker govori o ptičkih in 

ker ima veliko rim. Ob razlagi neznanih besed jih je večina vedela, kaj je proso, kako zgleda 

in za kaj ga uporabljamo. Proso sem jim tudi prinesla s seboj, da so ga lahko prijeli v roke in 

si ga ogledali. Nihče izmed učencev pa ni poznal besede brljav. Nekateri so sklepali, da to 

pomeni grd ali neumen. Učenci so vedeli, da pesmico pripovedujejo vrabci, najbolj pa jim je 

bilo všeč oglašanje vrabcev čiv čiv, živ živ. Pesem smo tudi analizirali in poiskali rime.  

Za nove naloge sem izbrala izdelovanje lutke na palčki. Učencem sem pripravila palčke, dele 

za strašilo iz kartona in različne materiale, s katerimi so okrasili strašilo. Izdelavo sem jim 

demonstrirala, jim razdelila materiale in jim po potrebi pomagala pri izdelovanju. Ko so bile 

vse lutke narejene, so učenci v paru igrali dialoge, ki so ponazarjali pogovor med strašiloma 

na polju. Zelo so bili veseli, da so lutke lahko odnesli domov, da se bodo še lahko igrali z 

njimi. 
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Slika 5: Demonstracija izdelave strašila 

 

Slika 6: Učenca izdelujeta strašilo 
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Slika 7: Učenci pri izdelovanju strašil 

 

Slika 8: Učenci z lutkami 
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Razmišljanje o uri: 

Ker je bila to moja prva ura v tem razredu, sem bila pred začetkom kar malo nestrpna. Vendar 

so bile moje skrbi odveč, saj sem se pri uri počutila prav prijetno in po odzivih učencev lahko 

sklepam, da so se tudi oni počutili dobro. 

Učence je predvsem pritegnila igrica Oblikuj strašilo. Trudili so se, da bi bili čim bolj strašni, 

opazovali pa so tudi sošolce in izbirali najstrašnejšega. Mislim, da jih je uvodna motivacija, 

torej uganka, ki sta ji sledila pogovor in igrica, pritegnila. To se je kazalo skozi celotno uro, 

saj so uro spremljali in pri njej sodelovali, čeprav so nekateri pesem poznali že od prej, ker so 

jo brali v okviru bralne značke.  

V osrednjem delu ure so učenci pozorno prisluhnili mojemu interpretativnemu branju pesmi, 

na katerega sem se predhodno dobro pripravila, saj sem mnenja, da mora učitelj pesem 

prebrati čim bolj doživeto. Župančičeva pesem je bila učencem všeč, predvsem se jim je zdela 

zabavna, izpostavili pa so tudi oglašanje vrabcev v pesmi.  

Učenci so uživali pri izdelovanju lutk. Nastala so lepa in raznolika strašila. Uro smo na željo 

učencev podaljšali v odmor, saj so otroci s strašili igrali dialoge, kaj se pogovarjata dve 

strašili na polju. Nekatera strašila so se pogovarjala, da jim je dolgčas na polju, ker se ne 

morejo nikamor premakniti, nekatera so se pritoževala, da se jih ptice več ne bojijo, eden 

izmed parov strašil pa se je zaljubil. Pri opazovanju otrok pri igri z lutkami sem videla, kako 

so veseli, da so se lahko v šoli malo poigrali. Učence sem obiskala še popoldne v podaljšanem 

bivanju, kjer se jih je veliko igralo s strašili. 

Za pripravo na uro sem porabila kar precej časa, saj sem želela, da učenci pri uri uživajo in 

spoznajo Župančičeve pesmi v najlepši možni luči. Učenci so pesnika že poznali, vedeli so, 

kje je bil rojen, znali pa so našteti tudi nekaj njegovih pesmi. 
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4.2 OTON ŽUPANČIČ: PISMO 

 

Slika 9: Pesem Pismo in ilustracija z dodanimi nalogami 

Opis ure: 

V uvodni motivaciji smo se pogovarjali, kaj otroci počnejo ob večerih. Večina jih je 

odgovorila, da gledajo televizijo, nekateri berejo pravljice, dve deklici bereta mlajšim bratcem 

pred spanjem. Večji del učencev gre v posteljo ob osmi ali deveti uri, med vikendom pa so 

dlje pokonci. Priznali so, da včasih nočejo v posteljo, tudi če jim starši ukažejo, da je čas za 

spanje. Kljub temu pa se zavedajo, da bi bili zaradi pomanjkanja spanja v šoli zelo utrujeni in 

ne bi mogli slediti pouku ter se igrati s prijatelji.  

Pesem smo v nadaljevanju ure poslušali še na zgoščenki, ki je priložena knjigi Mehurčki. 

Učenci so ugotovili, da prvi dve kitici recitirajo otroci, tretjo pa odrasli.  

Učenci so imeli možnost, da tudi oni nekaj ukažejo zamorskemu kralju. Ukaze so zapisali na 

lističe, katere smo dali v kuverto, ki jo bomo poslali zamorskemu kralju. Učence sem razdelila 

v pare in trojice. Vsaka skupina naj bi napisala en ukaz, vendar so učenci iz skoraj vseh 

skupin prišli po nove lističe, na katere so zapisali nove ukaze. Všeč jim je bilo, da so lahko 

oni ukazovali odraslim. 
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Ukazi zamorskemu kralju:  

• Zamorski kralj, takoj pridi na obisk k nam v Črnomelj! Aida in Žan 

• Ti moraš takoj spat in ne mi, ker nismo zaspani! Karin 

• Pridi k nam in nam prinesi sladkarije! Luka in Tjaša 

• Takoj pospravi sobo in pridi na kosilo! Dario in Črt 

• Ti ne smeš imeti krone in biti glavni, ampak mi otroci! Nina, Larisa in Mark 

• Moraš biti priden, drugače boš dobil po riti! Ivona, Beni in Nik 

 

Učence sem vprašala, kako si predstavljajo daljno deželo: 

• Daljna dežela je pod morjem. Karin 

• Daljna dežela je ob morju, ker je pismo prišlo z ladjo. Črt 

• Je daleč od Slovenije in je čisto drugačna. Tjaša 

• V daljni deželi je polno sladkarij, rastejo tudi na drevesih. Ivona 

Učenci so narisali daljno deželo in zamorskega kralja. 

 

Slika 10: Risbe otrok 
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Slika 11: Risbe otrok I 

 

 

Slika 12: Risbe otrok II 
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Razmišljanje o uri: 

To je bila moja druga ura v tem razredu, zato sem se tokrat v razred podala nekoliko bolj 

samozavestno. Učenci so tudi pri tej uri sodelovali, že pri uvodni motivaciji so vsi želeli 

opisati, kako preživljajo večere doma. 

V nadaljevanju ure smo med drugim poslušali posnetek na zgoščenki, ki je priložena knjigi 

Mehurčki. Učencem je bil posnetek všeč in so ga želeli ponovni poslušati. Ugotovili so, da 

prvi dve kitici berejo otroci, kar jih je spodbudilo, da sami pri glasnem branju berejo bolj 

doživeto. 

Ker je učencev veliko in ena sama knjiga, sem jim pesem z nalogami in ilustracijo kopirala iz 

knjige, tako da je vsak učenec imel svoj izvod. Zanimivo mi je bilo, da so učenci takoj, ko so 

dobili liste, začeli brati vprašanja zapisana pod pesmijo in nanje odgovarjati. Pozorni so bili 

tudi na ilustracijo, saj smo se v prejšnji uri temu precej posvečali. 

V celotni uri so najbolj uživali, ko so lahko ukazovali zamorskemu kralju. Opazila sem, da je 

veliko ukazov podobnih, kot jih verjetno sami dobijo od staršev. Vsi so napisali več ukazov, 

čeprav sem jim rekla, da jim ni potrebno napisati več kot enega. Daljno deželo so si  

predstavljali različno, nekateri kot neko idealno deželo, kjer je veliko sladkarij in ji vladajo 

otroci, veliko pa jih je predvidevalo, da je daljna dežela ob morju, ker je na ilustraciji v knjigi 

narisano, da je pismo prispelo z ladjo. 

Ko sem ob koncu ure učencem povedala, da bodo knjigo lahko vzeli domov in jo brali s 

starši, so bili zelo veseli in so se takoj začeli prepirati, kdo bo knjigo prvi vzel domov. To 

kaže, da so jim bile Župančičeve pesmi všeč in jih želijo brati.  

Po štirih tednih sem prišla v šolo po knjigo in vprašalnike. Kar nekaj učencev je pristopilo k 

meni, začeli so mi pripovedovati o svojih najljubših pesmih iz knjige Mehurčki in o branju s 

starši. Bila sem zadovoljna, da so učenci ob branju preživeli lepe trenutke s svojimi starši. 
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4.3 ODZIVI STARŠEV DRUGOŠOLCEV 

Učenci drugega razreda so Mehurčke brali doma s starši. Ker me je zanimalo mnenje staršev 

o knjigi, ki ji je dodano didaktično  gradivo, sem sestavila vprašalnik za starše. Skupaj s 

knjigo so torej učenci domov nesli še vprašalnik, v katerem so starši izrazili svoje mnenje o 

knjigi Mehurčki iz zbirke za domače branje Knjiga pred nosom. 

Od dvajsetih učencev v razredu je knjigo prostovoljno domov vzelo 10 otrok. Vprašalnik je 

rešilo 8 staršev. 

Vprašanja in odgovori staršev: 

1. Koliko pesmi iz Mehurčkov ste prebrali skupaj z vašim otrokom? 

Vsi so prebrali dve ali več pesmi, večinoma okoli deset pesmi, dva starša sta z otrokom 

prebrala vse pesmi. 

2. Je Vaš otrok odgovarjal na vprašanja in naredil katero od predlaganih nalog?  

Vsi otroci so odgovarjali na vprašanja in naredili katero izmed predlaganih nalog. 

Na kratko napišite, katere naloge oz. vprašanja so bila najbolj zanimiva otroku. 

• Pod pesmijo Stari medo je bila naloga, da ob glasnem branju zabrundaš kot medo. To 

je bilo mojemu otroku najbolj zanimivo in smešno. 

• Vprašanja in naloge je imel bolj kot obveznost . 

• Vsako vprašanje po svoje pričara zanimiv otroški odgovor in duhovitost. 

• Moj sin je očitno tip človeka, ki mu vizualno veliko pomeni. Vsa vprašanja, ki so se 

nanašala na opise s pomočjo ilustracije, so mu bila zanimiva. Če so se vprašanja 

nanašala na vsebino pesmi z vključitvijo domišljije, je bilo zanimivo predvsem meni, 

ker sem poslušala sina in delala primerjavo med razmišljanjem otroka in odraslega. 

• Vprašanja v zvezi z ilustracijami. Na primer: Kakšne volje je zmaj na ilustraciji? Ob 

ilustraciji povej, kaj si mislijo, ali govorijo otroci. 
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3. Ste se z otrokom še drugače, ne glede na vprašanja, pogovarjali o posameznih pesmih 

ali o ilustracijah? Na kratko predstavite, kako je pogovor potekal. 

• Seveda. Vedno je bilo postavljeno kakšno dodatno vprašanje s sinove strani. Npr. Kaj 

je to tovariš? Sin je mislil, da je tovariš trener, ker tako včasih rečejo trenerju 

nogometa. Potem sva razčistila, da je v tem primeru to prijatelj oziroma nekdo, ki mu 

lahko zaupaš, se zaneseš nanj. Potem je dodal, da sva to jaz in ati. 

• Otroku je bilo potrebno razložiti pomen določenih besed. 

• Hči ima zelo rada pesmice. Vsako je po svoje pokomentirala. 

• Pesmi naj vsak razume po svoje in svojim letom primerno. 

• Pogovarjali smo se o pesmi Lenka, za katero je menil, da njeno besedilo ne more biti 

resnično.  

 

4. Se Vam priložene naloge zdijo koristne in so Vam bile v pomoč pri obravnavi pesmi? 

Vsem se priložene naloge zdijo koristne in so jim bile v pomoč pri obravnavi pesmi. 

Zakaj? 

• Priložene naloge se mi zdijo koristne, ker je z njihovo pomočjo otroku lažje razložiti 

pesem. 

• Za razumevanje jezika so dobre. Drugače pa je načeloma bolje, da je pesem 

neobremenjena z vprašanji. 

• Ker ustvarjajo posebno razmišljanje o pesmi. 

• Zaradi razlage neznanih besed. 

• Nam staršem, ki smo laiki pri poučevanju otrok, kažejo pot pristopa do otrokovega 

razmišljanja. Res se mi zdijo zelo koristne. 

• Priložene naloge pomagajo otrokom, da pesem razumejo in jo razširijo s svojimi 

besedami. 
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5. Bi si želeli več podobnih knjig z dodanim didaktičnim gradivom? 

Vsi starši so odgovorili, da bi si želeli več podobnih knjig. 

Ugotovitve: 

Vsi starši so s svojimi otroci prebrali veliko pesmi, iz tega lahko sklepamo, da so bile otrokom 

pesmi všeč in so si želeli slišati več kot eno. Otrokom so bila zanimiva različna vprašanja, dva 

izmed staršev sta posebej poudarila vprašanja povezana z ilustracijami. Učenci imajo vedno 

radi ilustracije in si jih z veseljem ogledajo. Mogoče pri pouku premalokrat dajemo poudarek 

ilustraciji in premalokrat izhajamo iz nje. Ta knjiga pa daje velik poudarek opazovanju in 

razmišljanju ob ilustraciji. Večina staršev je napisala, da so se z otrokom še drugače,  ne glede 

na vprašanja, pogovarjali o posameznih pesmih in ilustracijah, predvsem so otrokom razložili 

nekatere neznane besede. Le ena mama je napisala, da se niso pogovarjali, ker naj bi po 

njenem mnenju otroci pesmi razumeli po svoje. Vsi starši so napisali, da se jim naloge zdijo 

koristne in so jim bile v pomoč pri obravnavi pesmi, predvsem so s pomočjo knjige otroku 

lažje razložili pesem. Vsi bi si želeli več podobnih knjig, tudi tista mama, ki je zapisala, da naj 

bi vsak otrok pesmi razumel po svoje. 

Pri pregledu vprašalnikov se mi je zdelo zanimivo predvsem to, da je bilo staršem všeč, da so 

s pomočjo te knjige spoznali, kako razmišlja njihov otrok, in da so svoje razmišljanje 

primerjali z otrokovim. 

Iz rezultatov vprašalnika lahko sklepam, da je bila veliki večini staršev in  tudi otrok knjiga 

všeč in se jim je zdela koristna. Vsi pa bi si želeli več podobnih knjig z dodanim didaktičnim 

gradivom. 
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4.4 DOMAČE BRANJE TRETJEŠOLCEV 

Tretješolci so Mehurčke brali doma za domače branje. Od 14 učencev v razredu je knjigo 

domov vzelo 10 učencev. Knjige niso brali le štirje romski učenci. Vsi učenci, ki so knjigo 

vzeli domov, so naredili tudi vsaj eno izmed nalog, ki so dodane k pesmim. 

 

 

Slika 13: Odgovori na vprašanja pri pesmi Stari medo učenke Eve 
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Slika 14: Pesem nagajivka, ki jo je prebral in ilustriral Mateo 
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Slika 15: Vrabci in strašilo učenke Špele 
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Slika 16: Urša je izbrala pesem Kraljevič Marko in Ljutica Bogdan 

 

Preden so dobili knjigo za domače branje, smo imeli uvodno uro, pri kateri smo obravnavali 

pesem Lenka. 

Učenci so v uvodni motivaciji opisali ilustracijo. Opisali so vse, kar vidijo, in predvidevali, 

kaj se dogaja na sliki. Pesem sem jim prebrala, poslušali smo jo na zgoščenki, ki je priložena 

knjigi, učenci pa so jo brali tiho, polglasno in glasno.  

V zaključnem delu ure so reševali naloge, ki so bile zapisane ob pesmi v knjigi Mehurčki.  
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Slika 17: Pesem Lenka in ilustracija z dodanimi nalogami 

Naloga: Na ilustraciji lahko vidiš marsikaj: Lenkin obraz, črno muco, tri krožnike, starinski 

štedilnik … Pa res: kaj razmišlja muca? 

Odgovori učencev: 

Muca komaj čaka, da se bo petelin spekel. Ko se bo petelin spekel, bo muca dobila kaj za jest. 

Muca razmišlja, kako bi prišla do petelina, ker ji grozno diši in je grozno lačna. Mateo 

Muca je mislila na petelina. Ni vedela, ali bi petelina pojedla. Zato ga je samo gledala. 

Naenkrat je muca skočila in vzela petelina. Ko je prišla Lenka, petelina ni bilo več. Lenka je 

bila lačna. Muca je vzela mleko iz omare in ga spila. Matic 

Muca se skriva pod klopco in si misli, da bi Lenka dala petelina tudi njej. Zato se muca 

oblizuje okoli ust. Eva  

Muca bi se zapodila proti petelinu. Boji se Lenke in zbeži iz kuhinje. Najrajši bi raztrgala 

Lenkin predpasnik. Špela  

Muca je razmišljala, kako bi pojedla celega petelina. Boji se Lenke. Tadej  
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4.5 MNENJE UČITELJIC 

 

MNENJE O KNJIGI MEHURČKI 

 

Svoje mnenje o knjigi Mehurčki z dodanim didaktičnim gradivom sta podali tudi učiteljici 

Katja in Bernarda. 

 

 

Že na splošno so mi pesmi Otona Župančiča zelo pri srcu, ko pa sem dobila v roke nekoliko 

drugačno knjigo, knjigo, ki te z vprašanji popelje v otroški svet, pa še toliko bolj.  

 

Knjiga se mi zdi dobra popotnica za starše in učitelje, kateri želijo pri otroku spodbuditi 

veselje do branja. Je preprosta, pregledna, zapisana z velikimi tiskanimi črkami, kar je 

predvsem dobro za tiste otroke, ki se šele učijo črk in branja. Spremno besedilo (dodatna 

vprašanja) popelje otroka, da se vživi v pesem in jo tako bolje razume, s tem pa mu je tudi 

bolj všeč. 

Všeč mi je, da so ob pesmih ilustracije in da se določena vprašanja nanašajo tudi na 

ilustracijo. To otroku pritegne pozornost. Zelo uporabni pri pouku se mi zdijo predlogi na 

koncu knjige, saj spodbujajo otroka k ustvarjalnemu mišljenju in k temu, da se še sam 

preizkusi v pisanju pesmi. 

Po reakciji učencev, ko so knjigo skupaj s starši prebrali, bi lahko rekla, da jim je  pisana na 

kožo.  

 

To knjigo bi priporočila v vsako slovensko družino in šolo. 

 

 

Lep pozdrav! 

Katja Kocjan Plut, učiteljica 2.b razreda 
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Pesniška zbirka Mehurčki je vsem znana knjiga, ki ima veliko vrednost zaradi svoje 

preprostosti, prikaza življenja nekoč, pesnikove ustvarjalnosti, raznolikosti… V pesmih je 

izpostavljen otrok, ki je igriv, radoveden, nagajiv, razposajen… Prav bi bilo, da bi to knjigo 

imel vsak otrok doma, da bi se poistovetil s Cicibanom in drugimi junaki. 

 

Odločitev dr. Igorja Sakside, da je knjigo v podobi Alenke Glazer in Marlenke Stupice 

nadgradil, je po mojem mnenju pravilna. Tudi starši današnjih otrok jo imajo v tej podobi v 

svojem spominu. Ponujena pojasnila, navodila in vprašanja so v veliko pomoč staršem, 

učiteljem, pa tudi otrokom, ko že sami berejo pesmi in razmišljajo o njih. Ponujene so 

možnosti za lažje razumevanje besedil in ilustracij ob besedilih, ki otroku omogočajo, da lažje 

in bolj kreativno ustvarja tako likovno, kot glasbeno, piše domišljijske zgodbe, vsebine po 

svoje nadaljuje ali nadgrajuje tako doma kot pri pouku. Starši pogosto nimajo časa, zato so 

jim ponujeni dodatki, ko svojemu otroku berejo pesmi, v veliko pomoč. Tako avtor staršem in 

učiteljem prihrani dragoceni čas. Pa ne samo to, omenjeni dodatki so lahko tudi spodbude za 

dodatno razmišljanje oziroma ustvarjalnost.  

Bernarda Starašinič, učiteljica 3.a razreda 
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IV. SKLEP 
 

Glavni cilj moje diplomske naloge je bil ugotoviti odzive otrok, staršev in učiteljev na knjigo 

Mehurčki iz zbirke za domače branje Knjiga pred nosom. Ugotoviti sem želela tudi njeno 

uporabnost pri pouku književnosti v prvem triletju.  

Da bi lahko prišla do ugotovitev, sem nekaj prijetnih in zanimivih ur preživela v drugem in 

tretjem razredu Osnovne šole Mirana Jarca v Črnomlju, kjer sem izvedla tri šolske ure 

književnosti. Sestavila sem vprašalnik za starše drugošolcev, ki so skupaj s svojimi otroki 

brali z metodo družinskega branja. Tretješolci so Mehurčke brali doma za domače branje. 

Svoje mnenje pa sta podali tudi učiteljici Bernarda Starašinič in Katja Kocjan Plut. 

Pred izvedbo empiričnega dela sem prebrala veliko literature o poučevanju poezije v razredu 

in o pesniku Otonu Župančiču. Pri pripravah na ure sem si pomagala z nalogami, ki so bile 

dodane Mehurčkom, in s priročnikoma Jaz pa berem in Ko pravljice oživijo. Pesmi za 

obravnavo v razredu sem težko izbrala, saj je veliko Župančičevih pesmi, ki bi jih želela 

obravnavati z učenci. Na koncu sem se odločila za pesmi Vrabci in strašilo in Pismo v 

drugem razredu ter Lenka v tretjem. Slednja se mogoče nekaterim zdi bolj primerna za 

prvošolce ali drugošolce, vendar sem uro v tretjem razredu zastavila tako, da je bila za njih 

primerna in zanimiva. 

S svojimi urami sem na splošno zadovoljna, seveda pa bi jih lahko še izboljšala. Za to bi bilo 

potrebno boljše poznavanje učencev, več delovnih izkušenj in mogoče tudi več časa za 

izvedbo ur v šoli. 

Starši so se na vprašalnik odzvali tako, kot sem pričakovala. Nekaterim je bilo reševanje 

vprašalnika odveč, drugi pa so se zelo potrudili in zelo izčrpno odgovorili na zastavljena 

vprašanja. 

S pomočjo neposrednega dela v razredu, vprašalnikov za starše in mnenj učiteljic, sem 

ugotovila, da je knjiga Mehurčki iz zbirke za domače branje Knjiga pred nosom uporabna pri 

pouku književnosti v prvem triletju. Odzivi staršev in otrok so bili pozitivni, izrazili so željo, 

da bi bilo na voljo več podobnih knjig. S knjigo sem si sama pomagala pri poučevanju v 

razredu in tudi učiteljici sta podali pozitivno mnenje o njeni uporabnosti. 
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Ob koncu bi dodala še svoje mnenje o knjigi. Všeč mi je bila že takoj, ko sem jo prvič vzela v 

roke. Izhodiščna vprašanja, ki so dodana pesmim, se mi zdijo dobro vodilo za poglabljanje 

doživetja po prebrani pesmi. Knjiga usmerja tok razmišljanja mladega bralca, dodatne 

dejavnosti za razmišljanje in ustvarjanje po branju vodijo učenca k dobremu in pozornemu 

bralcu. Tudi dodatni predlogi in naloge na koncu knjige so zanimivi, tako za izvedbo v 

razredu kot tudi za domače delo. Ko sem opazovala odzive otrok in se z njimi pogovarjala o 

knjigi, je bila vsem všeč. Dodatne naloge so jim bile zanimive in jih niso jemali kot nekaj 

obremenilnega. Še posebej tretješolci, ki so naloge reševali doma v okviru domačega branja, 

so bili nad knjigo navdušeni. Pri poučevanju v drugem in tretjem razredu se mi je knjiga zdela 

zelo uporabna, saj sem v njej našla veliko uporabnih vprašanj in predlogov za delo. Kot 

bodoča učiteljica si želim več podobnih knjig, saj so v pomoč nam, učiteljem, in staršem, po 

mojem mnenju pa veliko pripomorejo k otroški ljubezni do branja. Še posebej me veseli, da 

so v zbirki Knjiga pred nosom izšli Mehurčki, ki so ena najlepših otroških knjig in bi jo 

morali otroci prebirati v čim večjem številu, saj pričarajo nasmeh na otroški obraz.  

Kot učiteljica in ljubiteljica književnosti si bom prizadevala, da Župančičeve pesmi ne bodo 

šle v pozabo. 

 

Od rok do rok, zvesto iz roda v rod - 

bi knjiga mogla najti lepšo pot? 

                          Oton Župančič 
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VI. PRILOGE 
- Vprašalnik za starše 

- Učna priprava Vrabci in strašilo 

- Učna priprava Pismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VPRAŠALNIK 

Spoštovani starši, 

sem Lina Zupančič, študentka razrednega pouka, na pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pišem 

diplomsko nalogo z naslovom Župančičevi Mehurčki v prvem triletju osnovne šole. Vaš otrok 

je domov prinesel knjigo Mehurčki iz zbirke za domače branje Knjiga pred nosom. Pesmim je 

dodano didaktično gradivo. Če najdete čas, z otrokom preberite nekaj pesmi in po želji naj 

Vaš otrok naredi kakšno nalogo, ki je zapisana pod pesmijo. Prosila bi Vas, da po končanem 

branju Mehurčkov rešite spodnji vprašalnik. 

1. Koliko pesmi iz Mehurčkov ste prebrali skupaj z vašim otrokom? 

Nobene 

Eno  

Dve ali več. Koliko? ______________  

 

2. Je Vaš otrok odgovarjal na vprašanja in naredil katero od predlaganih nalog? 

Da 

Ne 

Na kratko napišite, katere naloge oz. vprašanja so bila najbolj zanimiva otroku. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Ste se z otrokom še drugače, ne glede na vprašanja, pogovarjali o posameznih pesmih ali o 
ilustracijah? Na kratko predstavite, kako je pogovor potekal.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Se Vam priložene naloge zdijo koristne in so Vam bile v pomoč pri obravnavi pesmi? 

Da 

Ne 



 
 

Zakaj?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Bi si želeli več podobnih knjig z dodanim didaktičnim gradivom? 

Da 

Ne 

 

Hvala za sodelovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VRABCI IN STRAŠILO 

 

OŠ Mirana Jarca Črnomelj 
 
Študentka: Lina Zupančič                                           Datum: 10. 3. 2011 

Razred: 2. b 
 
Učna enota: Mehurčki 
 
Učna tema: Oton Župančič: Vrabci in strašilo 
 

Učni cilji:  

Učenec:  

• ob poslušanju označi besedilo na podlagi lastnega doživetja, 
• razvija zmožnost poslušanja umetnostnega besedila, 
• glasno in doživeto bere pesem, 
• v pesmi poišče rime, 
• primerja različne ilustracije, 
• izdela lutko strašilo. 

Metode dela: razlaga, pripovedovanje, opisovanje, poročanje, pogovor, delo z 
besedilom, poustvarjanje, risanje 

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah 

Učna sredstva in pripomočki: učni list, ilustracije, barvice, blago, gumbi, lepilo, škarje 

 
Literatura:  

Župančič, O. (2009). Mehurčki, zbirka Domače branje - Knjiga pred nosom. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

Grginič, M. in Saksida, I. (2004). Priročnik k berilu Ko pravljice oživijo. Ljubljana: 

Izolit. 

 

 
 
 
 



 
 

POTEK UČNE URE 
 
 UVODNA MOTIVACIJA 

 
Za začetek učencem zastavim uganko. Opozorim jih, da morajo dvigniti roko in počakati, da 
uganko preberem do konca, tudi če že prej ugotovijo rešitev. 
 
Sredi njive noč in dan, 

stoji mož ves razcapan, 

ne premika se, ne gleda, 

vrabec mu na ramo seda. 

 

Sledijo vprašanja: 

• Ste že kdaj videli strašilo? 

• Kam jih ljudje postavijo in zakaj? 

• Kako strašilo izgleda? 

 
V dvojicah se igrajo igro Oblikuj strašilo. Eden iz para oblikuje strašilo, določi položaj telesa 

in obrazno mimiko. Strašilo mora biti čim bolj strašno. Nato učenca zamenjata vlogi. 

 

 OSREDNJI DEL: DELO Z BESEDILOM 
 
NAJAVA BESEDILA: 
 
 Pesnik Oton Župančič je napisal pesem Vrabci in strašilo. Prisluhnite. 
 
PREMOR PRED BRANJEM 

 
INTERPRETATIVNO BRANJE BESEDILA: 
 
Učencem doživeto preberem pesem. 
 
ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU: 
 
Vprašanja o vtisih učencev: 

• Kakšna se vam je zdela pesmica? 

• Kaj vam je bilo v pesmici najbolj všeč? 

 

Učencem razdelim učne liste s pesmijo in ilustracijo iz knjige Mehurčki. 
 
Pesem poslušamo na posnetku, ki je priložen knjigi Mehurčki. 
 



 
 

 
VPRAŠANJA ZA RAZUMEVANJE: 
 

• Kako se v pesmi oglašajo vrabci? 

• Ali veste kakšno je proso? 

• S čim strašilo odganja vrabce? 

• Ali se vrabci bojijo strašila? 

 
RAZLAGA NEZNANIH BESED: 

Brljav - slep 

Proso - žito 

Mesti – pometati 

 

INTERPRETATIVNO BRANJE BESEDILA: 
 

Učenci pesem najprej preberejo tiho. Določim nekaj učencev za glasno branje pesmi. 

Opozorim jih, naj berejo čim bolj doživeto. 

 

• Kakšna je pesem na pogled? Pogledamo kitice in verze. 

• Koliko kitic ima? 

• Koliko verzov ima vsaka kitica? 

• Katere rime najdete v pesmici?  

 

Poznate pesnika Otona Župančiča? Veste kje je bil rojen? Ste že prebrali kakšno njegovo 

pesem? Vam je bila všeč? 

 
 
 
 NOVE NALOGE 

Ogledamo si ilustracijo strašila na učnem listu in ilustracije iz različnih izdaj Mehurčkov. 

Učenci jih primerjajo med seboj in povedo, katera jim je najbolj všeč. 

 

Učenci izdelajo lutko. Pripravim jim palčke, karton, različen papir in blago. 

Ko učenci končajo izdelavo strašila, z lutkami zaigrajo dialog pogovora med dvema 

strašiloma na polju.  

 



 
 

 
PISMO 

 

OŠ Mirana Jarca Črnomelj 
 
Študentka: Lina Zupančič                                           Datum: 18. 3. 2011 

Razred: 2. b 
 
Učna enota: Mehurčki 
 
Učna tema: Oton Župančič: Pismo 
 

Učni cilji:  

Učenec:  

• ob poslušanju označi besedilo na podlagi lastnega doživetja, 
• zaznava in doživlja zvočnost pesmi ob poslušanju interpretativnega branja pesmi 

(učiteljevo in sošolčevo branje, poslušanje posnetka), 
• doživeto in glasno bere pesem, 
• nariše zamorskega kralja in daljno deželo, 
• razvija zmožnost poslušanja umetnostnega besedila. 
 

 

Metode dela: razlaga, pripovedovanje, opisovanje, poročanje, pogovor, delo z 
besedilom, poustvarjanje, risanje 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učna sredstva in pripomočki: učni list, barvice, listi, kuverta, knjiga Mehurčki 

 
Literatura:  

Župančič, O. (2008). Mehurčki, zbirka Domače branje - Knjiga pred nosom. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

Grginič, M. in Saksida, I. (2004). Priročnik k berilu Ko pravljice oživijo. Ljubljana: 

Izolit. 

 

 
 
 



 
 

 
POTEK UČNE URE 

 
 UVODNA MOTIVACIJA 

 
Z učenci se pogovarjamo, kako doma preživijo večer. 

• Kaj počnete ob večerih? 

• Kdaj greste spat? 

• Kaj pa, če nočete spat? 

• Kaj bi se zgodilo, če ne bi spali ali bi spali zelo malo? 

 
 OSREDNJI DEL: DELO Z BESEDILOM 

 
NAJAVA BESEDILA: 
 
Pesnik Oton Župančič je napisal pesem, v kateri nekdo otrokom ukaže, da morajo spat. 
Prisluhnite kdo. 
 
PREMOR PRED BRANJEM 

 
INTERPRETATIVNO BRANJE BESEDILA: 
 
Učencem doživeto preberem pesem. 
 
ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU: 
 
Vprašanja o vtisih učencev: 

• Kakšna se vam je zdela pesmica? 

• Kaj vam je bilo v pesmici najbolj všeč? 

 

Učencem razdelim učne liste s pesmijo in ilustracijo iz knjige Mehurčki. Še enkrat preberem 
pesem. 
 
 
VPRAŠANJA ZA RAZUMEVANJE: 
 

• Od kod je prišlo pismo? 

• Kakšna je daljna dežela? 

• Kdo so Cicibani? 

• Povejte povelje zamorskega kralja. 

• Boste povelje upoštevali? 

 



 
 

 
RAZLAGA NEZNANIH BESED: 

Pečat 

INTERPRETATIVNO BRANJE BESEDILA: 
 

Učenci pesem najprej preberejo tiho. Določim nekaj učencev za glasno branje pesmi. 

Opozorim jih, naj berejo čim bolj doživeto. 

• Kakšna je pesem na pogled? Pogledamo kitice in verze. 

• Koliko kitic ima? 

• Koliko verzov ima vsaka kitica? 

• Katere rime najdete v pesmici?  

 
 
 
 NOVE NALOGE 

Ukazi za zamorskega kralja: 

Zamorski kralj je otrokom ukazal, da morajo spat. Kaj pa bi učenci sporočili ali ukazali 

zamorskemu kralju v daljno deželo? Sporočila učenci napišejo na lističe, katere dam v veliko 

kuverto, ki jo bomo poslali zamorskemu kralju. 

 

Risanje daljne dežele in zamorskega kralja: 

Učence vprašam, kako si oni predstavljajo daljno deželo. Nato z barvicami narišejo daljno 

deželo in zamorskega kralja. 
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