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POVZETEK 

 

Diplomsko delo predstavlja Ezopove basni v vrtcu. 

 

Namen diplomske naloge je, da se otroci preko projekta "Obravnavanje Ezopovih basni v 

vrtcu" seznanijo z basnimi in prepoznajo njihove značilnostmi, jih likovno upodobijo in 

prepoznajo nauk. 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge so predstavljene basni in živalske pravljice ter 

razlike med njima. Predstavljeni sta zgodovina in zgradba basni, pa tudi pisanje basni na 

Slovenskem ter slovenski in tuji basnopisci. 

 

V empiričnem delu pa je predstavljeno projektno delo z uvodno motivacijo, otroškimi 

risbami in komentarji ter analizo. Za raziskovalni instrument sem uporabila 20 otrok, 

starosti 5−6 let, iz novomeškega Vrtca Ciciban, Enote Labod. Za bolj nazoren prikaz je 

priloženo tudi slikovno gradivo.  

 

Ugotovila sem, da otroci sprva niso vedeli, kaj je basen. Nekateri otroci so med 

obravnavanjem basni prepoznali nekatere značilnosti, ostali so odgovor na vprašanje "Kaj 

je basen?" poiskali s starši. Zapisane odgovore so oddali v temu namenjeno škatlo, tako 

imenovano "skrinjico", pred igralnico. Pri nekaterih obravnavanih basnih otroci pogosto 

niso poznali pomena nekaterih besed, zato smo skupaj iskali sopomenke, da so razumeli 

zgodbo. Pri iskanju protipomenk so imeli otroci sprva težave, prav tako ob vprašanju "Kaj 

nas želi basen naučiti?" 

 

Otrokom je bila zanimiva izjemna kratkost zgodb. Bila sem pozitivno presenečena nad 

povezovanjem vedenja živalskih likov s človeškimi lastnostmi. Najbližje so jim bile 

zgodbe na temo prijateljstva. V te vsebine so se najbolj vživeli. 

 

Ključne besede: basen, živalska pravljica, otrok, zgradba, zgodovina basni, Ezop, 

basnopisci, nauk.  

 





 

 

ABSTRACT 
 

AESOP'S FABLES IN KINDERGARTEN 

 

The purpose of the thesis, which presents Aesop's fables, is to acquaint children with 

fables, help them recognise their characteristics and moral lessons, and encourage them to 

depict the fables, all through the project "Learning about Aesop's fables in kindergarten". 

 

The theoretical part deals with fables and animal stories and delineates the differences 

between them. It looks into the history and structure of fables, the creation of fables on the 

Slovene territory and domestic and foreign fable authors. 

 

As for the empirical part, it presents the project involving initial motivation and the 

drawings, and provides comments and analysis. A total of 20 children aged from 5 to 6 

years and attending the unit Labod of the Ciciban kindergarten in Novo mesto were used as 

a sample. The thesis also contains illustrations for a clearer demonstration. 

 

We found that at first, the children did not know what a fable was. In dealing with the 

fables, some of the children managed to recognise certain characteristics, while others 

answered the question "What is a fable?" with the help of their parents. They put their 

written answers into a "special box" in front of the playroom. The children often failed to 

work out the meaning of certain words in some of the fables. To this end, we helped them 

find synonyms so they could understand the story. Searching for synonyms proved to be 

difficult at first, as was the question "What is this fable trying to teach us?" 

 

Moreover, the children were interested in how short the fables were. It was a positive 

surprise that they managed to connect the behaviour of animal characters with human 

characteristics. They were mostly attracted to friendship-related stories, to which they 

could relate the most. 

 

Keywords: fable, animal story, child, structure, history of fables, Aesop, fable authors, 

moral lesson.  
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PREDGOVOR 

 

Diplomsko delo vsebuje teoretični in empirični del. 

 

V teoretičnem delu želim predstaviti značilnosti basni, njeno zgradbo in zgodovino ter 

najbolj reprezentativne slovenske in tuje basnopisce.  

 

Empirični del vsebuje predstavitev projektnega dela obravnavanih Ezopovih basni v 

skupini otrok, starih od 5 do 6 let, izvedenega v Vrtcu Ciciban Novo mesto, Enoti Labod.    

 

UVOD 

 

Otrok se s knjigo sreča že v svojem zgodnjem otroštvu, v družini, nato v vrtcu, kasneje tudi 

v šoli in ima za njegov razvoj velik pomen. Otrok knjigo otipa, si ogleduje in poimenuje 

slike. S knjigo si otrok bogati besedni zaklad in lažje premaguje vsakodnevne miselne 

ovire in situacije. Preko prebiranja in poslušanja zgodb, pravljic in pesmic otrok doživlja 

književno dogajanje in se s književno osebo identificira. 

 

Kot je menil Bolhar: "Basen je ena najlepših literarnih vrst pripovedne in hkrati poučne 

vsebine. Je torej najlepša in najprimernejša literatura, ki nudi globoke etične misli in 

moralna vodila" (Bolhar, 1991, str. 7). 

 

Za svoje diplomsko delo sem si izbrala basen, ker me je zanimalo, kako jo bodo otroci 

sprejeli, doživeli in na kakšen način bodo razumeli njen nauk. Še posebej primerne so se 

mi zdele zaradi njene kratkosti in preprostosti zgodb. 

 

Zelo pomembno se mi zdi, da otrokom vsakodnevno podajamo in prebiramo vsebine 

različnih pravljic, saj se otroci iz njih veliko naučijo. Knjige otroke oblikujejo v bralce, jim 

širijo miselno obzorje in njihovo znanje. Zato tudi sama otrokom ponujam veliko knjig, da 

si jih lahko ogledujejo, skupaj jih prebiramo in se ob njih pogovarjamo. Vsakodnevno jim 

berem in podajam njihovi starosti primerne vsebine in jim omogočam stik s knjižnim 

jezikom. Otroci ob knjigah uživajo, razmišljajo in si burijo domišljijo.  
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I TEORETIČNI DEL 

 

Tako kot otroci v vrtcu, sem tudi jaz rada poslušala pravljice in zgodbe, ki mi jih je brala 

mami. Najbolj so mi bile všeč zgodbe, kjer so nastopale poosebljene živali. To sem opazila 

tudi pri otrocih v vrtcu, zato sem se odločila, da bo moje diplomsko delo namenjeno 

književni vrsti − basni. 

 

1 BASNI IN ŽIVALSKE PRAVLJICE 

 

Pri vsakem narodu predstavlja ljudsko slovstvo bogato zakladnico najstarejše narodove 

kulture in književnosti. To je tisto slovstvo, o katerem ne vemo, kdaj in kje je nastalo in 

kdo iz naroda ga je ustvaril. Je namreč tisti del ljudske besedne umetnosti, ki je prehajal po 

ljudskem izročilu iz roda v rod in se pod raznimi družbenimi vplivi, v okolju in času 

spreminjal, krčil ali dopolnjeval. To slovstvo nam odkriva bogastvo ljudske domišljije, 

iznajdljivosti, duhovitosti, izvirnosti, šegavosti pa tudi modrosti (Bolhar, 1991, str. 7). 

 

Posebno in pomembno poglavje v ljudskem slovstvu zavzemajo med drugim tudi basni. V 

vseh časih do konca prejšnjega stoletja so imenovali to zvrst književnosti literarna velesila. 

To pa povsem upravičeno, saj so se ob basnih učili in zgledovali veliki pesniki in pisatelji 

vseh časov (Bolhar, 1991, str. 7). 

 

Posebnost med kratkimi poučnimi književnimi vrstami je basen; za razliko od prejšnjih jo 

najprej sestavlja ponazoritvena kratka zgodba, v drugem delu pa je na temelju začetne 

zgodbe dodan izrecen nauk. Snov ponazoritvene zgodbe je praviloma iz ne-človeškega, 

najraje živalskega sveta, le da se živali v njej obnašajo po človeško − končni pouk pa je 

utemeljen na presenetljivi podobnosti človeškega in živalskega obnašanja: bodisi da se 

živali obnašajo kot človek, še raje pa je reč obratna. Ker mora basen kar se da naglo hiteti v 

poučni konec, ki je njena "teža", je ponazoritvena zgodba kratka, neopisna, "gola", brez 

nepotrebnih zastranitev − zato je obseg basni majhen. Lahko bi rekli, da predstavlja epsko 

različico drugim, lirskim gnomičnim didaktičnim književnim vrstam (Kmecl, 1983, str. 

302). 
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Basen je poučna pripoved v verzih ali prozi. Njen nauk je izražen na začetku, koncu ali ga 

razberemo iz vsebine. V basnih nastopajo poosebljene živali, rastline, predmeti, celo 

pojmi, ki so jim pripisane človeške lastnosti. Prve basni so nastale v starem Orientu. V 

Evropi so bile grške Ezopove basni podlaga rimskim, klasicističnim in razsvetljenskim v 

17. in 18. stoletju. V srednjem veku so jih vpletali v pridige. Prve slovenske basni so bile 

objavljene v priročniku Sacrum promptuarium (1691–1707) avtorja Janeza Svetokriškega. 

Pozneje so basni pisali še Valentin Vodnik, Anton Martin Slomšek, Janez Trdina, Josip 

Stritar, Dragotin Kette. Sedaj jih med drugim piše tudi Slavko Pregl (Ivanič, 2011, str. 65). 

 

1.1 Zgodovina basni 

 

Izvira iz Orienta. V grški literaturi je Ezop pisal basni tako, da je posnemal indijske in 

grške. Pozneje jih je Fedrus prepesnil v latinščino. Basni so v 18. stoletju, v času 

razsvetljenstva, postale priljubljena književna vrsta, s katero so poučevali in izobraževali 

ljudstvo. V evropsko književnost jo je vnesel Ezop. Izraz basen izhaja iz staroslovanske 

besede bajati, ki pomeni pripovedovati. Iz obdobja klasicizma je znani basnopisec Jean de 

La Fontaine (Basen, b. d.). 

 

Začetki basni segajo v najzgodnejšo dobo starega veka, ko je človek še živel tesno povezan 

z živalmi, ko se je seznanil z njihovim življenjem, navadami in nagnjenji ter se pri tem 

marsičesa naučil. Pri živalih je iskal analogije s človekovo miselnostjo in delovanjem. Od 

tu je bil samo še korak do tega, da je živalim položil govor kar naravnost na jezik. 

Tradicija in umetnost besede pa sta kasneje pripomogli k temu, da se je iz teh prvih 

zametkov razvila današnja basen (Bolhar, 1991, str. 7). 

 

Beseda basen ali fabula, kot so jo imenovali naši starejši pisatelji in jo pod tem imenom 

poznajo še danes drugi narodi, prihaja od besede basniti, kar pomeni kramljati, 

pripovedovati. Od drugih vrst ljudskega slovstva se loči že na prvi pogled po svoji zunanji 

obliki, ker je navadno kratka in preprosta zgodba ali dogodek, kjer nastopajo največkrat 

živali, torej živa bitja, pozneje pa tudi stvari nežive narave. Te same po sebi ne znajo ne 

misliti ne govoriti, kadar pa nastopajo v basni, jih označujejo človeške lastnosti. Še več: v 

basni nastopajoče živali ravnajo marsikdaj razumnejše kot človek in so mu zato tudi za 

zgled. Človeške slabosti so predstavljene navadno v šaljivi, zasmehljivi ali ostro zbadljivi 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Orient&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ezop
http://sl.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ezop
http://sl.wikipedia.org/wiki/Staroslovan%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Klasicizem
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
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luči. Tako je basen nekakšno ogledalo, v katerem vidi tako posameznik kot ves narod 

samega sebe, svoje napake in slabosti (Bolhar, 1991, str. 7). 

 

Grška proza se je začela razvijati šele v 6. stoletju p. n. št., vendar se v predklasičnem 

obdobju še ni razvila v vidnejšo prozo − pripovedništvo. Izoblikovalo se je samo v obliki 

kratkih anonimnih zgodb in anekdot, zlasti basni. Te je izročilo pripisalo Ezopu (Kos, 

2005, str. 67).  

 

Kadar govorimo o basni, imamo največkrat v mislih starogrškega basničarja Ezopa, ki je 

živel v 6. stoletju p. n. št. Toda najdemo jo že mnogo pred njim pri količkaj omikanih 

narodih na vzhodu, tako pri Indih v zbirki živalskih pravljic in basni Pančatantri, dalje pri 

Perzijcih, Egipčanih idr. Znana je bila celo pri starih Grkih že tristo let pred Ezopom. Zato 

izvora basni nikakor ne moremo pripisovati enemu samemu narodu, še manj pa 

posamezniku. Pri starih Rimljanih sta najbolj znana basničarja Fedrus in Horac. Vse do 

sedemnajstega stoletja so bile v rabi največ tako imenovane "Ezopove basni", ki so jih 

uporabljali tudi kot prilike v cerkvenih pridigah (npr. Martin Luther; pri nas Janez 

Svetokriški) (Bolhar, 1991, str. 9). 

 

Medtem ko so bile v srednjem in v začetku novega veka najbolj razširjene Ezopove basni, 

se v sedemnajstem stoletju pojavijo pisci umetnih basni v nevezani in vezani besedi. Med 

temi je najbolj znan in cenjen francoski basnopisec La Fontaine, pri Nemcih Lessing, Pri 

Angležih T. Moore, pri Rusih Ivan Andrejevič Krylov, pri Srbih pa Dositej Obradović. Tja 

do srede prejšnjega stoletja so bile pri nas, kakor povsod v Evropi, najbolj razširjene 

"klasične" oziroma Ezopove basni. O tem nam govore številni prevodi. Tako je že Valentin 

Vodnik, ki je sam napisal tri izvirne basni, prevedel 31 Ezopovih basni. Njemu je sledil 

Janez Primic, ki je že 1805 poslovenil okrog 150 Ezopovih basni in jih dal svojemu 

učitelju Vodniku v pregled. Koroški rojak Urban Jarnik je 1814 prevedel iz latinskega 17 

Ezopovih basni. Štajerski "veseli pevec Slovenskih goric" Leopold Volkmer je med 61 

basnimi, kolikor jih najdemo v njegovi verzifikaciji, prepesnil lepo število Ezopovih. Prav 

tako je Peter Dajnko 1824 prevedel 20 Ezopovih basni. Leto pozneje je Franc Metelko 

poslovenil 40 Ezopovih basni, medtem ko so poznejši pesniki Miroslav Vilhar, Simon 

Jenko in Josip Stritar dali Ezopovim basnim veljavnejšo pesniško obliko (Bolhar, 1991, str. 

7). 
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1.2 Pisanje basni na Slovenskem 

 

Na Slovenskem je prvi začel pisati basni Valentin Vodnik. Ustvaril je naše prve umetne 

basni v vezani besedi. Med njimi je gotovo najbolj znana Kos in brezen. Sicer pa se je že v 

Vodnikovem času, še bolj pa kasneje, razcvetelo predvsem zapisovanje ljudskih basni. Pri 

nas jih je največ (prek 80) zapisal Anton Martin Slomšek že pred več kot sto leti. Pri tem 

delu Slomšek  ni bil posebno tenkočuten, saj ni preudaril, ali je basen res naša ljudska ali 

Ezopova, ali pa je njen pravi izvor pri kakem drugem narodu. Vodila ga je ena sama želja, 

da bi s primeri in zgledi iz živalskega sveta poučno in vzgojno vplivali na bralca. Slomšku 

so kasneje sledili številni drugi marljivi zapisovalci ljudskega blaga in seveda tudi basni, 

med katerimi so bili tudi Valjavec, Trdina, Levstik, Kette in drugi, ki so se obilno 

navdihovali pri ljudskem slovstvu in nekateri med njimi tudi sami pisali basni (Bolhar, 

1991, str. 10). 

 

1.3 Zgradba basni 

 

Basen ima dva dela: povest ali zgodbo in nauk, ki je jedro basni. Nauk je lahko v začetku, 

najpogosteje pa je na koncu. Mnogokrat v basni nastopajoče bitje nauk naravnost pove, 

nemalokrat pa to popolnoma izostane. V takem primeru si ga mora bralec izluščiti sam, kar 

pa ni posebno težko. V basni je zelo priljubljen in pogost dvogovor, to pa zato, da se 

izogne dolgemu opisovanju dogodka in doseže kratkost in jedrnatost. Po drugi strani pa 

dialog zgodbo poživi in jo približa bralcu (Bolhar, 1991, str. 8). 

 

Basen se je pravzaprav razvila iz daljše pripovedne oblike, iz živalske pravljice, kjer je 

zabavna prvina prešla v poučno. Marsikatera basen se je sčasoma vsebinsko močno 

obrusila, tako da je ostal le njen nauk, ki je ohranjen v pregovorih, primerjavah in 

prispodobah, na primer: osel gre le enkrat na led; šopiri se s tujim perjem; volk dlako 

menja, navade nikoli; vrana vrani ne izkljuje oči itd. na basnično ozadje opozarjajo tudi 

ljudske primerjave, kot so: to ti je lisica; počasen kot polž; požrešen kot volk; neroden kot 

medved; plašen kot zajec in podobno (Bolhar, 1991, str. 8). 

 

V basni so živali po navadi značajsko tipizirane. Tako je lev dostojanstven in predstavlja 

ošabne vladarje, mačka je dobrikava in nežna, hkrati pa hinavska, mravlja in čebela sta 
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prispodobi pridnosti in delavnosti, osel je trmast in neumen, vrabec predrzen in tatinski itd. 

(Bolhar, 1991, str. 8). 

 

Veliko basni je o lisici. Naš naravoslovec Fran Erjavec pravi o njej: "Lisica je med našimi 

gozdnimi zvermi najbolj znana in tudi najbolj razvpita. O nobeni drugi živali ne vedo 

ljudje toliko povedati, nobena se ne slavi v tolikih pravljicah, nobeni ni na čast zloženih 

toliko basni kakor baš lisici. Vsako delo, vsako stopinjo poprej premišlja in preudarja na 

vse strani, slepi strasti se ne uda zlepa, v največjih skušnjavah se zna zatajevati, nikoli ne 

izgubi zavednosti, nikdar ni v zadregi, v najhujši stiski si ve še pomagati, zvita buča je 

polna muh in zvijač." (Fran Erjavec: Domače in tuje živali v podobah, II. del, str. 70−71.) 

Nasprotno pa je med našim ljudstvom razširjenih mnogo pravljic in basni, v katerih jo 

kljub njeni prislovični zvijačnosti ukanijo druge živali, celo mnoge take, ki med ljudstvom 

veljajo za topoglave, bedaste in nerodne (Bolhar, 1991, str. 8). 

 

Primer Erjavčeve basni: Palček in orel 

 

Ptiči so hoteli imeti kralja in so sklenili, naj bo tisti, ki zleti v največje višave. Vsi so se 

vzdignili in tudi palček je mislil, da ne sme zaostajati. A revček je dobro vedel, da se v 

letenju ne more meriti z drugimi ptiči, zato je poskusil priti z zvijačo do najvišje časti. Moj 

palček, ne bodi len, smukne pod letečega štrka in se mu skrije pod perje. Štrk tega še opazil 

ni. Ptiči lete in lete vse višje in višje, toda sčasoma omagajo drug za drugim. Nazadnje se 

zibljeta v zraku samo še orel in štrk. Naposled začne popuščati tudi štrk. Zdajci pa mu zleti 

stržek izpod perja in se drzne meriti z orlom. In glej, orel res omahne, stržek ga premaga in 

hoče biti kralj. Ptiči pa so zvedeli za njegovo prevaro. Hoteli so ga ubiti in bi ga tudi bili, 

da se jim ni skril o pravem času v mišjo luknjo. V sramoto pa so mu vzdeli ime kraljiček, 

kakor ga sem ter tja tudi imenujejo. 

 

Kdor visoko leta, nizko pade (Bolhar, 2005, str. 11). 

 

Druga v pravljičnem svetu zelo znana zver je medved. V basnih nastopa kot kralj gozdov 

in gozdnih živali. Pri vsej svoji moči in velikosti je vendarle smešen, dobrodušen, 

sladkosneden in neumen godrnjač, ki nikomur ne stori nič žalega, če seveda ni razdražen. 

V basni si ga rada privošči tetka lisica, ker ji kosmatinec verjame, misleč, da je vsaj tako 

poštena kot on. Medveda označuje le izredna telesna moč, ne premore pa večje umske 
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zmožnosti. Je zaletel, nikoli dosti ne premišlja, ker se zanaša na svojo moč. Poloti se vsega, 

kar mu pade v glavo, medtem ko zvijače in hinavščine ne pozna (Bolhar, 1991, str. 8). 

 

Nasprotno je volk, ki prav tako pogosto nastopa v basnih, znan po svoji nasilnosti, 

krvoločnosti, še prav posebno pa po svoji nenasitnosti in požrešnosti. Pri vsem svojem 

početju pa je še neumen, tako da se ga vse izogiblje in ga sovraži (Bolhar, 1991, str. 8). 

 

V slovenskih basnih so prikazane živali, ki žive v bližini slovenskega človeka. Vsaka 

seveda po značaju, ki se jim ga pridaja (Bolhar, 1991, str. 8). 

 

Basen je lahko verzificirana ali v prozi. Nauk je izražen na začetku, koncu ali ga 

razberemo iz zgodbe. Živali, ki nastopajo v njej, poosebljajo kakšno značilnejšo in 

pogostejšo značajsko lastnost (npr. lisica zvitost, lev mogočnost, sraka kradljivost, zajec 

plašnost). Pogosto na duhovit način, z uporabo ironije in satire, kritizira napake ljudi. 

Podlaga basni je prispodoba (Basen, b. d.). 

 

1.4 Basnopisci 

 

1.4.1 Ezop 

 

Ezop (Aisopos) je po tradiciji živel v 6. stoletju, bil je morda suženj na otoku Samosu; po 

ohranjenih pripovedkah naj bi ga kralj Krojz poslal v Delfe, tu naj bi ga ubili. V 5. stoletju 

so bile njegove basni že splošno znane, vendar so se ohranile samo v poznejših proznih ali 

verznih obdelavah (Babrij, 2. stoletje, Corpus fabularum Aesopicarum iz bizantinske dobe; 

v latinščini Fedrus v verzih, 1. stoletje, in Avijan, ok. 400.). Prek teh obdelav so prešle v 

srednji vek, kjer so postale šolsko berilo; pozneje so ostale podlaga umetne basni v času 

klasicizma in razsvetljenstva (Bidpai, La Fontaine, Lessing, Krilov idr.) (Kos, 2005, str. 

67). 

 

Ezop velja za glavnega predstavnika basni v svetovni književnosti. Živel je v 6. stoletju p. 

n. št. Po rodu naj bi bil iz Lidije ali Trakije, po Herodotovih domnevah naj bi bil suženj. 

Legenda je barvito obarvala njegovo življenje z nenavadnimi doživetji na otoku Samosu, v 

Babilonu, v Delfih in drugje, povezujoč ga s Krezom, Solonom in ostalimi grškimi 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ironija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Satira
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modreci. Ohranjena je zbirka 426 Ezopovih basni v prozi, med katerimi večji del izhaja iz 

poznejšega časa (Pokorny, 2012, str. 13). 

 

Njegove basni so bile zelo enostavne, prepletene s humorjem in prikazovanjem človeških 

medsebojnih odnosov ter karakterjev. Pri ustvarjanju basni se je zgledoval po indijskih. 

Domneva se, da basni ni zapisal, ampak da jih je pripovedoval, to pa ne zato, da bi ljudi 

zabaval, temveč zato, da bi se iz njih kaj naučili, saj je na koncu vsake basni sledil poučni 

moralni nauk. Njegove basni je latinski basnopisec Feder (lat. Phaedrus) prepesnil v 

latinščino (Ezop, b. d.). 

 

 
Slika 1: Ezopove basni z ilustracijami svetovnih mojstrov 

 

Nekaj Ezopovih najbolj znanih basni: 

- O goski, ki je nesla zlata jajca, 

- Pastirček in volk, 

- Lisica in grozdje, 

- Zajci in žabe, 

- Zajec in želva, 

- Človek in satir, 

- Mestna in poljska miš. 

 

1.4.2 Leonardo da Vinci 

 

Leonardo da Vinci se je rodil leta 1452 v Italiji, v Vinciju pri Empoliju (od tod tudi 

njegovo ime da Vinci), umrl pa v Franciji na dvorcu Cloux leta 1519. Slikarske umetnosti 

se je učil pri znamenitem slikarju Verrocchiu, potem živel in delal na dvorih v Milanu, 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Feder
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=O_goski_ki_je_nesla_zlata_jajca&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pastir%C4%8Dek_in_volk&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lisica_in_grozdje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zajci_in_%C5%BEabe&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zajec_in_%C5%BDelva&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Clovek_in_satir&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mestna_in_poljska_mi%C5%A1&action=edit&redlink=1
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Firencah, pa spet v Milanu in nato v Rimu. Leta 1517 je na poziv francoskega kralja 

Franca I. odšel v Francijo in ostal tam do svoje smrti. Leonardo Da Vinci je že pri svojih 

sodobnikih veljal za nenavadno, nasprotujočo si osebnost. Za nekatere je bil največji živeči 

genij, za druge pa slikar, ki ni dokončeval svojih del, kipar, ki je pobasal velikanske 

denarje, ne da bi vlil v bron konjeniški kip svojega milanskega mecena Francesca Sforze, 

arhitekt, ki je delal fantastične, neuresničljive načrte, znanstvenik, ki je bil s svojimi 

idejami v resnici pravi norec. Danes vemo, da  Leonardo Da Vinci ni bil nikakršen norec. 

V našem stoletju so se potrdile tako rekoč vse njegove zamisli. Od kolesa do letala in 

padala, od helikopterja in tanka do podmornice, vse to je veliki mislec že pred petsto leti 

zasnoval v svoji domišljiji in narisal ter preračunal na papirju. Leonardo Da Vinci je tudi 

oče znanosti kot opazovanja narave. Z neverjetno strastjo je vse svoje življenje preučeval 

in risal ljudi, živali in rastline. Njegove "norosti", kot jih je imenoval njegov sodobnik 

Vasari, so naša sodobna znanstvena odkritja, njegove "muhavosti" so postale del naše 

vsakdanjosti (Nardini, 1990, str. 121). 

 

Ampak kot se pogosto dogaja, "nemo propheta in patria sua", nihče ni prerok v svoji 

domovini. O tem govori tudi naslednja zgodba. V daljnem letu 1883 je učenjak Jean Paul 

Richter zbral in v Londonu izdal Leonardo Da Vincijeve tako imenovane literarne spise, ki 

so postali temelj za vse poznejše raziskave. V Italiji so zagnali vik in krik, češ da je 

Leonardo Da Vinci tako ali tako v glavnem vse prepisal iz tujih srednjeveških in 

renesančnih tekstov. Očitek je še toliko bolj smešen, če vemo, da je Leonardo Da Vinci − 

ki je imel za svoje čase bogato knjižnico s 116 naslovi − nameraval sestaviti in urediti 

Enciklopedični priročnik, največje tovrstno delo, kar jih je dotlej poznala človeška 

zgodovina. Priročnik naj bi bil razdeljen na posamezna knjige oziroma Razprave. Te 

Razprave naj bi bile: Perspektiva, Optika, Človeška in živalska anatomija, Mehanika, 

Tehnika, Alkimija. Literarni del priročnika pa naj bi zbral antično znanje, skrito v basnih in 

parabolah, v legendah in poučnih pripovedkah (Nardini, 1990, str. 122). 

 

Leonardo da Vinci si je svoja literarna dela: basni, pravljice in legende zapisoval v jedrnati, 

skoraj telegrafski obliki, s svojo skrivnostno zrcalno pisavo, ki je tekla od desne proti levi. 

S to pisavo je polnil drobne zvežčiče, ki so jih šele dosti pozneje zbrali in so postali 

znameniti Leonardovi kodeksi (Nardini, 1990, str. 122). 
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Edini in glavni junak Da Vincijevih zgodb je narava: ogenj in voda, zrak in kamen, rastline 

in živali. Vse to živi, misli in čustvuje. In čeprav so nekatere živali izmišljene (Lumperpa), 

druge zavite v legendo (Kameleon, Feniks), tretje pa kakor pobrane z domačega dvorišča, 

bralec pravzaprav ne občuti razlike med njimi. Nič ga ne moti, da sloni jedo kamenje, da 

orli pred smrtjo letijo v nebo, da močerad v ognju ne zgori, ampak pride iz plamenov ves 

nov  in pomlajen. Čeprav je bil Leonardo Da Vinci neverjetno tankočuten opazovalec 

narave − ali pa prav zato − je v njej vseskozi videl neko drugo, višjo resnico. Zaradi tega 

nam njegove basni še danes delujejo tako sveže in prepričljivo. V vsaki basni se skriva 

nauk: modrost, dobrota in ljubezen; tako bi lahko čisto na kratko povzeli sporočilo Da 

Vincijevih basni in legend. V teh zgodbah za človeka skorajda ni prostora. Kadar pa se 

vendarle pojavi, deluje kot nekakšna neosebna usoda, ki grobo posega v naravo, zapira, 

uničuje, ubija. V svoji Knjigi prerokb je Da Vinci zapisal: "Človek je uničevalec vsake 

ustvarjalne stvari." Že pred petsto leti je torej natančno vedel, kako lažne so sanje o tem, da 

bi lahko človek živel kot ljubeč in enakovreden del narave. Danes to vsi krvavo občutimo 

na svoji koži (Nardini, 1990, str. 122). 

 

Leonardo Da Vinci je imel rad vse, kar je bilo živega, rastline, živali in seveda tudi 

človeka. Obenem je spoznal, da skladnost ni mogoča. Pa zaradi tega nikakor ni postal 

zagrenjen samotar, ampak je njegova ljubezen samo še naraščala. Kako si to razložiti? 

Odgovor je v tem, da nam neka vrednota, če zanjo vemo, da je neuresničljiva, ravno zato 

postane še toliko bolj dragocena. Najpomembnejša Da Vincijeva vrednota, iz katere so 

izhajale vse druge, je bila svoboda. Spomnimo se zgodbe o lisičku, ki je dal svojim 

mladičkom, zaprtim v kletki, strupeno zel, da so pomrli. Raje se je torej odločil za smrt kot 

pa za izgubo svobode. In tega Leonardo Da Vinci ni samo zapisal, to je počel tudi v 

svojem življenju. Takole se ga spominja že omenjen arhitekt Giorgio Vasari: "Ko je 

Leonardo hodil po ulicah, kjer so prodajali ptice, jih je lastnoročno jemal iz kletk in 

plačeval prodajalcem ceno, ki so jo terjali; potem pa jih je spuščal, da so vzletale v zrak, in 

jim tako vračal izgubljeno svobodo" (Nardini, 1990, str. 123). 

 

Jasno je, da so potem nalovili novih ptic, in tudi če bi Leonardo Da Vinci od jutra do 

večera hodil po trgih in spuščal na prostost pernate ujetnike, bi bilo to početje zaman. In 

vendar je to počel. Ravno v tem na prvi pogled nesmiselnem ravnanju se skriva veličina 

človeka, ki dobro ve, da ne bo mogel premagati zla, pa se proti njemu vseeno bojuje z vso 

odločnostjo in neustrašnostjo. Drugi ljudje ob takih posameznikih po navadi zmajujejo z 
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glavo in se trkajo po čelu: glej ga bedaka in zanesenjaka, ki bi rad gore premikal, namesto 

da bi se sprijaznil z življenjem takšnim, kakršno je, sivo in pusto in velikokrat nepošteno. 

To vprašanje seveda ni veljalo samo za Leonarda Da Vincija in njegov čas, ampak se z 

njim soočamo tudi mi vsi, tu in danes. In vsak posebej si mora iz dneva v dan sam pri sebi 

odgovarjati nanj (Nardini, 1990, str. 123). 

 

Takšen se nam kaže Leonardo skozi svoje zgodbe: pokončen mož strogih načel in blagega 

srca, zvest samemu sebi in drugim. Ta zvestoba drugim − ne samo ljudem, temveč tudi 

živalim, rastlinam, kamnom, dnevu in večeru, morju in nebu − je včasih težko razumljiva 

in še težje razložljiva. Za svoje vodilo skozi življenje si je Leonardo da Vinci izbral stavek: 

"Non mi sazio di servire." Te besede bi lahko prevedli približno takole: Nikoli se ne 

nasitim služenja. "Komu?" se lahko takoj vprašamo. Vsemu okoli sebe. In to zvestobo, to 

potrebo po služenju je mogoče razbrati in čutiti v vsaki Da Vincijevi zgodbi (Nardini, 

1990, str. 123). 

 

 
Slika 2: Basni in legende 

 

Primer basni: Lev in jagnje 

 

Nekega dne so levu v kletko za obed pripeljali jagnje. Malo jagnje je bilo tako nedolžno in 

ponižno, da se sploh ni balo leva, ampak je stopilo k njemu, kot da bi bil njegova mama, in 

se zazrlo vanj z očmi, polnimi vdanosti in začudenja. Leva je ta zaupljiva nedolžnost 

neizmerno ganila in ni imel srca, da bi ga ubil. Tako je samo zagodrnjal in ostal z lačnim 

želodcem (Zlobec, 1990, str. 104). 
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1.4.3 Indijska zbirka zgodb Pančatantra 

 

Najstarejše zbirke indijskih zgodb so nastale okoli leta 300 p. n. št. V knjigi so zbrane 

budistične legende in basni, povezane v celoto z didaktičnim pomenom. Na podobni 

osnovi so nastajale po začetku krščanskega štetja druge ciklično oblikovane zbirke 

indijskih basni, bajk, pravljic, pripovedk in novel. Najpopularnejša med njimi je postala 

Pančatantra (v sanskrtu "peteroknjižje"), sestavljena iz petih knjig, od katerih vsaka 

vsebuje po enookvirno pripoved in številne vložene zgodbe, večidel basni. Nastala je v 

prvih stoletjih do leta 300, pozneje je doživela različne predelave. Njen avtor je bil 

brahman Višnušarman, napisana je bila v sanskrtski prozi s številnimi vloženimi verzi; 

njen namen je poučevati knežje sinove s pomočjo zglednih zgodb o vladarski umetnosti in 

praktični življenjski modrosti (Kos, 2005, str. 38).  

 

 

Slika 3: Pet modrih = Pančatantra: najslavnejša zbirka basni starodavne Indije 

 

Primer indijske basni − Pančatantra: Vran in strupena kača 

 

Nekoč sta na mogočnem bananovcu živela vran in njegova žena. Zgradila sta si zelo 

udobno gnezdo, kamor je vrana izlegla jajca. Toda še preden so mladički uspeli razviti 

krila, je gnezdo našla smrtonosna črna kača in jih drugega za drugim pogoltnila. Vran je bil 

zaradi tega neizmerno žalosten, nikakor pa se ni mogel odreči svojemu drevesu.  

Rečeno je namreč: 

 

Vrani, strahopetci in srnjad − 

nihče od teh od doma ne gre rad. 

Sloni, levi in ponosni ljudje 

pa osramočeni nemudoma dom zapuste. 
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Njegovo ženo pa je bilo na smrt strah. Pristopila je k možu in mu rekla: "Morava oditi 

stran. Kača je pogoltnila najine otroke in sedaj sva na vrsti midva. Pojdiva kam drugam!" 

Kot dokaz je navedla še pregovor, ki pravi: "Le kako naj mirno živi tisti, ki ima polja tik 

ob reki, tisti, čigar žena ljubi drugega, in tisti, v čigar domu mrgoli kač?" Vran pa kljub 

vsemu ni hotel oditi, saj ni mogel zapustiti drevesa, ki mu je tako dolgo nudilo zavetje. 

"Raje bom našel način, kako to hudobno kačo pokončati!" Vrana se je zakrohotala. 

"Seveda! Ti, mogočni vran, boš pokončal veliko črno kačo!" "Morda sem res šibek, imam 

pa prijatelje, ki so dobri diplomati. Zagotovo mi bodo pomagali ubiti tega hudobnega 

stvora!" "Potem pa le pohiti. Ne prenesem več gorja, ki nama ga povzroča ta kača." Vran je 

nemudoma odletel k prijateljici hijeni, ki je živela nedaleč stran. Pred njo se je spoštljivo 

priklonil in ji zaupal žalostno zgodbo o svojem naraščaju. Na koncu jo je vprašal: "Kaj naj 

po tvojem storim?" Hijena je odgovorila: "Ne skrbi! Ta zločinka je zaradi okrutnosti že 

podpisala svojo smrtno obsodbo. Modri svetujejo, naj se ne trudimo kaznovati hudodelcev, 

saj bodo le-ti kmalu pokončali sami sebe." Hijena je svojo trditev podkrepila z zgodbo o 

raku in žerjavu. 

 

Nauk: Taktika zmaga, kjer moč zataji (Krishna, 2007, str. 23). 

 

1.4.4 Rimski basnopisec Fedrus 

 

Feder se je verjetno  rodil v zgodnejšem obdobju Avgustovega principata (okoli leta 20 pr. 

n. št.?); živel je v času Tiberija, Kaligule in Klavdija; morda je umrl okoli leta 50 n. št. 

(Conte, 2010, str. 464). 

 

V rokopisih se je ohranilo nekaj več kot 90 basni, ki tvorijo pet knjig in so vse napisane v  

jambskih šestercih (ta verz je bil najpogostejši v republikanski paliati). Gotovo je bil 

prvotni korpus veliko obsežnejši; nekatere knjige so presenetljivo kratke: druga vsebuje le 

osem basni, peta pa deset, in obe štejeta manj kot dvesto verzov. Nedvomno pristne so tudi 

basni (približno 30), ki jih vsebuje t. i. Appendix Perottina; ta je ime dobila po humanistu 

Niccolu Perottiju, ki je uredil zbirko; druge basni lahko rekonstruiramo na podlagi parafraz 

v prozi, ki so dosegle uspeh v pozni antiki (med temi je pomemben Romulus) (Conte, 

2010, str. 464). 
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Skromni basnopisec verjetno v času življenja ni doživel velikega uspeha, vsaj med učenimi 

bralci ne. Seneka trdi (Polibiju o utehi 8, 3), da se noben latinski avtor nikoli ni ukvarjal z 

Ezopovo zvrstjo; ne vemo, ali je Kvintilijan poznal Fedra, vsekakor pa se mu ni zdelo 

pomembno, da bi ga omenjal (Conte, 2010, str. 465). 

 

Fedrova besedila so ponovno odkrili v 15. stoletju in so dosegla precejšen uspeh; po njem 

se je zgledoval francoski klasik La Fontaine. Kratke basni so zaradi skrajno preprostega 

sloga in moralne vsebine zelo pogosto uporabljali pri poučevanju latinščine v šoli (Conte, 

2010, str. 465). 

 

1.4.5 Francoski basnopisec Jean de la Fontaine 

 

Jean de La Fontaine se je rodil 1621 v premožni meščanski družini v Chateau-Thierryju v 

pokrajini Champagna. Starši so mu zagotovili prvovrstno humanistično izobrazbo, 

spodbujali pa so tudi njegovo pisno ustvarjanje. Pri dvajsetih je stopil v verski red Oratoire 

de France, a jo je že po osemnajstih mesecih zapustil. V Parizu je študiral pravo in se 

kmalu vključil v literarne ter salonske kroge. Postal je odvetnik in se pri šestindvajsetih 

poročil. Po smrti očeta 1658 je nasledil službo nadzornika gozdov in voda, ki mu je 

zagotavljala stalen priliv dohodkov (ker ni znal ravnati z denarjem, je starost klub temu 

preživel revno). Leta 1684 je bil sprejet v francosko Akademijo. Po sprejetju je prenehal 

pisati pripovedi z moralno sporno vsebino, v zadnjih letih pa se je celo posvetil pisanju 

nabožnih besedil. Umrl je 1695 v Parizu. 

 

Danes Jeana de la Fontaina poznamo predvsem kot basnopisca, vendar je njegovo delo 

precej bolj široko. Sprva je pisal dramatiko (tedaj je veljala za najbolj prestižno literarno 

zvrst), a brez večjega uspeha. Več uspeha je imel s povestmi in novelami v verzih, ki jih je 

bralstvo sprejelo z navdušenjem. Pri izbiri snovi je pokazal le malo izvirnosti: večinoma se 

je zatekal k antičnim in renesančnim delom, ki pa jih je znal zelo dobro prirediti. Največji 

uspeh je dosegel z basnimi, ki so bile tedaj že tako ali tako v modi (Jean de La Fontaine, b. 

d.). 
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Slika 4: Enim v prid in drugim v kvar: izbrane basni 

 

Primer basni: Stari maček in mlada miš 

 

Bi miška neizkušena, še mlada 

usmiljenje vzbudila v mačku rada, 

Mrnjavu stvar podprla je z razlogi. 

"Prizanesite mi, ubogi; 

Sem majhna, čisto malo jem. 

Mar to se sploh pozna ljudem? 

Tako požrešna se vam zdim, 

da stradali ljudje bi v hiši? 

Dovolj je zrno drobni miši, 

od lešnika se že zredim. 

Prihranite, ker mršava sem zdaj, 

me za otroke − večji bo grižljaj," 

miš v krempljih mačkonovih je govorila. 

De maček: "To si se zmotila; 

naj mačka s pridigo prepriča miš? 

Nič bolj kot če to gluhim govoriš. 

Star maček da bi spustil te? Nikoli! 

Kot terja zakon, boš pač šla 

po smrti v Had, predavala 

tam Parkam boš po mili volji. 

Otroci najdejo drug kos mesa." 

Stori, kar reče. Basen ima 

primeren nauk, ki res ni brez vse teže: 



16 

mladost si laska, češ da vse doseže, 

a starost je pač brez srca (La Fontaine 2001, str. 136). 

 

1.4.6 Ruski basnopisec Ivan Andrejevič Krilov 

 

V ruski književnosti je vrh pozne razsvetljenske poezije ustvaril Ivan Andrejevič Krilov 

(1768−1844), rojen v Moskvi, umrl v Peterburgu, uradnik, učitelj, nazadnje bibliotekar. 

Najprej se je poskušal s komedijami in satiričnimi časniki, nato se je posvetil samo 

verznim basnim po zgledu Ezopa, Fedra in zlasti La Fontaina. Njegove basni so izhajale 

med letoma 1809 in 1843, nazadnje so obsegale 197 tekstov (Kos, 2005, str. 147). 

 

Njegovo ime se uvršča med imena največjih basnopiscev vseh časov in narodov, v ruski 

zgodovini pa spada med imena tistih mojstrov, ki so uvedli v knjigo ljudski jezik. Njegove 

basni so bile prva ruska knjiga, ki se je razširila po vsej Rusiji ter so jo brali in poznali vsi 

sloji (Klopčič, 1974, str. 7). 

 

 

Slika 5: Sto basni Ivana Andrejeviča Krilova 

 

Primer basni: Vrana in lisica 

O laskanju učili so nas zmeraj, 

Da je škodljivo zlo in stud; zaman je vse: 

Laskaču vselej še v srce se pot odpre. 

Staknila neki dan je vrana košček sira; 

na smreko sedla je takoj, 

da bi pospravila ta tečni zajtrk svoj; 

zamislila se je in v kljunu sir držala. 

A joj, prav tja je pot lisico pripeljala; 
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zavoha sir, korak ji obstoji − 

in že zagleda sir, že sline pocedi. 

Po prstih k smreki splazi se lisica; 

mahaje z repom v vrano upre oči 

in sladke ji besede govori: 

"O, draga moja lepotica, 

kako je lep tvoj stas. 

Ta nosek tvoj in perje! 

Lepoti tvoji ni primere! 

In stavim: angelski, božanski je tvoj glas. 

Zapoj, zapoj mi kaj, predraga ti sestrica! 

Če pevka taka si kot krasotica, 

lahko bi pticam vsem bila kraljica!" 

Siroto zmedel ta je govor, res izbran, 

od radosti ji sapo je zaprlo - 

a sladko ganjena od teh prilizovanj, 

je res zakrakala, kar zmore vranje grlo: 

sir pade ji na tla − lisica plane nanj (Andrejevič Krilov v Klopčič, 1974, str. 27) 

 

1.4.7 Ruski basnopisec Lev Nikolajevič Tolstoj 

 

Rojen je bil leta 1828 v Jasni Poljani kot potomec stare plemiške družine. Zgodaj je ostal 

brez staršev. Po nedokončanem študiju je živel na svojem posestvu, stopil v vojsko in se 

udeležil bitk na Kavkazu (Kos, 2005, str. 218). 

 

Lev Nikolajevič Tolstoj je sklenil, ko v Rusiji še ni bilo šol, kakršne so dandanes, da bo na 

svojem posestvu Jasni Poljani sam ustanovil šolo, v kateri se bodo vaški dečki Taraski in 

deklice Marfutke naučili pisati, brati in računati. Za šolo je namenil eno izmed 

gospodarskih poslopij, za učitelje pa poklical in nastavil enajst študentov, ki so 

nasprotovali tlačanskim razmeram v tedanji Rusiji in bili zato izključeni iz visokih šol 

(Nikolajevič Tolstoj, 1984, str. 95). 

 

Za pouk ni bilo knjig, zato si je Tolstoj sam pomagal in napisal ter dal natisniti Abecednik 

in Berilo. Med ljudstvom je zbiral pripovedke, basni, pesmi, pregovore, vse zapisoval, jih 
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pripovedoval otrokom in jih dal natisniti, tako da jih lahko še danes berejo otroci in odrasli 

po vsem svetu, saj skorajda ni jezika, v katerega ne bi bile prevedene. Tako lahko beremo 

izbor kratkih Tolstojevih povestic tudi v slovenščini (Nikolajevič Tolstoj, 1984, str. 95). 

 

 

Slika 6: Tolstojeve povestice 

 

Primer basni: Neubogljiva jagenjčka 

 

Mimo gozda je šla drobnica in od nje sta se ločila dva jagenjčka. Stara ovca je rekla: "Ne 

igrajta se, jagenjčka, nevarnost je blizu." Za grmom pa je stal volk in rekel: "Saj ni res, 

jagenjčka, ovca je stara, noge je ne ubogajo več, zato je sitna in nevoščljiva. Le stecita čez 

polje!" Jagenjčka sta tako tudi storila: oddaljila sta se od drobnice, volk pa ju je ujel in 

požrl (Nikolajevič Tolstoj, 1970, str. 35). 

 

1.5 Razlika med basnijo in živalsko pravljico 

 

Z basnimi živalske pravljice nimajo nič skupnega, kot bi človek sodil na prvi pogled, 

čeprav v obeh nastopajo živali. Živalske pravljice so glede na nastanek starejše, ker so se 

basni razvile iz njih. Medtem ko je pri basnih poglavitni poudarek v poučnosti, ki izhaja iz 

človekove življenjske izkušnje, je pri živalski pravljici na prvem mestu razvedrilo in 

zabava pa tudi modrost, enako kot pri vseh drugih pravljicah. V živalski pravljici 

prevladuje torej predvsem pravljična razsežnost, ne pa toliko − vsaj ne na tako razviden 

način kot v basni − moralno načelo ali napotilo (Bolhar, 1991, str. 149). 
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2 "THE FABLES OF BIDPAI" OZIROMA BIDPAJEVE BASNI 

 

Najverjetneje ni knjige v svetovni literaturi s tako edinstveno zgodovino, kot jo ima zbirka 

zgodb z naslovom "Kalila in Dimna" ali Bidpajeve basni. Čeprav zbirka zgodb izvira 

izpred preko dveh tisočletij iz pobožnih krogov častilcev Gautame  Bude in je bila sprva 

namenjena le ožjemu krogu vernikov, pa se je ta zbirka predvsem zaradi svoje vsebine, ki 

je neločljivo povezana s človeštvom, razširila v dežele tisoče kilometrov stran od svoje 

domovine  in s tem spletla nekakšno človeško povezavo med različnimi ljudstvi, ki jih 

ločuje različna narodnost, vera ali zgodovina. Prevedena je bila v skoraj vsak jezik na 

zemeljski polobli. Nihče ne more dvomiti v povezovalno vlogo te zbirke; tudi preučevanje 

potovanj teh budističnih zgodb navdušuje tako filologe kot literate. 

 

Ne glede na to pa je uvodni del, ki je dolg 67 strani, vreden podrobnejšega ogleda. Škoda, 

ker ta del ni bil ločen od knjižne izdaje in izdan kot samostojen del v knjižni obliki in dan v 

prodajo. Gospod Jacobs pa je prišel v tem delu še do pomembne "ugotovitve". Namreč, 

znano je že bilo, da so nekateri arabski in hebrejski rokopisi poleg zgodb vsebovali tudi 

ilustracije. Toda gospod Jacobs je bil tisti, ki je izpostavil in nakazal na možnost, da so po 

vsej verjetnosti tudi izvirniki v sanskrtu vsebovali take ali podobne ilustracije. Verjamemo, 

"da bodo z njegovimi zaslugami tudi te ilustracije zavzele tako pomembno poglavje v 

zgodovini umetnosti, kot so jih zgodbe same v zgodovini literature." 

 

V uvodnem delu gospoda Jacobsa je še ena točka vredna omembe. Na mestu p.xxxiiii se 

Jacobs sooča s prevladujočo težnjo, da vsaka "märchen" (v nemščini je märchen pravljica) 

izvira iz indijske. Mnogi učenjaki bi se na tem mestu  z njim strinjali pri preučevanju 

"osnov splošne človeške narave". Toda za Bidpajeve basni še vedno trdno obvelja 

prepričanje o njihovem indijskem izvoru, in tudi gospod Jacobs pri tem ne okleva in pravi 

(p.xlix), "da so Bidpajeve basni zgodbe o Budi". 

 

Kot je menil Richard Gottheil, je gospod Jacobs pisal v kratkem in jedrnatem angleškem 

stilu. Uporabljal je nenavadne in odvečne besede, s katerimi je pri bralcu povzročil 

nenaraven oz. moteč jezik (North, 1889, str. 67). 
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Slika 7: Kalila in Dimna 

 

3 SLOVENSKI BASNOPISCI 

 

Tudi pri Slovencih so se izvirne ljudske in umetne basni uveljavile z razsvetljenstvom. 

Avtorji slovenskih basni so Valentin Vodnik (Sraka in mlade, Kos in brezen), Janez Trdina 

(Leni pes), Fran Levstik (Mačka, miš in miška), Josip Stritar (predelava Ezopovih basni), 

Engelbert Gangl, Dragotin Kette (Osel in petelin, Vrabec in lastovka, Srna in orel, Krt − 

modrijan), Ivan Cankar (Pes, maček in miši), Josip Ribičič, Matej Bor (Sračje sodišče), 

Rado Bordon (Nes(p)odobne basni), Slavko Pregl in drugi (Stražar, 1980, str. 47). 

 

3.1 Valentin Vodnik 

 

Rodil se je leta 1758 in umrl leta 1819. Doma je bil v Zgornji Šiški pri Ljubljani. Najprej 

se je šolal v Ljubljani, nato pa v Novem mestu. Stopil je v frančiškanski red, končal 

bogoslovje in postal redovnik − Frančiškan. Ko je Jožef II. razpustil samostane, je odšel 

tudi Vodnik za duhovnika na podeželje. Ves čas pa je poglabljal svoje znanje in se učil 

jezikov, zlasti francoščine in italijanščine, a zanimal se je tudi za slovanske jezike (Varl, 

1978, str. 29). 

 

Žiga Zois ga je navdušil za prerodno delo, z njegovim posredovanjem je tudi Vodnik dobil 

službo profesorja na ljubljanski gimnaziji. Za časa Napoleonove Ilirije je doživel precejšen 

vzpon: postal je ravnatelj gimnazije in nadzornik osnovnih šol. Zaradi boljšega odnosa 

Francozov do slovenskega jezika se je Vodnik navdušil za Napoleona, po končani 

francoski okupaciji in obnovitvi avstrijske oblasti pa so ga Avstrijci kaznovali z 

upokojitvijo. Živel je skromno, a je do smrti književno delal (Varl, 1978, str. 30). 
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Prvi učitelj pesništva Vodniku je bil Marko Pohlin; pod njegovim vplivom se je Vodnik 

globlje zanimal za jezik in zložil nekaj pesmi, o katerih pa je sam več kot 20 let kasneje 

sodil, da je med njimi "od Zadovoljnega Kranjca komaj en malo branja vredna." Pozneje se 

je vzgajal pod Zoisovim vplivom. Zois mu je večkrat svetoval, naj se uči pesništva pri 

latinskem pesniku Horacu, posnema pa naj tudi ljudsko pesem. Ti nauki so obrodili pri 

Vodniku dokaj bogato pesniško žetev, ki se ji pozna močan vpliv gorenjske ljudske pesmi. 

Pesmi je objavljal v Veliki pratiki ali koledarju in v prvem slovenskem časniku 

Ljubljanskih novicah. Leta 1806 jih je izdal v samostojni pesniški zbirki s skromnim 

naslovom Pesmi za pokušino (Varl, 1978, str. 30). 

 

V skladu s potrebami časa je Vodnik gojil v prvi vrsti spodbudno in poučno pesem za 

ljudstvo. Med poučnimi pesmimi so Vodniku gotovo najbolj uspele nekatere basni. V njih 

nas je opomnil, naj se človek ne prepušča slepi strasti (Kos in brezen), ošvrknil je 

zapostavljanje Slovencev po Nemcih (Nemški in kranjski konj) ter se duhovito posmehnil 

starim, s tem da je priznal mladini svoje, češ "jajce več od pute ve" (Sraka inu mlade) 

(Varl, 1978, str. 30). 

 

Slika 8:Valentin Vodnik – Pesme 

 

Primer basni: Sraka in mlade 

 

Mama sraka je svarila svoje otroke: "Nikar se ne igrajte in ne letajte okoli hiš! Tam so 

ljudje, ki so naši veliki sovražniki. Posebno pozorni bodite takrat, ko se človek skloni; 

tedaj pobira kamenje, s katerim nas bo hotel pokončati. Poslušajte in ubogajte me!" 

"Človek pa se lahko prikrade tudi prav po tiho in skriva kamenje za hrbtom. Kaj pa naj 

takrat naredimo?" so ugovarjale mlade srakice in srakoperji (Zorec, 2001, str. 21). 
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3.2 Urban Jarnik 

 

Urban Jarnik se je rodil leta 1784 na Potoku v Ziljski dolini in umrl leta 1844 v Možberku 

nad Vrbskim jezerom (Urban Jarnik, b.d.). 

 

Zaradi svoje narodnoprerodne vneme in povezanosti z življenjem svojih rojakov ter 

verjetno pod Kopitarjevim vplivom pa tudi pod pritiskom dejanskih kulturnih potreb na 

Koroškem je v Celovcu začel pisati poučne in nabožne knjige. Najbolj znana je Sbér lépih 

ukov şa slovensko mladíno (1814), ki je prva slovenska mladinska knjiga in hkrati prva 

slovenska knjiga, ki vsebuje prevode iz slovanskih književnosti. Namenjena je bila šolski 

mladini kot darilo, obsega pa raznovrstne sestavke, nekaj Jarnikovih pesmi in pesemskih 

prevodov, basni in naukov, prevedenih iz latinščine, slaveno-srbskega in češkega jezika, 

100 čeških pregovorov in dva poučna razgovora (Urban Jarnik, b.d.). 

 

 

Slika 9: Sber lepih ukov sa slovensko mladino 

 

3.3 Anton Martin Slomšek 

 

Anton Martin Slomšek je bil ustanovitelj Mohorjeve družbe. Pisal je basni in zgodbe  ter 

jih objavljal v svojih Drobtinicah. Motive zanje je pogosto črpal iz skupnega evropskega 

basenskega izročila, navdihnjenega z Ezopovo dediščino, seveda pa jih je − tako kot 

številni drugi basnopisci − prilagajal duhu svojega časa in potrebam slovenskega okolja. Iz 

Drobtinic so prodrle široko med prebivalstvo, posebno med šolsko mladino, in marsikatera 

je s svojo nazorno izraznostjo in s svojim naukom postala sestavina slovenske ljudske 

modrosti, vredna obnavljanja (Slomšek, 1999, str. 46). 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Jernej_Kopitar
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Slika 10: Basni in zgodbe 

 

Primer: A. M. Slomšek: Muren in mravlje 

 

Bilo je pozimi in pritiskal je hud mraz. Mravlje, ki so si poleti gradile domek in nabirale 

živež, so udobno prezimovale. Muren, ki se je jeseni le zaril v zemljo, pa je trpel lakoto in 

zmrzoval. Ko je bilo že prehudo, je potrkal pri mravljah:" Ljube sosede, zebe me in strašno 

sem lačen! Pomagajte mi! Zmrznil bom in umrl od lakote!" "Kaj si pa delal poleti, ko je bil 

čas za pripravo ozimnice?" so spraševale mravlje. "Nisem imel časa. Poleti sem godel in 

pel," se je branil muren. "A tako, godel in pel si? Če si takrat godel in pel, pa zdaj pleši! 

Kdor ne dela, naj tudi ne je!" so mu zabrusile in zaprle vrata (Zorec, 2001, str.15) 

 

3.4 Janez Trdina 

 

Pisatelj Janez Trdina je bil rojen 1830 v Mengšu in umrl 1905 v Novem mestu. Šolal se je 

v Ljubljani, na Dunaju je študiral zgodovino, zemljepis, klasično in slovansko filologijo 

(1850−53), dve leti služboval v Varaždinu, nato kot profesor na Reki, kjer je bil zaradi 

spora z ravnateljem gimnazije upokojen (1867), se preselil v Bršljin pri Novem mestu in 

kasneje v Novo mesto (Glušič, 1996, str. 194). 

 

Po prihodu na Dolenjsko je Trdina začel zbirati narodopisno in zgodovinsko gradivo o 

življenju Dolenjcev, na pobudo prijatelja Dragotina Rudeža pa je z začetkom izhajanja 

Ljubljanskega zvona objavil najprej Verske bajke na Dolenjskem (1881), nato pa 

posamezne Bajke in povesti o Gorjancih (1882−88) in Vinsko modrost (1884). Trdina v 

opombi k sedemindvajsetim zvezkom rokopisnega gradiva bajk pojasnjuje, da zgodbe 

"imajo o sebi dosti resnice ali tudi dosti na pol ali tudi popolnoma praznih govoric in čenč. 

Napisal sem vse, kakor in kolikor sem videl, slišal in poizvedel. Namen teh zapiskov je 
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dobiti podobo pravega značaja slovenskega naroda na Dolenjskem, in v to služijo krasno 

ne le resnične zgodbe in reči, ampak tudi basni, kriva mnenja in laži, katere si pripoveduje 

ljudstvo v raznih prilikah svojega življenja" (Glušič, 1996, str. 194). 

 

 

Slika 11: Kdor drugemu jamo koplje 

 

Primer basni: Lenuhu ni pomoči 

 

Psiček je pozimi zelo zmrzoval. Zato je sklenil, da si bo, takoj ko bo postalo topleje, 

postavil kočo. A ko pride poletje, si reče: "Še v koži mi je prevroče, kaj bi si še kočo 

postavljal!" Po tem se tudi ravna. A po poletni toploti je prišla spet zima − in psiček je spet 

zmrzoval.  

 

Tak je vsak lenuh in tako se tudi vsakemu lenuhu godi (Trdina, 2004). 

 

3.5 Anton Aškerc 

 

Rodil se je 1856 v Globokem pri Rimskih Toplicah, rojstnem kraju njegove matere. Po 

končani osnovni šoli in gimnaziji v Celju se je vpisal na mariborsko semenišče. Kot kaplan 

je služboval v več štajerskih župnijah: v Podsredi, Šmarju pri Jelšah, Sv. Lovrencu, 

Vitanju, Sv. Marjeti, Mozirju in Škalah pri Velenju. Kljub duhovniški službi je svoje pesmi 

objavljal v liberalni reviji Ljubljanski zvon, zaradi česar je pri cerkveni oblasti zbujal 

nezaupanje in bil z njo pogosto v sporu. Od leta 1900 do 1902 je bil urednik Ljubljanskega 

zvona. Umrl je zaradi možganske kapi 1912 v Ljubljani (Kepic Mohar, 2007, str. 8). 

 

Je eden najboljših slovenskih epskih pesnikov. Vrh njegove pesniške moči predstavlja 

zbirka Balade in romance, zato ga pogosto imenujejo tudi mojster balad in romanc. Snov 
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za balade in romance je črpal iz slovenske in slovanske zgodovine, iz Svetega pisma, 

ljudskega izročila, tujih vplivov in sodobnega življenja. Navdih za pisanje je dobival tudi 

na potovanjih po svetu (Kepic Mohar, 2007, str. 8). 

 

Pesniške zbirke: Balade in romance (1890), Lirske in epske poezije (1896), Nove poezije 

(1900), četrti zbornik poezij (1904), Jadranski biseri (1908), Akropolis in piramide (1909), 

Pesnitve. Peti zbornik (1910) (Kepic Mohar, 2007, str. 9). 

 

 

Slika 12: Ljubljanski zvon 

 

Primer basni: Zakaj je v brlogu nastal nemir  

O, to vam tuljenje, vpitje in vik, 

rjovenje in drenje, renčanje! 

Ves večer, v noč pozno že divji ta krik, 

to lajanje, to godrnjanje! 

Čez hrib in plan jek se razlega, 

v goščave najdaljnje že sega. 

In predno preteče čez polunoči, 

Po vseh se brlogih vzbudijo zveri. 

In v smelih in jadrnih skokih 

Iz temnih dobrav, 

Prek jarkov, prepadov globokih 

Iz vročih puščav 

Ko čudne ponočne pošasti 

Priskače zverjad, prilomasti. 

To šum je in hrum je in hrup, 

Ko vse leti nekam na kup! 

"Od kod pač nemir ta nocojšnji prihaja?" 

Vse išče usodnega tistega kraja. 

"Tu!" osel pokaže prekrasen brlog, 

Obdan od skalovja okrog in okrog … 

"A vzroka nemiru še vender ne vemo; 

Najboljše, da v jamo pogledat dol 

gremo!" 

In mahoma vsa radovedna zverjad 

Spusti se po rovih, ovinkih v prepad. 

Z modrine nebesne veselo ščip sije − 

Kak diven prizor se v ponoru odkrije! 

Na trati stojita tu mizi jim dve; 

Volk, medved,lisjak tam za prvoj sede. 
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Z večerjoj bogatoj se ravno mastijo, 

Oh, kakšne jedi na tej mizi dišijo! 

Tu praženih vidiš kapunov, praset, 

Koštrunov, puranov in tolstih telet; 

Na krožniku tam velikanskem pa plava 

V maščobi pečena kar cela jim krava. 

In kaj je tu kruha, na stote potic 

In tort in še drugih prezimnih slaščic! 

In vinca iz čaš ne pijo ti gospodi - 

Za žejo na mizi stoje trije sodi… 

Za mizoj pa drugoj tam zajec sedi. 

Ne trohe jedij pred njim videti ni! 

Na mizo gosposko se lačen ozira, 

Pa miga z ušesi in - sline požira. 

In gleda zverjad le-ta čudni prizor, 

Sepeče mej saboj strmeči ves zbor: 

"I kaka v brlogu je totem navada? 

Trije tu so siti, a jeden tam strada!" 

A osel pred mizo se prvo postavi, 

Pa trem veseljakom zariga in pravi: 

"Izvrstno pač, bratci,godi se vam trem, 

Razkošnosti večje na svetu ne vem! 

Hej, kakšno življenje! Oh, vi Sibariti1 

Kaj niste do grla pijani in siti?! 

Zakaj torej lajanje to in ta krik? 

Zakaj to renčanje in tuljenje, vik?" 

Za hip pri omizji osuplost in molk. 

"Gospoda!" sedaj oglasi se sam volk − 

"Oh mi smo možje trije mirni, spravljivi, 

Nemira nocojšnjega nismo mi krivi! 

Kriv hrupa je zajec, naš sobrložan; 

Pri jedi nas moti vso noč in ves dan! 

Vsak mesec mu vržemo jedno drobtino, 

Ker jedno ž njim skupno imamo očino, 

Ker vsi smo kristjani in bratje smo vsi, 

Ker vežejo nanj nas ljubezni vezi. 

A kdo bi verjel nam, kako je on siten! 

Želodec je zajčev že kar ne nasiten! 

Pomislite, kakšen je to požeruh: 

V dneh petih pojedel je on že pet muh! 

A ni zadovoljen njegov še želodec, 

K nam hodi beračit nadležni ta godec 

Ter pravi, da sveto pravico ima, 

Da hrana jednaka ko nam se mu da … 

Od nekod nocoj je k nam pala lesnika: 

Pojesti jo - zajca pohotnost zamika! 

Lesnika je naša! - To bil je hud boj! 

Zdaj veste, zakaj je tak hrup bil nocoj …" 

"Ha-ha!" na ves glas se nato grohotaje 

Zverina sosedna zbeži na vse kraje 

(Aškerc, 1895, str. 257). 

 

3.6 Engelbert Gangl 

 

Rojen je bil 1873 v Metliki v meščanski družini. Osnovno šolo je obiskoval v Metliki, 

nižjo gimnazijo pa v Novem mestu. Nato se je odločil za učiteljišče v Ljubljani. Njegovo 

prvo učiteljsko mesto je bilo v Vipavi. Tam ni ostal dolgo, ker je odšel na strokovno 
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izpopolnjevanje na Dunaj. Po končanem dodatnem študiju je poučeval na realki v Idriji. 

Tam si je ustvaril tudi družino (Žebovec, 2010, str. 20). 

 

V Idriji je ostal precej dolgo in si s poučevanjem in siceršnjim delovanjem pridobil velik 

ugled. Bil je dejaven v učiteljski organizaciji, pisal je učbenike in leta 1899 ustanovil 

mladinski list Zvonček, v katerem je prve prispevke objavil marsikateri poznejši pesnik ali 

pisatelj. Umrl je 1950 v Metliki (Žebovec, 2010, str. 20). 

 

  

Slika 13: Zvonček − list s podobami za slovensko mladino 

 

Primer basni: Zajček in zelje 

 

Sestradan in onemogel pride zajček do zelnika. Sline se mu pocede po sladkem zalošku, a 

ob enem ga obide strah, da bi se mu ne pripetila nesreča, ako se - nepoklican in 

nepovabljen - loti zeljnatih glav. "Dober dan, ljubo zeljce!" pozdravi zajček in prijazno 

pokima z glavo. "Tako bi te rad malo povohal! Rad te imam, zato te naj poljubim na košato 

tvojo glavico!" Zelje pa, ki je videlo zajčkovo uboštvo in vedelo, kje je vzrok njegovi 

vljudnosti, se posmeje in reče: "Ne poljubljaj me, ampak pojej me! Če me ne boš ti, me 

bodo ljudje. Raje pa se žrtvujem tebi, ker si lačen in ubog!" In zajček se loti zelja in ga 

pohvali, kako je dobrega srca (Petkovšek, 1967, str. 33). 

 

3.7 Dragotin Kette 

 

Dragotin Kette (1876−1899) je svoje otroštvo in deloma mladost preživel v notranjskih 

vaseh Prem, Zagorje in Košana blizu Ilirske Bistrice oziroma Šempetra na Krasu (danes 

Pivka). Srednjo šolo, klasična gimnazija, krajši čas tudi učiteljišče, je obiskoval v glavnem 

v Ljubljani, dokler ga niso izključili (Kette, 1990, str. 58). 
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Da je gimnazijski študij dokončal, mu je pomagal rodoljub Resman, preselil se je v Novo 

mesto, tam obiskoval zadnja dva razreda tedaj osemletne gimnazije, doživel svojo veliko in 

nesrečno ljubezen do sodnikove hčere, se mnogo sam izobraževal, posebno v naravoslovju 

in filozofiji ter naglo zorel kot človek in umetnik (Kette, 1990, str. 58). 

 

Pravljice in zlasti basni je Kette že zgodaj dobro poznal iz Lessingovih del. Zelo dobro je 

vedel, da basen hoče poučiti bralca neopazno in nevsiljivo, prikupno in neboleče posredno 

prek izmišljene živalske zgodbe, ki je samo parabula, prilika za določeno našo, človeško 

napako (Kette, 1990, str. 58). 

 

Med Kettejevimi deli za otroke prevladujejo basni, bodisi v prozi ali verzih. V basnih 

nastopajo razne domače in znane živali (kokoši, kužki, ptiči itn.). Pesnik smeši razne 

človeške napake in poveličuje vrline (Kette, 1990, str. 59). 

 

Domnevamo, da je Kette prebiral Krilova, saj je za Veselo Rusko antologijo poslovenil 

basen Kokoš in petelin, sam pa ima dve s takšnim ali podobnim naslovom, kljub temu si 

niso v ničemer podobne. Krilove basni so miselno dovolj zahtevne in dostopne predvsem 

odraslim, Kettejeve pa so preproste, domače, prisrčne in namenjene najmlajšim (Kette, 

1990, str. 59). 

 

 

Slika 14: Basni in pravljice 

 

Primer basni: Muha in pajek  

 

Muha se je ujela v pajčevino. "Ah, ah," tako je vzdihovala, ko se ni mogla nikakor več 

rešiti, "da nisem videla teh nitk, te mreže! Ah, zakaj ne predejo pajki debelejših mrež; 

potem bi se gotovo ne ujela." 
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"Tudi jaz mislim, da bi se ne," je dejal nato pajek zaničljivo in zagrabil ubogo muho, "toda 

mi pajki nismo tako neumni. Kdor hoče nekoga zapeljati in ujeti, mora nastavljati tanke, 

malo vidne mreže, le zapomni si, muha. Tebi že povem, ker te bom takoj zadavil." 

Rečeno, storjeno. − Ali veste, kdo posnema pajka (Kette, 1990, str. 6)? 

 

3.8 Miroslav Košuta 

 

Rodil se je 1936 v Križu pri Trstu. Po prvem razredu italijanske osnovne šole, vojnem 

premoru in osvoboditvi je v domači vasi opravil še tretji in četrti razred slovenske, nato v 

Trstu nižjo srednjo šolo in višjo realno gimnazijo s slovenskim učnim jezikom. Jeseni 1955 

se je v Ljubljani vpisal na Filozofsko fakulteto. Po diplomi 1962 se je zaposlil na RTV 

Ljubljana, najprej v uredništvu mladinskih, potem kulturnih oddaj. Jeseni 1966 se je vrnil v 

Trst, kjer živi še danes (Mušič, 2004, str. 256). 

 

Miroslav Košuta je pesnik, dramatik in prevajalec. Svojo literarno pot je začel kot prozaist, 

in sicer z objavljanjem kratkih zgodb v Primorskem dnevniku, prve verze pa je objavljal v 

srednješolskem glasilu Literarne vaje. Vse njegovo kasnejše pisanje je osredotočeno 

predvsem na poezijo: ob tisti, namenjeni odraslim, se je kaj kmalu pojavila tudi otroška in 

mladinska pesem (Mušič, 2004, str. 257). 

 

 

Slika 15: Basni kratke sape 

 

Primer basni: Vol in žaba  

 

Vol naleti na napihnjeno žabo: 

- Kaj pa je, botrica, s tabo? 

Te bo kaj kmalu razneslo? 
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Žabji odgovor, jasen in glasen: 

- Bodi no tiho, zarukano teslo, 

vsi smo brali Ezopovo basen (Košuta, 2000, str. 7). 

 

3.9 Slavko Pregl 

 

Rodil se je 1945 v Ljubljani. Šolal se je v Ljubljani, kjer je diplomiral na Ekonomski 

fakulteti. Mladinski pisatelj in basnopisec Slavko Pregl je s svojimi mladinskimi 

pripovedmi, humoreskami in značilnimi aforističnimi dialoškimi basenskimi teksti 

svojevrsten ustvarjalec predvsem za avanturističnih in zabavnih zgodb željne mlade bralce. 

Poleg humoristično-satiričnih ne mladinskih knjig (Nova zgodovina, 1972, Razkošje v 

glavi, 1974, PPP − z Albertom Paplerjem in Žarkom Petanom, 1977, duhoviti živalski 

dialogi s posmehljivo Moralo na koncu so izšli pod naslovom Basni, 1987, basni pa so 

zbrane tudi v knjigah Olimpiada v živalskem vrtu, 1990, in Če bi in če ne bi, 1993) je s 

svojimi pripovedmi za mladino eden izmed zelo priljubljenih pisateljev (Glušič, 1996, str. 

156). 

 

Slika 16: Petelin na gnoju: Basni 

 

Primer basni: Petelin na gnoju 

 

"Zakaj pa petelin ves čas tako glasno kikirika na gnoju?" je žrebiček vprašal kobilo. "Ali 

res nima drugega dela?" Kobila je mulila travo na pašniku. Zamahnila je z repom in stopila 

nekaj korakov naprej. "Veš, sine, on se repenči samo zato, da ne bi vsi videli, da ne počne 

nič pametnega," je rekla in si izpulila še en šop svežega zelenja (Pregl, 2008, str. 9).  
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Zaključna misel teoretičnega dela: 

 

Med prebiranjem literature o basnih in basnopiscih sem bila včasih v zadregi, saj nisem 

vedela, kdo je avtor posamezne basni. Z istim naslovom sem zasledila basni tako pri Ezopu 

kot pri La Fontainu. Ko sem brala basni, sem ugotovila, da so veliko bolj namenjene 

odraslim kot otrokom. Mnenja sem, da živimo v času, ko veliko ljudi pogreša moralno-

etične vrednote. Vsi jih v bistvu poznamo, vendar pa nas je vse manj, ki jih spoštujemo in 

jih tudi dosledno upoštevamo. Sprašujem se, kdaj oz. v katerem obdobju otrok opusti 

moralne vrednote. 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

4 OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI, HIPOTEZE IN METODE 

 

4.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

- Dojemanje in razumevanje obravnavanih Ezopovih basni otrok v vrtcu. 

 

4.2 Cilji 

 

- Z diplomsko nalogo želim ugotoviti, kakšno je zanimanje otrok za basni in ali bodo 

otroci ob prebiranju Ezopovih basni prepoznali značilnosti literarne vrste – basen. 

- Na podlagi otroških risb in komentarjev ugotoviti, kako si otroci razlagajo 

sporočilo basni oz. nauk basni.  

- Na podlagi otroških risb in komentarjev spoznati otrokovo dojemanje oz. 

razumevanje Ezopovih basni. 

 

4.3 Raziskovalna vprašanja oz. hipoteze 

 

- Katere značilnosti literarne vrste - basen otroci prepoznajo? 

- Na kakšen način otroci dojemajo oz. razumejo Ezopove basni?  

- Kako otroci prepoznajo in razumejo nauk Ezopovih basni? 

- Kako otroci povežejo v Ezopovih basnih vedenja živalskih likov s človeškimi 

lastnostmi? 

 

4.4 Metoda zbiranja podatkov 

 

V svoji diplomski nalogi sem uporabila deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja.  
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4.5 Opis vzorca 

 

Raziskovalno delo sem izvajala v vrtcu Ciciban Novo mesto, v enoti Labod, v mesecu 

juniju 2013. Raziskovanje je potekalo v dopoldanskem času. V raziskavi je sodelovalo 20 

predšolskih otrok, 6 deklic in 14 dečkov, starih od 5 do 6 let v skupini z imenom Ježki. 

 

 

5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Kot je zapisal avtor Borut Stražar, basen kot literarno estetska celota angažira bralca - 

poslušalca predvsem razumsko, bralčevo vživljanje v zgodbo in poistovetenje z osebami je 

skromno. Zaradi tega predšolski otroci basni ne dojemajo celovito. Predvsem pa ne 

dojemajo abstraktno pojmovnega moralnega nauka. Otroci dojemajo basni kot živalske 

pravljice in jih imajo radi, zaradi njihove kratkosti, preprostosti, življenjskosti, šaljivosti in 

dramatičnosti (Stražar, 1980, str. 47). 

 

To sem opazila tudi sama. Po vsaki prebrani basni smo se z otroki pogovorili o njeni 

vsebini, pri čemer sem otrokom z odprtimi vprašanji skušala ugotoviti, kaj so pri basni 

dojeli in razumeli. Včasih smo morali priti do nauka skupaj, vendar jim ga nikoli nisem 

podala sama, temveč sem jih spodbujala, da so prišli do njega s svojim razmišljanjem. 

Tudi, če otroci umetnine niso razumeli, da bi jo znali razložiti,  sem jim omogočila, da so 

besedno umetnino doživeli. 

 

6 PROJEKT 

 

V svojem diplomskem delu sem raziskovala dojemanje in razumevanje basni otroka v 

predšolskem obdobju. Z otroki smo  obravnavali Ezopove basni. Zanimalo me je, kako 

bodo otroci sprejeli basni, kako jih bodo razumeli, kaj jim basen želi sporočiti in kako jih 

likovno upodobiti.  
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Slika 17: Otroci iz skupine Ježki 

 

V začetku projekta sem otrokom zastavila vprašanji: 

 

1. Kaj je basen? 

LUKA: "Jaz imam doma knjigo, na kateri piše basni, notri so pa še pravljice." 

 

Od vseh otrok je le Luka povedal svoj odgovor, vsi drugi so rekli, da ne vedo. 

 

2. Kje lahko izvemo oz. kdo nam lahko pove, kaj je basen? 

TILEN:"Oči in mamico lahko vprašamo." 

MARTIN:"Na računalniku. Moja mamica, če jo kaj zanima, vse tam najde." 

MANCA: "Dedek in babica nam povesta." 

TINA: " V  knjigi." 

 

Iz odgovorov je razvidno, da otroci ne vedo, kaj je basen. Kljub temu sem želela, da sami 

najdejo odgovor. Zato sem otrokom razdelila liste, na katerih je bilo vprašanje "Kaj je 

basen?"  Za motivacijo sem otrokom predlagala, da bi pripravili škatlo, v katero bo lahko 

vsak oddal list z odgovorom. Škatlo smo poimenovali "skrinjica". Postavili smo jo na 

vidno mesto pred igralnico in na koncu projekta prebrali odgovore. S tem sem v projekt 

vključila tudi njihove starše.  

 

Za uvod v projekt sem otrokom pokazala sliko Ezopa, jim ga na kratko predstavila ter 

razložila, da so vse basni, ki jih bomo obravnavali, njegove.  
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6.1 1. Ezopova basen: " Želva in zajec" 

 

Za uvodno motivacijo sem v igralnico vstopila z ročno lutko želvo. Otroke  je pozdravila, 

jih povabila, da skupaj sedejo na stole, ki so bili pripravljeni v krogu, in jim prebrala basen 

"Želva in zajec". 

 

Po prebrani basni smo jo skupaj obnovili, nato so otroci  risali s flomastri in barvali z 

akvarel barvicami. Ugotoviti sem želela, kakšen interes bodo pokazali otroci, kaj jim bo v 

basni najbolj pomembno, kaj bodo narisali, zanimale so me njihove izjave ter razumevanje 

nauka basni. 

 

 

Slika 18: Risanje otrok − basen Želva in zajec 

 

 

Slika 19: Risba na temo basni Želva in Zajec- Tenej (5 let) 

TENEJ (5 let): "Zajec je bil grd, ker je želva zmagala, ker je hotel imeti vse prijatelje, 

potem jih je imela pa želva." 
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Slika 20: Risba na temo basni Želva in Zajec - Taj (6 let) 

 

TAJ (6 let): "Želva je hotela odnehati, potem pa ni, ker je hotela zmagati, ker je videla, da 

je zajec zaspal. Če želiš zmagati, ne smeš biti zaspan." 

 

 

Slika 21: Risba na temo basni Želva in Zajec – Manca (5 let) 

 

MANCA (5 let):"Da lahko tudi počasnejši zmagajo, če so vztrajni." 

 

 

Slika 22: Risba na temo basni Želva in Zajec – Tina (6 let) 

 

TINA (6 let): "Da tudi tisti, ki so počasni, tudi kdaj lahko zmagajo, če so delavni in da 

tisto, kar rečemo, se ne uresniči vedno." 

 

Analiza: Otroci so se zelo razveselili ročne lutke, ki jim je prebrala basen. Basen jim je bila 

všeč, saj so jo pozorno poslušali, kar je razvidno tudi iz njihovih risb. V risbah so 

upodobili tako glavna kot tudi stranske like. V basni je veliko besed, katerih pomena otroci 
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niso razumeli, vendar so kljub temu razumeli sporočilo. Pri obnovi so aktivno sodelovali le 

nekateri otroci in odgovarjali na moja vprašanja. Pri odgovoru na vprašanje, "kaj je nauk 

basni", so imeli težave. Večina otrok je odgovorila, da če želiš zmagati, ne smeš zaspati in 

da moraš popiti veliko vode. 

 

6.2 2. Ezopova basen: "Medved in čebele"  

 

Otroci so sami izrazili željo, da jim preberem novo basen med "aktivnim" počitkom. Otroci 

so se ulegli na ležalnike v igralnici, ki je bila delno zatemnjena. Sedla sem med njih in jim 

prebrala basen "Medved in čebele". 

 

Po obnovi so nekateri otroci povedali, kaj je nauk te basni. Izjave sem zapisala, oni pa so jo 

likovno upodobili. 

 

 

Slika 23: Risba na temo basni Medved in čebele – Martin (5 let) 

 

MARTIN (5 let): "Boljše je, da si do drugih prijazen, če ne, si nakoplješ še več težav." 

 

 

Slika 24: Risba na temo basni Medved in čebele – Kristjan (6 let) 

 

KRISTJAN (6 let): "Boljše je, da greš stran, če ti kaj ne paše." 
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Slika 25: Risba na temo basni Medved in čebele – Etian (6 let) 

 

ETI AN (6 let): "Če kradeš, si lahko nakoplješ težave." 

 

 

Slika 26: Risba na temo basni Medved in čebele – Manca (5 let) 

 

MANCA (5 let): "Bolje, da pustimo tiste stvari, ki niso naše." 

 

 

Slika 27: Risba na temo basni Medved in čebele – Maša (6 let) 

 

MAŠA (6 let): "Prijazni moramo biti do drugih, ne smemo krasti." 

 

 

Slika 28: Risba - na temo basni Medved in čebele Tenej (5 let) 

 

TENEJ (5 let): "Ne smemo biti poredni, da ne izgubimo vse prijatelje." 
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Analiza: Otroci so bili po obravnavani basni začudeni, kako je kratka. Pri obnovi so 

aktivno sodelovali. Bila jim je bolj razumljiva, saj nima veliko besed, ki so jim tuje. 

Njihove ugotovitve nauka  basni so bile raznolike, vendar so ugotovili ustrezen pomen. 

 

6.3 3. Ezopova basen: "Lev in miš" 

 

Otroci so iz knjižnega kotička prinesli živalsko enciklopedijo. Skupaj smo si jo ogledali in 

se pogovarjali. Navdušeni so bili nad sliko leva. Vprašali so me, če je Ezop napisal tudi 

basen o levu. Kljub temu da sem imela pripravljeno drugo basen, sem prisluhnila njihovi 

želji ter jim prebrala basen Lev in miš. Skupaj smo jo obnovili, nato so jo likovno 

upodobili.  

 

 

Slika 29: Risanje otrok − basen Lev in miš 

 

 

Slika 30: Risba na temo basni Lev in miš – Tenej (5 let) 

 

TENEJ (5 let): " Z drugimi moraš lepo ravnati, da te imajo radi." 
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Slika 31: Risba na temo basni Lev in miš – Luka (5 let) 

 

LUKA (5 let): "Najboljše je, da drugega izpustiš, zato ker ti potem pomaga, če si v 

težavah." 

 

 

Slika 32: Risba na temo basni Lev in miš – Martin (5 let) 

 

MARTIN (5 let):"Najboljše je, da smo prijazni drug do drugega, da pomagamo drug 

drugemu." 

 

 

Slika 33: Risba na temo basni Lev in miš – Manca (5 let) 

 

MANCA (5 let):" Najboljše je, da si skupaj pomagamo." 
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Slika 34: Risba na temo basni Lev in miš – Etian (6 let) 

ETIAN (6 let):" Če nekomu pomagaš, tudi on tebi, ko ga potrebuješ." 

 

 

Slika 35: Risba na temo basni Lev in miš – Tilen (6 let) 

 

TILEN (6 let):"Če drugemu nič slabega ne storiš, ti on drugič pomaga." 

 

Analiza: Otroke so basni tako navdušile, da so sami izrazili željo po novi zgodbi. Pri 

obnovi so aktivno odgovarjali na vprašanja, ki sem jih zastavila. Iz otroških risb je 

razvidno, da je večina otrok risala svobodnega leva skupaj z miško, ki predstavljata 

prijateljstvo. Leva so opisali kot močno in veliko žival, medtem ko miško drobno in 

majhno. Iz njihovih odgovorov lahko povzamem, da jim prijateljstvo veliko pomeni. 

 

6.4 4. Ezopova basen: "Petelin in lisica"  

 

Otrokom sem zapela pesem "Petelinček je na goro šel" in "Lisička je prav zvita zver". 

Postavila sem jim miselni izziv, in sicer da ugotovijo, zakaj sem jim zapela in katera žival 

bo nastopala v basni, ki jim jo bom prebrala. 
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Slika 36: Risba na temo basni Petelin in lisica – Martin (5 let) 

 

MARTIN (5 let): "Boljše je, da se ne lažemo, ker se potem tudi drugi lažejo nam." 

 

 

Slika 37: Risba na temo basni Petelin in lisica – Maša (6 let) 

 

MAŠA (6 let): "Ne smemo se lagati, ker če se lažeš, nisi pravi prijatelj." 

 

 

 

Slika 38: Risba na temo basni Petelin in lisica – Sara (5 let) 

 

SARA (5 let): "Da ni lepo, da se lažemo." 

 



43 

 

Slika 39: Risba na temo basni Petelin in lisica – Kristjan (6 let) 

 

KRISTJAN (6 let): "Boljše je, da ne lažemo, drugače bodo tudi drugi lagali tebi." 

 

 

Slika 40: Risba na temo basni Petelin in lisica – Etian (6 let) 

 

ETIAN (6 let): "Ne smeš verjeti tistemu, ki ti ne želi dobro in ga poznaš." 

 

 

Slika 41: Risba na temo basni Petelin in lisica – Luka (5 let) 

 

LUKA (5let): "Najbolje je, da drugemu ne verjamemo, če vemo, da ni pravi prijatelj." 

 

Analiza: Otroci so ugotovili, da bosta v basni nastopali živali petelin in lisica. Ko sem 

prebrala basen, je Tenej vprašal: "Tako kratka?" Luka pa mu je odgovoril: "Ja, basni so 

najbolj kratke." Otroci so mi pripovedovali, kaj je basen, njihove odgovore pa sem tudi 

zapisala: 
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ŽIGA: "Taka knjiga o živalih." 

SARA: "Voda." 

KRISTJAN: "Basen pomeni, da živali, ki nastopajo v knjigah, imajo lastnosti človeka." 

MARTIN: "Basen je predstava, ki v njej nastopajo živali. Pa tudi knjiga je, ki v njej 

nastopajo živali." 

ETIAN: "Basen je ena kratka zgodba, ki v njej nastopajo živali, ki imajo iste lastnosti kot 

ljudje." 

LUKA: "Basen pomeni, da živali nastopajo v knjigcah." 

TINA: "Basen je to, da je ena predstava, ki v njej nastopajo živali." 

 

Iz komentarjev otrok o obravnavani basni je razvidno, da se o pomenu prijateljstva 

vsakodnevno pogovarjamo v skupini. V basni so prepoznali, da literarni lik, ki ga 

predstavlja lisica, ni prijatelj, za kakršnega se izdaja, in da ni lepo lagati.  

 

6.5 5. Ezopova basen: "Mravlja in kobilica" 

 

Otroke sem odpeljala na bližnji travnik, kjer smo z lupami opazovali živali, ki živijo v 

travi. Na igrišču vrtca sem jim prebrala basen, ki se je navezovala na travniške živali.  

 

 

Slika 42: Risba na temo basni Mravlja in kobilica – Martin (5 let) 

 

MARTIN (5 let):" Prej si pripravi hrano za zimo, zato ker potem je ni." 

 

 

Slika 43: Risba na temo basni Mravlja in kobilica – Etian (6 let) 

 

ETIAN (6 let): "Poleti si moraš pripraviti hrano, da imaš kaj za jest pozimi." 
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Slika 44: Risba na temo basni Mravlja in kobilica – Manca (5 let) 

 

MANCA (5 let): "Poleti si moraš pripraviti hrano, da imaš za pozimi kaj jesti." 

 

 

Slika 45: Oblikovanje iz plastelina − basen Mravlja in kobilica 

 

 

Slika 46: Izdelki iz plastelina 

 

Analiza: Otrokom je bilo všeč opazovanje z lupami. Videli smo pikapolonico, mravlje, 

polžka, različne hroščke, kobilice, metulje, čmrlja … Razveselili so se nove basni. Otroci 

so imeli težave z upodobitvijo kobilice. Da sem jim popestrila likovno ustvarjanje, sem jim 

ponudila še plastelin. Ugotovila sem, da si otroci težko predstavljajo, kdaj je največ hrane 

in kdaj najmanj. Preko usmerjenega pogovora so prišli do ugotovitev, da je je v naravi 

največ poleti oz. jeseni, pozimi pa je ni, ker je sneg in zemlja počiva. 
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6.6 6. Ezopova basen: "Lisica in koza"  

 

Za uvodno motivacijo pred obravnavo basni Lisica in koza smo se v telovadnici igrali 

gibalno igro "Lisička, kaj rada ješ?" V igralnici sem jim prebrala basen, ki so jo likovno 

upodobili z ogljem. 

 

 

Slika 47: Risanje z ogljem − basen Lisica in koza 

 

 

Slika 48: Risba na temo basni Lisica in koza – Tenej (5 let) 

 

TENEJ (5 let): "Ne smemo verjeti tistemu, ki se laže in se dela prijaznega." 

 

 

Slika 49: Risba na temo basni Lisica in koza – Martin (5 let) 

 

MARTIN (5 let): "Najboljše je, da ne verjamemo tistim, ki se delajo zelo prijazne:" 
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Slika 50: Risba na temo basni Lisica in koza – Manca (5 let) 

 

MANCA (5 let): "Ne verjemi tistemu, ki ga dobro ne poznaš." 

 

 

Slika 51: Risba na temo basni Lisica in koza – Tina (6 let) 

 

TINA (6 let): "Ne smemo verjeti vsem." 

 

 

Slika 52: Risba na temo basni Lisica in koza – Teo (5 let) 

 

TEO (5 let): "Basen nas želi naučiti, da ne smeš verjeti vsakemu, ki je s tabo prijazen." 

 

Analiza: Otroci so se gibalne igre razveselili in v njej aktivno sodelovali. Ugotovili so, da 

bo sledila zgodba, v kateri bo nastopala lisica. Nekateri otroci so imeli težave pri risanju, 

saj niso vedeli, kakšna je koza, vendar sem jih pustila, da jo narišejo takšno, kot si jo 

predstavljajo sami. Večina otrok je kozi narisala rogove, kar pomeni, da so pozorno 

poslušali basen. Spoznali so, da je v književnem besedilu lisica zvita in izkoristi naivnost 

drugih v lastno korist.  
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6.7 7. Ezopova basen: "Veter in sonce" 

 

Vsakodnevno opazujemo vreme in ga s simboli zapisujemo v vremensko tabelo. Vreme je 

bilo sončno. Po zapisu sem otroke povabila v telovadnico. Otrokom sem prebrala basen 

"Veter in sonce", in sicer iz enega samega razloga: da spoznajo, da v basnih ne nastopajo 

vedno samo poosebljene živali. Njihovo razmišljanje o tej basni sem zapisala: 

 

MANCA(5 let): "Da moramo nežno delati z otroki." 

TINA (6 let): "Da moramo z drugimi lepo ravnati." 

 

MARTIN (5 let): "Da je boljše, da opraviš delo na lep način, kot pa na grd. Da je boljše, 

da ravnaš z drugimi lepo kot pa grdo." 

 

Analiza: Otroci so spoznali veliko novih besed, ki jih niso razumeli. Le nekaj otrok pozna 

sopomenke ali protipomenke. Basen sem prebrala v telovadnici, zato smo jo uprizorili kot 

igrico. Nekaj otrok je posnemalo veter in so pihali v enega otroka, drugi so posnemali 

sonce in so otroka obkrožili in objeli. Ko sem jih vprašala, kdaj jim je bilo bolj prijetno, je 

večina otrok odgovorila, da takrat, ko so ga prijatelji objeli. Igrico smo večkrat ponovili, da 

je lahko vsak otrok to občutil. 

 

6.8 8. Ezopova basen: "Mestna in poljska miš" 

 

Otroke sem v jutranjem krogu, ko se pozdravimo in preštejemo, presenetila z origami 

lutkama "Miški". Lutki sta potovali od otroka do otroka, da so si ju ogledali, nato pa sem 

jim prebrala basen.  

 

 

Slika 53: Risba na temo basni Mestna in poljska miš – Martin  
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MARTIN: "Boljše je, da ostaneš v svojem domu, kakor pa da ješ v kakšnem drugem mestu, 

zaradi tega,  ker ne veš, kako je in kaj moraš narediti."  

 

 

Slika 54: Izdelovanje lutk iz papirja 

 

Analiza: Basen je bila za otroke prezahtevna in nerazumljiva. To sem opazila že pri 

obnovi, saj niso želeli sodelovati. Basen so likovno upodobili, vendar pa je nauk basni 

povedal le en deček. Otroci so izrazili željo, da bi tudi oni naredili lutko iz papirja. Nad 

izdelovanjem lutk so bili navdušeni. 

 

6.9 9. Ezopova basen: "Komar in lev"  

 

V jutranjem krogu me je deklica prosila, če jo namažem s kremo, ker jo je pičil komar. 

Otroci so se začeli pogovarjati o komarjih in si kazali, kje je koga pičil. Med tem sem 

poiskala basen, kjer nastopa poosebljena žival komar. 

 

Otroci so po obravnavani basni risali s svinčnikom.  

 

Slika 55: Risanje s svinčnikom − basen Lev in komar 
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Slika 56: Risba na temo basni Lev in komar – Urh (5 let) 

 

URH (5 let): "Ne smemo misliti, da smo najmočnejši, ker ne vemo, kdo je najmočnejši." 

 

 

Slika 57: Risba na temo basni Lev in komar – Luka (5 let) 

 

LUKA (5 let): "Tisti, ki je zmagal, ne sme misliti, da ga ne more noben napasti in da je 

najmočnejši." 

 

 

Slika 58: Risba na temo basni Lev in komar – Tenej (5 let) 

 

TENEJ (5 let): "Basen nas nauči, da moraš biti prijazen do drugega, da nisi preveč 

poreden, da se igraš z drugimi." 
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Slika 59: Risba na temo basni Lev in komar – Teo (5 let) 

 

TEO (5 let): "Če si velik, ne moreš premagat majhno žival." 

 

 

Slika 60: Risba na temo basni Lev in komar – Tina (6 let) 

 

TINA (6 let): "Mi moramo biti prijazni do drugih." 

 

 

 

Slika 61: Risba na temo basni Lev in komar – Maša (6 let) 

 

MAŠA (6 let): "Če te drug draži, se moraš takoj skriti." 
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Slika 62: Risba na temo basni Lev in komar – Manca (5 let) 

 

MANCA (5 let): "Če drugim nagajaš, se ti lahko kaj slabega zgodi." 

 

 

Slika 63: Risba na temo basni Lev in komar – Martin (5 let) 

 

MARTIN (5 let): "Najboljše je, da se ne delamo najmočnejšega, ker je lahko še kdo 

močnejši od tebe." 

 

Analiza: Zanimanje za obravnavano basen je bilo večje kot pri prejšnji. Razumevanje  

basni je pri otrocih zelo različno. Večina otrok je v svojih komentarjih povedala, da ne 

smeš misliti, da si najmočnejši, ker ne veš, če ni nekje nekdo, ki je še močnejši od tebe. 

 

6.10 10. Ezopova basen: "Mačka, petelin in mlada miš"  

 

V igralnico sem prinesla blazine in jih razporedila v krog. Prostor sem odišavila z oljem 

sivke. Otroke sem povabila, da se mi pridružijo. Basen sem jim prebrala med "aktivnim 

počitkom". Otroci so po obravnavani basni risali s flomastri.  
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Slika 64: Risba na temo basni Mačka, petelin in mlada miš – Luka (5 let) 

 

LUKA (5 let): "Tisti, ki je prijazen in ima žametno dlako, je zloben. Tisti, ki pa je strašen, 

je pa prijazen." 

 

 

Slika 65: Risba na temo basni Mačka, petelin in mlada miš – Teo (5 let) 

 

TEO (5 let): "Če ti je kdo všeč, nikoli ne veš, če ti ne bo storil kaj žalega." 

 

 

Slika 66: Risba na temo basni Mačka, petelin in mlada miš – Tina (6 let) 

 

TINA (6 let): "Ne smemo vsem verjet, ki so lepi in ki jih ne poznamo dobro." 
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Slika 67: Risba na temo basni Mačka, petelin in mlada miš – Tilen (6 let) 

 

TILEN (6 let): "Če nekoga ne poznaš, mu ne smeš verjet, čeprav je prijazen in lep, če ga pa 

poznaš, mu pa lahko verjameš." 

 

 

Slika 68: Risba na temo basni Mačka, petelin in mlada miš – Martin (5 let) 

 

MARTIN (5 let): "Ne verjemimo tistim, ki se delajo prijazne in so lepi, ampak tistim, ki so 

zares prijazni in niso lepi." 

 

Analiza: Otroci so se razveselili blazin. Nekaj otrok je sedelo, drugi pa so se ulegli in 

poslušali basen. Tudi vonj sivke jim je bil všeč, saj so rekli, da lepo diši. Otroci so pozorno 

poslušali basen. Bila jim je všeč. Pri obnovi so aktivno sodelovali skoraj vsi otroci. Pri 

risanju so bili sproščeni in nasmejani.  

 

6.11 11. Ezopova basen: "Lisica in štorklja" 

 

Otroke sem povabila, da se mi pridružijo in se usedejo na stole, ki sem jih postavila v krog. 

Pred branjem basni sem otrokom zastavila dve uganki, in sicer o lisici in štorklji.  

Otroci so po obnovi risali z voščenkami. 
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Slika 69: Risanje z voščenkami − basen Lisica in štorklja 

 

 

Slika 70: Risba na temo basni Lisica in štorklja – Tenej (5 let) 

 

TENEJ (5 let): "Moraš biti prijazen, če se želiš igrati z drugim." 

 

 

Slika 71: Risba na temo basni Lisica in štorklja – Teo (5 let) 

 

TEO (5 let): " Ta basen nas želi naučiti, da če se norčuješ iz drugih, se tudi oni iz tebe." 
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Slika 72: Risba na temo basni Lisica in štorklja – Tilen (6 let) 

 

TILEN (6 let): "Če nisi prijazen do drugih, ne pričakuj, da bodo drugi do tebe." 

 

 

Slika 73: Risba na temo basni Lisica in štorklja – Martin (6 let) 

 

MARTIN (6 let): "Boljše je, da ne nagajamo drugim, ker ti potem še oni nagajajo." 

 

 

Slika 74: Risba na temo basni Lisica in štorklja – Manca (5 let) 

 

MANCA (5 let): "Če nisi prijazen do drugih, tudi drugi niso do tebe." 
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Slika 75: Risba na temo basni Lisica in štorklja – Maša (6 let) 

 

MAŠA (6 let): "Če želiš, da so prijazni do tebe, moraš biti tudi ti do njih." 

 

Analiza: Otroci so uganki hitro rešili in ugotovili, da jim bom prebrala novo basen. 

Pozorno so jo poslušali, saj so pri obravnavi aktivno sodelovali. Otroci so me prijetno 

presenetili s svojimi komentarji. Prepoznali so nauk basni in ga povezali tudi z lastnostmi 

človeka. 

 

6.12 12. Ezopova basen: "O goski, ki je legla zlata jajca"  

 

Igralnico sem zatemnila. Otroke sem povabila v krog. Ob umirjeni glasbi in prižgani sveči 

sem otrokom prebrala basen. Otroci so po obravnavani basni risali z barvicami. 

 

 

Slika 76: Risba na temo basni O goski, ki je legla zlata jajca – Teo (5 let) 

 

TEO (5 let): "Basen nas uči, da bodi zadovoljen s tistim, kar imaš." 
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Slika 77: Risba na temo basni O goski, ki je legla zlata jajca – Tilen (6 let) 

 

TILEN (6 let): "Če nekaj imaš in ti je lepo, ne smeš uničiti."  

 

 

Slika 78: Risba na temo basni O goski, ki je legla zlata jajca – Manca (5 let) 

 

MANCA (5 let): "Moraš biti zadovoljen s tistim kar imaš." 

 

 

Slika 79: Risba na temo basni O goski, ki je legla zlata jajca – Martin (5 let) 

 

MARTIN (5 let): "Boljše je, da nam ta stvar, ki dela, čeprav malo dela, pustimo tako kot 

je." 

 

Analiza: Otrokom je bil všeč zatemnjen prostor in branje ob sveči. Otroci pri risanju niso 

imeli težav. Pri obnovi je aktivno sodelovalo le malo otrok, saj mislim, da je bila za ostale 

otroke prezahtevna in je niso razumeli. 
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Po obravnavanju  basni smo z otroki odprli škatlo, tako imenovano "skrinjico", v kateri so 

bili odgovori, ki so jih zapisali s svojimi starši. Skupaj smo prebrali vsakega izmed 

odgovorov in se ob njem pogovorili. Bila sem pozitivno presenečena nad zapisi, ki sem jih 

prejela. Peščica nekaterih odgovorov: 

 

1. Basen je kratka zgodba. V njej nastopajo živali, ki imajo človeške lastnosti. Ima 

poučen konec. 

 

2. Basen – pravljica, v kateri nastopajo živali s človeškimi lastnostmi. Koncu zgodbe 

sledi nauk. 

 

3. Basen je poučna zgodba, v kateri nastopajo živali s človeškimi lastnostmi. 

 

4. Basen je kratka zgodba, v kateri nastopajo živali s človeškimi lastnostmi (govorijo 

in se obnašajo kot ljudje). Vsaka basen ima tudi nauk za bralce in nas uči, kaj je 

dobro in kaj slabo, katere lastnosti ljudi so zaželene in katere ne. Živali, ki 

nastopajo v basnih, so: zvita lisica, naiven zajec, marljiva mravlja, požrešen volk, 

mogočen lev in druge. 
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7 POVZETEK 

 

V Vrtcu Ciciban Novo mesto v Enoti Labod sem v svoji matični skupini otrok z imenom 

Ježki obravnavala Ezopove basni. Otroci so obravnavane basni likovno upodobili z 

različnimi tehnikami risanja. V projektnem delu sem si zastavila štiri  raziskovalna 

vprašanja, s katerimi sem želela ugotoviti, katere značilnosti literarne vrste − basen otroci 

prepoznajo, na kakšen način otroci dojemajo oz. razumejo Ezopove basni, kako prepoznajo 

in razumejo nauk basni in kako vedenja živalskih likov v basnih povežejo s človeškimi 

lastnostmi. 

 

Otroci na začetku projekta niso poznali značilnosti basni. Med obravnavanjem le-teh  so 

nekateri otroci prišli do spoznanja, da so basni kratke zgodbe in da v njih nastopajo 

poosebljene živali, ki imajo človeške lastnosti.  

 

Otroci so radi poslušali basni, ker so kratke, preproste in šaljive zgodbe. Večina otrok je 

dojemala basni kot živalske pravljice, ki jih imajo radi. Basni so vsi otroci slikovito 

likovno upodobili, vendar večina otrok ni povedala, kaj nam želi sama zgodba sporočiti, 

kar je razumljivo, saj je to za njih prezahtevno.  

 

Otroci so v nekaterih basnih prepoznali in razumeli nauke, a le v tistih, ki govorijo o 

situacijah, s katerimi se srečujejo vsakodnevno. Največ komentarjev otrok, ki sem jih 

lahko zapisala pod njihovo risbo, se nanaša na to, da so nauk basni prepoznali predvsem v 

zgodbah, ki se nanašajo na prijateljstvo.  

 

V vrtcu otroke spodbujamo in vzgajamo, da so prijatelji, da si delijo igrače, da so prijazni 

drug do drugega, da se dogovarjajo … Starši in vzgojitelji smo otrokom s svojim 

obnašanjem in dejanji za vzor, saj nas otroci ves čas opazujejo in posnemajo. 
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8 SKLEP OZ. ZAKLJUČEK 

 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. 

 

V teoretičnem delu sem obravnavala basni in živalske pravljice ter razlike med njima, 

zgodovino in zgradbo basni ter tuje in slovenske basnopisce. 

 

Basen je književna vrsta. Je poučna  kratka zgodba, v kateri nastopajo največkrat 

poosebljene živali s človeškimi lastnostmi. Vsaka basen ima moralni nauk. Pisane so v 

verzih ali prozi.  Razvile so se iz živalskih pravljic. Beseda basen izhaja iz staroslovanske 

"bajati", ki pomeni pripovedovati. Razvile so se v Orientu. V grški književnosti je najbolj 

pomemben basnopisec Ezop, ki je živel v 6. stoletju pr. n. št. Najbolj pomembni tuji 

basnopisci so še Fedrus, Leonardo da Vinci, Jean de La Fontain, Bidpai, Ivan Andrejević 

Krilov, Lev Nikolojević Tolstoj. Najslavnejša zbirka basni starodavne Indije je 

Pančatantra, katere avtor je brahman Višnušarman. Tudi na slovenskem so se razvile 

ljudske in umetne basni, in sicer v času razsvetljenstva. Prvi jih je začel pisati Valentin 

Vodnik, potem Urban Jarnik, Anton Martin Slomšek, Janez Trdina, Anton Aškerc, 

Engelbert Gangl,  Dragotin Kette, Miroslav Košuta in Slavko Pregl. Vsak basnopisec pri 

pisanju uporabi literarni lik živali, ki ustreza določenemu kraju in času. 

 

V empiričnem delu sem z otroki, starimi do 5 do 6 let, obravnavala Ezopove basni. Delo je 

potekalo v matični skupini v Vrtcu Ciciban Novo mesto, v Enoti Labod. Pred začetkom 

projekta sem si zastavila štiri raziskovalna vprašanja. Ugotoviti sem želela, katere 

značilnosti basni bodo otroci prepoznali, na kakšen način bodo dojemali oz. razumeli 

basen, kako bodo dojeli in razumeli nauk basni in kako bodo povezali vedenja živalskih 

likov z lastnostmi človeka. 

 

Otroci so med obravnavanjem spoznali značilnosti basni, in sicer so ugotovili, da so to 

kratke zgodbe, v katerih nastopajo živali s človeškimi lastnostmi. Na koncu projekta pa so 

vedeli, da je vsaka basen tudi poučna. Otroci so basni dojemali in razumeli na svoj način 

oz. nekaterih  tudi niso razumeli. Vendar pa so jih kljub temu radi poslušali zaradi njihove 

kratkosti, preprostosti in šaljivosti zgodb, predvsem pa zaradi poosebljenih živali, ki 

nastopajo v basnih. Razumeli in dojeli so sporočilo le tistih basni, s katerimi se srečujejo 



62 

vsakodnevno. Pri teh so  zato tudi znali povezati vedenje živalskih likov z lastnostmi 

človeka. 

 

Med prebiranjem literature za moje diplomsko delo sem kar nekajkrat zasledila, da so 

basni za predšolske otroke ena težjih književnih vrst za dojemanje in razumevanje, vendar 

jo imajo radi, ker ima kratko zgodbo in v njej nastopajo živali. S tem se tudi sama strinjam, 

saj sem do tega spoznanja prišla tudi med izvajanjem projekta. Otroci so dobili veliko 

novega znanja, seznanili so se novo književno vrsto in ugotovili njene značilnosti. 

Seznanili so se z različnimi človeškimi lastnostmi, spoznali veliko novih besed in pomen 

nekaterih tudi usvojili. V basnih so se otroci seznanili z različnimi situacijami in odnosi. 

Najbolj so jim bile znane tiste, ki jih poznajo iz življenja in že imajo izkušnje z njimi. O 

teh so tudi radi govorili. Zdi se mi prav, da se otrok že v zgodnjem obdobju seznani z 

različnimi književnimi vrstami. Vesela sem, da so otroci v projektu uživali ob poslušanju 

Ezopovih basni in likovnem upodabljanju. 

 

V diplomskem delu sem si zastavila tri cilje, ki sem jim sledila in jih tudi dosegla. 

Ugotoviti sem želela, kakšno bo zanimanje otrok za basni in če bodo prepoznali njene 

značilnosti in katere. Bila sem pozitivno presenečena. Otroci so z navdušenjem poslušali in 

aktivno sodelovali pri obravnavi basni. Med samim projektom so prepoznali njene 

značilnosti, kot so kratkost zgodbe, v njih nastopajo poosebljene živali s človeškimi 

lastnostmi in vsaka zgodba ima poučen konec. Obravnavane basni so otroci likovno 

upodobili. Njihove risbe so zelo slikovite, njihovi komentarji pa izjemni, predvsem pri 

basnih, ki so na temo prijateljstva, saj imajo s tematiko določene izkušnje. Večina otrok je 

pri teh zgodbah že prepoznala in jih povezala z vedenjem živali s človeškimi lastnostmi in 

ugotovila nauk basni.  
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10 PRILOGE 

Ezopove basni: 

 

ŽELVA IN ZAJEC 

 

Nekoč je bil mlad zajec, ki je neverjetno hitro tekel. Če bi imele živali svoje olimpijske 

igre, bi brez dvoma zmagal in si prislužil lovorov venec. No, nekega dne je zajec na robu 

polja srečal nekaj živali. Ustavile so se pri ribniku, da bi pile. Pogovarjale so se o tem, kaj 

katera dobro zna. "Jaz lahko pod vodo zadržim dih," je rekla raca. "Jaz lahko dolgo letim 

brez postanka", je zatrdila lastovka. "Jaz znam zelo glasno krakati," je pristavila vrana. 

"Jaz vidim v temi," se je pobahala lisica. "Jaz pa zelo hitro tečem," se je pridružil zajec. 

"Hitreje od kogar koli tukaj." Od lastnega hvalisanja je bil ves iz sebe. Pogledal je okrog 

jezera in se bedasto zarežal živalim. "Vse vas pozivam na tekmo." Za trenutek ni nihče 

spregovoril, potem pa je izmed bičevja zapiskal šibek glasek. "Jaz sprejmem zajčev izziv." 

Vse živali so se obrnile in zagledale staro želvo, ki je dotlej mirno pila ob robu ribnika. 

Kožo na obrazu in nogah je imela vso zgubano in njen oklep je bil poln drobnih razpok. 

"Si prepričana?" je vprašala lisica. "Pozval je vse ob ribniku, mar ne?" je rekla želva. 

"Torej tudi mene. Jaz sprejemam izziv." "Pa naj bo," je rekel zajec in se zelo trudil, da se 

ne bi muzal. Samo predstavljajte si staro želvo z onemoglimi, zatečenimi nogami, ki misli, 

da lahko tekmuje z njim! Saj je nora! Lisica je pokazala na oljčno drevo v daljavi, ki je 

stalo samo na vrhu strmega griča. "Kdor pride prvi do tistega drevesa, je zmagovalec," je 

izjavila. Raca je s kljunom narisala na tla startno črto, vrana in lastovka pa sta odleteli proti 

oljki, da bi videli, kdo bo prvi tam. Zajec je domišljavo poskakoval, si razgibaval noge in 

se ogreval za tekmo, želva pa je še kar pila. Tek je garanje, ki dela žejo! Potem je lisica 

poklicala tekmovalca na start. "Naj zmaga najboljši," je zaklicala raca zajcu in želvi. Lisica 

je zavpila "zdaj" in zajec se je v trenutku pognal s startne črte. S hitrostjo lovske puščice je 

zdirjal čez pravkar požeto polje in puščal za sabo oblak poletnega prahu. Želva pa si je 

vzela čas. Potrpežljivo je pihnila prah iz nosu in počasi odklamala ob robu polja, 

otovorjena s težkim oklepom. "Niti najmanjše možnosti nima za zmago, revica," je 

zašepetala raca. "Saj še do cilja ne bo prišla," ji je pritrdila lisica. "Moramo biti prijazni z 

njo, ko bo poražena," je rekla raca. "Meni se zdi zelo pogumno, da je sprejela zajčev 

izziv." Zajec je med tem že pretekel polje in jo je ubiral skozi vinograd. Trgatev je bila 

ravno mimo, zato ni bilo tam nikogar, pač pa je bilo na tleh polno grozdnih jagod, ki so se 
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počasi spreminjale v rozine. Zajec je pogledal naprej. Za vinogradom je bil prostran 

travnik, za travnikom pa strmi grič, na katerem je stala oljka, ki je označevala cilj. Tekel je 

naprej, njegove štiri noge so se gibale lahkotno in enakomerno in kmalu je prišel do 

travnika, kamor se je sonce zelo močno upiralo. Želva se je pod težkim bremenom oklepa 

na hrbtu utrujeno vlekla za njim. Bila je šele na pol poti čez polje, pa je že sopla kakor 

staro mlinsko kolo. Od vročine so jo bolele oči; spodnja čeljust se ji je pobesila. Prav 

čudno je bilo, da se ni kar zgrudila. "Pravzaprav bi si lahko malo odpočil," si je rekel zajec. 

"Ta stara želva me v nobenem primeru ne more dohiteti." In se je, težko sopihajoč, zleknil 

v senco pod grmom. Vsenaokrog so bile velike zlatice in regrati in njihove glavice so se 

pozibavale v rahlem vetru. Zajec je utrgal list in ga pogrizljal. Mmm, kiselkasti sok je bil 

kakor nektar za njegovo izsušeno grlo. Legel je na hrbet in užival. Preden se je zajec 

zavedel, ga je toplo popoldansko sonce zazibalo v globok spanec. Sanjalo se mu je, da teče 

od enega konca dežele do drugega, čez polja in puščave in skozi čudovita mesta  z ravnimi, 

širokimi cestami. Kjer koli se je ustavil, da bi se odpočil, so se zbrali ljudje in živali in ga 

pozdravljali, mu ponujali hladno vodo in ga zasipali z darovi. Kralji so mu poklanjali šope 

sladkega, na soncu dozorelega korenja… Ko se je zbudil - v ušesih mu je še vedno 

odmevalo hrumenje množice -, se je sonce že spuščalo za grič, ki je ležal pred njim. Zajec 

je stegnil glavo nad regrat - in kaj je zagledal? Želva je bila nevarno blizu ciljne črte. 

Pridrsala je tik mimo njega, pa ga kljub glasnemu sopenju in kašljanju ni zbudila. V slepi 

grozi je skočil na noge in se zapodil čez travnik. Hitreje in hitreje je tekel in s šapami 

dvigal prah, brki so mu trepetali, oči pa je vztrajno upiral v oljko, ki je označevala cilj. 

Kmalu je začel pihati in puhati, oči so ga pekle od znoja, toda bil je pravi športnik, zato ga 

je samo obrisal in tekel naprej. Seveda, saj se ni mogel ustaviti. Njegova izčrpana tekmica 

je bila že skoraj na cilju. Zajec je pritekel na graben griča ravno v trenutku, ko je želva 

počasi dvignila razbolelo nogo in se z njo dotaknila debla. "Oznanjava, da je zmagovalka 

tekme želva," sta zaklicali lastovka in vrana, z drevesa pa je vzletela jata vrabcev in čivkala 

čestitke. Zajec je bil besen, da je bilo joj. Da ga je premagala stara želva! Kako noro! 

Kakšna sramota! Živali po vsej deželi se bodo rogale  njegovemu porazu. Odskakljal je 

proč, preden bi ga kdo utegnil nagovoriti, in se skril v star brlog za bodikavim grmom. 

Tam ga ni mogel nihče najti. Želvo pa so razglasili za junakinjo. Če bi tekmovala na 

olimpijadi, bi ji prijatelji naredili krono iz oljčnih listov. Tako pa so ji raje dali šop 

hrustljavih listov solate - in zelo so ji teknili (Pirotta, 2006, str. 56-63). 
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MEDVED IN ČEBELE 

 

Medved je naletel na podrto drevo, v katerem so imele čebele skrito svojo zalogo medu. 

Ko je tako vohljal za medom, je s cvetočega travnika priletela čebela. Dobro je vedela, kaj 

naklepa medved, zato ga je z vso močjo pičila in se skrila v votli hlod. Medved se je 

razjezil in s šapo udaril po hlodu, da bi uničil čebelje gnezdo. Tedaj pa je iz hloda privršal 

cel roj jeznih čebel in medved se je pognal v beg, kar so ga nesle noge. V strahu za svojo 

kožo je skočil v bližnjo mlako (Ash in Higton, 1994, str. 24). 

 

LEV IN MIŠ  

 

Utrujen od lova je lev spal v senci košatega drevesa. Čez hrbet mu je steklo nekaj drznih 

miši in lev se je zbudil. Eno od miši je ujel in jo hotel zdrobiti s šapo, toda miš ga je tako 

milo prosila za življenje, da jo je izpustil. Čez nekaj dni se je lev ujel v mrežo, ki so jo 

nastavili lovci. Nisi mogel pomagati in gozd se je tresel od njegovega rjovenja. Tedaj je k 

njemu prišla miš, ki ji je bil prizanesel, preglodala je vrvi in ga rešila smrti (Ash in Higton, 

1994, str. 38). 

 

PETELIN IN LISICA  

 

Petelin je glasno prepeval v krošnji visokega drevesa. Odmev njegovega predirljivega 

glasu je bilo slišati po vsem gozdu in lisica, ki je oprezala za plenom, se je kmalu znašla ob 

vznožju drevesa. Ko je lisica videla, da sedi petelin na najvišji veji, se je morala domisliti, 

kako bi ga zvabila na tla. Z najbolj sladkim glasom je pozdravila pevca in mu rekla:"Si že 

slišal, bratranec, da so vse zveri in živali tega sveta sklenile mir in si prisegle prijateljstvo? 

Nič več ne bomo preganjale in  žrle druga druge, kajti med nami bosta zavladali dobrota in 

ljubezen. Spusti se vendar z drevesa, da se v miru pogovoriva o tej imenitni novici." 

Petelin, ki je dobro vedel, da si je lisica spet izmislila novo ukano, se je zazrl v daljavo. 

Lisica ga je vprašala, kaj tako zavzeto opazuje. "Zdi se mi," je rekel petelin, "da se nama 

približuje trop lovskih psov." Lisica je planila pokonci: "Joj, kako se mi mudi domov!" 

Petelin se je začudil: "Menda se ne bojiš psov, sestrična, saj so vendar nastopili drugačni 

časi." "Ne, ne," je odvrnila lisica, "toda psi mogoče še niso slišali za novi dogovor" (Ash in 

Higton, 1994, str. 22). 
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MRAVLJA IN KOBILICA  

 

Nekega poletnega dne je po polju živahno skakljala kobilica in po mili volji prepevala. 

Mimo je prišla mravlja, ki je z muko nesla klas žita v svoje domovanje. "Zakaj ne prideš in 

poklepetaš z mano," je vprašala kobilica, "namesto da garaš in se ubijaš?" "Pomagam 

delati zalogo hrane za zimo," je rekla mravlja, "in priporočam ti, da storiš enako." "zakaj bi 

skrbeli za zimo?," je vprašala kobilica. "Trenutno imava hrane v izobilju." Mravlja je 

nadaljevala svojo naporno pot. Ko je prišla zima in je kobilica umirala od lakote, je gledala 

mravlje, kako so si vsak dan delile koruzo in žitarice, ki so jih jemale iz shrambe, katero so 

napolnile poleti (Aesopus, 2010, str. 43) 

 

LISICA IN KOZA  

 

Po nesrečnem naključju je lisica padla v globok vodnjak in ni se mogla splaziti ven. Kmalu 

za tem je šla mimo koza in vprašala lisico, kaj počne tam spodaj. "Oh, ali nisi slišala?" je 

odvrnila lisica. "Velika suša bo in zato sem skočila sem dol, da bi imela vodo ob sebi. 

Zakaj ne prideš še ti?" Koza je te besede vzela za dober nasvet in skočila v vodnjak. Toda 

lisica je takoj skočila nanjo, položila tace na njene velike rogove in uspelo ji je skočiti na 

rob vodnjaka. "Zbogom, prijateljica," je rekla lisica, "in pomni, nikoli ne verjemi nasvetu 

nekoga, ki je v težavah"  (Aesopus, 2010, str. 91). 

 

VETER IN SONCE 

 

Veter in sonce sta se nekoč sporekla, kdo je močnejši. Sredi polja sta zagledala popotnika 

in se domenila, da se pomerita, kateri mu prej sleče plašč. Prvi je poskusil veter. Tako 

močno je začel pihati, da je plašču skoraj potrgalo gumbe. Toda popotnik ga je zgrabil z 

obema rokama in si ga tako trdno zavezal okoli pasu, da je vetru kmalu pošla sapa. Nato je 

bilo na vrsti sonce. Pregnalo je oblake in z razbeljenimi žarki žgalo v popotnikovo čelo. 

Kmalu mu je postalo tako vroče, da je slekel plašč in se umaknil v senco najbližjega 

drevesa (Ash in Higton, 1994, str. 28). 
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MESTNA IN POLJSKA MIŠ 

 

Mestna miš je šla na obisk k svoji sestrični na deželo. Ta poljska miš je živela preprosto in 

ni bila bogata, vendar je dala vse, kar je imela, da je postregla častni gostji in jo pogostila. 

Posušen fižol in ječmen, želod in nekaj divjih jagod - to je bilo kosilo, ki ga je ponudila 

gostji. Mestna miš je drezala in bezala to hrano, nazadnje pa je rekla: "Kako moreš jesti 

take reči in kako moreš živeti tukaj, ko ni okrog tebe nič drugega kakor zemlja in strnišče? 

Če je to najboljše, kar si lahko privoščiš tu na deželi, potem moraš z mano v mesto; 

pokažem ti, kako bi zares morala živeti miš!" Takoj sta se odpravili na pot in pozno zvečer 

sta prišli v veliko hišo. "Kar semle," je ponosno rekla mestna miš in odšla v jedilnico, kjer 

so bolj zgodaj zvečer pogostili povabljence. Poljska miš je splezala na mizo, se usedla na 

rob krožnika, ko da bi bila na prestolu, in gledala, kako njena prijateljica šviga okrog in 

nabira koščke slaščic, bogate grižljaje sira in kruha z maslom ter ostanke vina. Ko sta se 

pripravljali, da si bosta privoščili to pojedino, je nenadoma nastal direndaj, v sobo sta med 

lajanjem planila velikanska psa in tako rekoč skočila na mizo. Miši sta zbežali, da sta si 

rešili življenje, in se skrili v tesno špranjo v tleh. Ko je bil zrak čist, se je drgetajoča 

poljska miš poslovila od mestne. "Tvoja hiša je prekrasna in hrana je zelo dobra, ampak jaz 

grem nazaj k svojim posušenim semenom in na domača polja" (Zwerger, 1996, str. 2). 

 

KOMAR IN LEV  

 

Lev se je jezil na komarja, ki mu je brenčal okoli glave, komarja pa je to prav prijetno 

zabavalo. "Nikar si ne domišljaj," je predrzno govoril levu, "da se te bojim, ker si kralj 

živali!" Nato mu je sedel na nos in ga pošteno pičil. Lev je s šapo zamahnil proti komarju, 

a namesto da bi ga zmečkal, se je opraskal s krempljem. Komar je znova in znova pikal 

leva, ki je rjovel od besa. Naposled se je lev, utrujen od boja ter ves opraskan od svojih 

krempljev in zob, vdal. Komar je odletel, da bi razširil vest o svoji zmagi, toda zapletel se 

je v pajkovo mrežo. Zmagovalca nad kraljem vseh živali je doletel klavrn konec, postal je 

plen navadnega pajka (Ash in Higton, 1994, str. 91). 

 

MAČKA, PETELIN IN MLADA MIŠ  

 

Mlada miška je po vrnitvi  s prvega izleta zunaj mišje luknje rekla svoji materi: "Mama, 

srečala sem dve imenitni živali! Ena je bila prijazna in nežna, imela je žametno dlako in 
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lep dolg rep, druga pa je bila videti kot pošast. Vrh glave in pod kljunom sta ji visela dva 

kosa surovega mesa, ki sta se ob vsakem koraku stresla. Nenadoma je razprla peruti in 

grozno zavreščala. Ustrašila sem se in pobegnila, čeprav sem ravno hotela ogovoriti žival z 

žametno dlako."  "Ubogi moj otrok," je zavzdihnila mati. "Tvoja pošast je bil petelin, ki ti 

ne bi storil nič žalega, druga žival pa je bila krvoločna mačka, ki bi te v hipu požrla" (Ash 

in Higton, 1994, str. 46) 

 

LISICA IN ŠTORKLJA 

 

Nekoč je lisica povabila štorkljo na kosilo. Da bi se ponorčevala iz nje, je jed postregla v 

plitvih krožnikih. Lisica je seveda brez težav posrkala in polizala vse do zadnje kapljice, 

uboga štorklja z dolgim kljunom  pa ni mogla pojesti niti grižljaja in je ostala lačna. Lisica 

jo je z narejeno prijaznostjo povprašala, ali kosilo morda ni bilo dovolj okusno. Namesto 

odgovora se ji je štorklja zahvalila za gostoljubje in povabila lisico, naj naslednjega dne 

pride na kosilo. Lisica je res prišla, sedla za mizo in se oblizovala ob misli na dobro jedačo. 

Toda štorklja je na mizo postavila visok vrč, iz katerega je dolgokljuna štorklja z lahkoto 

pila, lisica pa se je morala zadovoljiti z lužico politih ostankov. Lisica se je vrnila domov 

lačna, a pametnejša za spoznanje: "Kako naj se jezim nanjo, saj mi je storila isto, kot sem 

jaz včeraj njej" (Ash in Higton, 1994, str. 36). 

 

O GOSKI, KI JE LEGLA ZLATA JAJCA  

 

Kmet in kmetica sta imela nenavadno srečo, saj sta imela gos, ki je vsak dan znesla zlato 

jajce. Kljub temu se jima je zdelo, da njuno bogastvo ne raste dovolj hitro. Prepričana sta 

bila, da je čudežna gos cela iz zlata, in da bi se hitreje dokopala do njene dragocene 

notranjosti, sta jo zaklala. Toda ko sta jo odprla, sta videla, da je taka kot vse druge gosi. 

Kmet in kmetica torej nista hitro obogatela, pa tudi na zlata jajca jima ni bilo treba čakati iz 

dneva v dan (Ash in Higton, 1994, str. 78). 

 


