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POVZETEK 

Poezija je ena temeljnih književnih zvrsti, ki je otrokom predstavljena že v predšolskem 

obdobju. Z razliko od pripovednih del (tj. drama ali proza), zna biti poezija zanimivejša in 

bolj privlačna za poslušanje, saj ima svoj ritem in se praviloma rima.  

Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem, teoretičnem delu je opredeljena poezija,  

predstavljena razlika med odraslo in mladinsko književnostjo, osvetljena zgodovina 

mladinske književnosti  ter razvoj poezije na Slovenskem. Nato so predstavljena literarna dela 

Toneta Pavčka in Svetlane Makarovič po letih izdaje. Drugi, empirični, del je bil izveden v 

vrtcu. Cilj je bil, da so otroci, v devetih skupinah, v vsaki je bilo 4 do 5 otrok, ob poslušanju 

njune poezije in pogovora o njej, odločili, katera poezija  jim je bolj všeč: poezija Toneta 

Pavčka ali Svetlane Makarovič. Raziskava je pokazala, da otroci raje poslušajo poezijo 

Svetlane Makarovič.  

KLJUČNE BESEDE 

Mladinska književnost, odrasla književnost, zgodovina mladinske književnosti, poezija, 

otroška poezija, poezija na Slovenskem, poezija Toneta Pavčka, poezija Svetlane Makarovič. 

ABSTRACT 

Poetry is one of the fundamental literary genres, to which children are exsposed already in the 

preschool period. Unlike the narrative literary work (e.g. drama or prose), poetry seems to be 

more interesting and attractive to listen to because of its rhymes and rythm.  

The thesis is divided into two parts. In the first or rather the theoretical part, poetry is defined 

and the difference between adult and child literature is portrayed. It then moves on to the 

development of children's literature through time, and the advancement of poetry in Slovenia. 

Finally, it presents the literary work of Tone Pavček and Svetlana Makarovič according to the 

year of publication. Second part focuses on the empirical research done in kindergarten. The 

aime was that 9 groups of 4 to 5 children, on the basis of listening and talking about the 

poetry of Tone Pavček and Svetlana Makarovič, decide whose poetry does a group of children 

prefer. Research has shown that children would rather listen to Svetlana Makarovič's poetry. 

KEY WORDS 

Children's literature, adult literature, history of children's literature, poetry, children's poetry, 

poetry in Slovenia, poetry of Tone Pavček, poetry of Svetlana Makarovič. 
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UVOD 

V diplomskem delu obravnavam razliko med otroško in odraslo književnostjo in bolj 

podrobno opišem otroško književnost. Nato nadaljujem z razvojem poezije na Slovenskem. 

Za tem sledi obravnava del Toneta Pavčka in Svetlane Makarovič. Sprva sem opisala njuni 

biografiji, nato pa sem analizirala njuno otroško in odraslo poezijo.  

Praktični del naloge vsebuje obravnavo poezije Toneta Pavčka in Svetlane Makarovič s 

predšolskimi otroki. Cilj diplome je bil, da bi ugotovila, katera poezija je otrokom bolj 

zanimiva- poezija Toneta Pavčka ali poezija Svetlane Makarovič.  

Moje delo je razdeljeno na štiri glavna poglavja. Prvo predstavlja predvsem otroško 

književnost, drugo je osredotočeno na razvoj poezije na Slovenskem, tretje opisuje poezijo 

Toneta Pavčka in Svetlane Makarovič, četrto pa predstavlja praktični del, izveden v vrtcu. 

Sledijo še sklep, opombe in literatura.  
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1. TEORETIČNI DEL 

1.1   MLADINSKA IN ODRASLA KNJIŽEVNOST 

Najbolj ključno vprašanje o mladinski literaturi je, v čem se mladinska literatura razlikuje od 

ostale literature oziroma odrasle, splošne ali večinske literature. Splošno naj bi bilo, da 

mladinsko literaturo lahko razumemo kot umetnost in kot edukacijski temelj. Vendar je 

dejstvo, da mladinska literatura odraža avtorjev nostalgičen pogled na otroštvo in ne 

upodobitev njegovega otroštva. Z drugimi besedami, avtorji mladinske književnosti pišejo, 

kakšno življenje bi si sami želeli imeti kot otroci in ne, kakšnega so imeli. Seveda to ne ovira 

tega, da na literaturo gledamo kot na umetnost (Nikolajeva, 2005). 

Pri sami definiciji, kaj je mladinska in kaj odrasla književnost, se srečamo z »dvema 

svetovoma«: s svetom otroka in svetom odraslega. Nobenemu od teh dveh svetov pa ni 

mogoče pripisati iste obveščenosti o stvarnosti (Saksida, 1992).  

Cvitan o mladinski književnosti pravi takole: »Odgovoriti na vprašanje, kaj je mladinska 

književnost, je tako rekoč isto, kot odgovoriti na vprašanje, kaj je otrok ... Književnost za 

otroke in mladino je le del pretekle in žive književne tvornosti.« (Cvitan, 1970: 91). 

Zorn pa trdi: »Mladinska literatura je literatura za nedoraslega bralca ... Definicija bralca 

postaja definicija literature.« (Zorn, 1981: 35). 

Eden od specifičnih problemov pri teoretičnem preučevanju mladinske književnosti je 

področje del, ki so bila prvotno namenjena odraslemu bralcu, nato pa so se po dolgem času v 

nespremenjeni obliki »postarala do mladosti«. Torej so danes ta besedila namenjena 

mladinskemu branju (npr. Martin Krpan, Pod svobodnim soncem) (Kobe, 1987). Tudi B. 

Stražar je omenil, da so klasične mladinske knjige prevzete iz književnosti za odrasle, kamor 

sodijo dela Iliada in Odiseja, Don Kihot, Robinson Crusoe, Ezopove basni ter orientalske 

pravljice Tisoč in ena noč (Stražar, 1982).    

Mladinska književnost je namenjena nedoraslemu bralcu, vendar jo je napisal odrasli pisatelj. 

Kako torej on vidi to srečanje? Samo pisanje besedila je odvisno od avtorjevega 

samorazumevanja, ki se zgodovinsko seveda spreminja (Saksida, 1992).V avtopoetikah lahko 

zasledimo, da avtor piše »iz otroštva v sebi«, da mladinsko književnost »narekuje otrok, ki se 

čudi vsemu, kar je«. Samo oživljanje otroštva pa dopolnjuje tudi avtorjeva identifikacija z 

implicitnim bralcem mladinske literature, kar pomeni, da mladinsko besedilo v témi in 

strukturi predpostavlja specifičnega bralca. Struktura mladinskega besedila je posledica 

empatije in posnemanja otroškega življenja stvarnosti. Vendar pa je sama perspektiva 

mladinske književnosti zelo raznolika. Po Saksidi poznamo perspektivo razcepa in 

perspektivo zbliževanja (Saksida, 2005).  
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Če povzamem navedene definicije mladinske in odrasle književnosti, je odrasla književnost 

namenjena odraslemu bralcu, mladinska pa otroku. Vendar pa ne moremo preko tega, da je 

otroško literaturo napisal odrasel človek. Torej je otroška literatura lahko namenjena tudi 

odraslemu in odrasla književnost otroku. Menim, da lahko otrok oziroma mladostnik prebere 

knjigo, ki je namenjena odraslemu. Seveda jo bo razumel drugače, kot jo razume odrasel 

bralec. Enako je pri pravljicah: ko jih beremo kot otroci, jih razumemo dobesedno. Pozneje, 

pa jih razumemo čisto drugače. V njih lahko razberemo veliko skritih pomenov, ki niso nujno 

dobri za otroke. Torej sta odrasla in mladinska književnost, ne glede na to, kdo ju bere, 

odvisni od našega razumevanja in intelektualnega razvoja. 

Številne knjige imajo dve kodi. Ena je namenjena odraslemu bralcu, druga otroku (Svetlana 

Makarovič, Boris A. Novak, Andrej Rozman Roza). Torej lahko eno knjigo bere tako otrok 

kot odrasel človek (Blažič, 2011). 

 

1.2   MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

Mladinska književnost je nadpomenka za dve področji. Prvo je področje ustvarjanja za otroka, 

ki traja od rojstva do približno 12. leta in za mladostnike od 12. do 18. leta.  Drugo področje 

pa so dela, ki so bila sprva napisana za odraslega bralca in imajo status klasike, danes pa so 

namenjena tudi mladostnikom (Blažič, 2011). 

 Mladinska književnost je literarna veda, ki ima za predmet preučevanja književnost, ki je 

namenjena mladim naslovnikom od rojstva do 18. leta. Vendar je pri njej že vnaprej jasno, da 

nima enotnega naslovnika. Gre za to, da je se vsak individualni bralec naslovniško razvija 

preko različnih faz (Appleyard, Arthur: Becoming a reader, 1994): od otroškega, mladega in 

vse do odraslega bralca (Blažič, 2011). 

 

Mladinska književnost kot celota ni predmet raziskovanja le s strani estetske sporočilnosti. 

Temelji tudi na spoznavnem, idejnem in družbenem pomenu za mladega bralca v procesu 

njegove socializacije (Kobe, 1987a).  

  

Borut Stražar je mladinsko književnost opredelil: »Književnost za otroke in mladino je le del 

pretekle in žive književne tvornosti, je le del književnosti nasploh, in sicer tisti del, ki ga 

otroci in mladina bero, ga poslušajo oziroma ga sprejemajo glede na doseženo razvojno 

stopnjo, glede na svoje interese in socialno-kulturne možnosti.« (Stražar, 1982: 5). 
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Književnost za otroke in mladino označujemo kot vsa besedila, ki so bila ustvarjena posebej 

za otroke in mladino, in vse pisanje, ki ga sprejemajo otroci in mladina, ne glede na to ali je 

bilo ustvarjeno ali označeno posebej zanje (Stražar, 1982). 

Mladinsko književnost lahko zaznamo v knjigah, učbenikih ter preko medijev (televizija, 

radio, računalniki, CD … ). Edina razlika med njimi je, da pogojujejo različen način 

sprejemanja in posledično tudi doživljanja literarnih vsebin. Od književnosti nasploh pa se ne 

loči glede na motiv, vsebino in tematiko. Loči se le na način, kako se jih predstavi. Seveda 

mora biti samo besedilo tudi prilagojeno mlademu bralcu in njegovim življenjskim izkušnjam 

ter psihični zrelosti (Stražar, 1982).  

 

1.2.1   IZVOR IN ZGODOVINA OTROŠKE KNJIŽEVNOSTI 

Otroška literatura ali književnost kot ločena kategorija ne more obstajati, preden ni 

opredeljeno otroštvo kot posamezno in pomembno obdobje v človekovem življenju. To pa se 

ni zgodilo vse do 18. stoletja, v obdobju razsvetljenstva in romantike, kjer so otroštvo kot 

pomembno obdobje človekovega življenja opredelile različne študije (Philippe Aries- 

Centuries of Childhood, Peter Coveney- The Image of Childhood, Loyd de Mause- The 

Histroy of Childhood) (Nikolajeva, 2005). 

 

V evropskem prostoru je začela mladinska književnost zanimati literarno vedo šele po drugi 

svetovni vojni. V drugi polovici petdesetih let so se pojavili prvi obsežnejši prispevki teorije 

mladinske književnosti, npr. R. Bambergerja Jugendlekture (1955). V tem času so začele 

izhajati prve strokovne revije za to področje literature, posebne strokovne ustanove in 

organizacije na nacionalnih ravneh, pa so spodbujale in omogočale obravnavo otroške 

književnosti. Takrat so spodbujali pisanje knjig za mladino, nato pa so si prizadevali, da bi jih 

širili v družine, predšolske ustanove, šole in javne knjižnice. Tako je to obdobje zelo 

pomembno, saj se je otroška knjiga uveljavila ne le v javnosti, temveč tudi v procesu vzgoje 

in izobraževanja (Kobe, 1987a). 

 

Književnost za otroke in mladino se oblikuje iz štirih virov: 

- besedila, ki so jih odrasli avtorji napisali posebej za mlade bralce, 

- besedila, ki so povzeta iz književnosti za odrasle, 

- besedila iz ljudskega slovstva (anonimna in ohranjena po ustnem izročilu), 
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- besedila, ki so nastala po vsebinah, prevzetih iz drugih umetnostnih medijev (največkrat iz 

filma) (Stražar, 1982). 

 

V Sloveniji so začeli zavestno ustvarjati književnost za otroke šele v drugi polovici 19. 

stoletja. Pred tem so se pojavljali le občasni poskusi izvirnega ali prevodnega ustvarjanja za 

otroke in mladino. Vendar so prvo knjigo, ki je bila namenjena otrokom, napisali že 

protestanti z namenom, da bi jih ozaveščali o protestantski veri. Ena takih knjig je bila 

Otročja biblija (1566), pri kateri je bil za otroke primeren le naslov in ne vsebina (Stražar, 

1982).  

Najpomembnejši korak pa je naredil Ivan Navratil, ko je izdajal Vedež (1848-1850), kot prvi 

slovenski poučni in leposlovni list za mladino. Po njem se je veliko slovenskih ustvarjalcev 

obračalo k mlademu bralcu, vendar se pisanje še dolgo ni rešilo iz oklepa didaktičnega 

moraliziranja ter takratnega pogleda na otroštvo. Prav tako so besedila prevzemali iz 

književnosti za odrasle. Veliko takih besedil dandanes sodi med klasična dela mladinske 

književnosti: npr. Iliada in Odiseja, Don Kihot, Guliverjeva potovanja, Robinson Crusoe, 

orientalske pravljice Tisoč in ena noč, itd. (Stražar, 1982). 

Težko pa sklepamo kdaj so nastale besedne umetnine, namenjene otrokom, med ljudstvom, 

saj so se pri njih razvijale različne pripovedne vsebine, kot so pravljica, pripovedka, mit, 

bajka in legenda. Vse te vsebine so bile pripovedno, oblikovno in vsebinsko preproste, 

poslušali pa so jih tako odrasli kot otroci. Drugače je bilo le z ljudsko poezijo, saj je razvila 

vsebinsko dokaj raznolika besedila, v katerih imajo otroške pesmi in pesmi za otroke prav 

posebno mesto (Stražar 1892). 

Po letu 1950 je prišlo do velikega razvoja otroške književnosti s prevedenimi deli Bettine 

Hürlimann in Paula Hazarda. Zelo hitro se je razvijala avtorska poetika, socialni realizem je 

prinesel fantastične pripovedke, ruralno se je premaknilo k urbanemu. Tematske spremembe 

so bile zasnovane ob koncu druge svetovne vojne in z družbenimi spremembami ob koncu 20. 

stoletja. Z različnimi projekti pa so razvoj mladinskega leposlovja spodbujale Mladinska 

knjiga, Pionirska knjižnica, reviji Ciciban in Otrok in knjiga ter Bralna značka Slovenije. Prav 

tako pa se je otroška književnost širila s knjižnimi zbirkami, kot so: Cicibanova knjižnica 

(1949), Pionirska knjižnica (1950) in Čebelica (1953) (K. Humar, 1955). 

  

Zgodovino slovenske otroške književnosti lahko delimo na pet obdobij: 

 Predliterarno obdobje (1550-1850): Otrok je tu le posreden naslovnik. Obdobje prinaša 

neliterarna besedila z versko in poučno tematiko (Primož Trubar, Sebastjan Krelj,Valentin 
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Vodnik). V času romantike in realizma pa je veliko besedil v procesu literarne recepcije 

postalo mladinskih (France Prešeren: Povodni mož, Fran Levstik: Martin Krpan). 

 

 Začetno obdobje (1850-1900): Razvije se posvetna književnost (Fran Levstik, Josip 

Stritar). Njen mejnik predstavlja izdaja prve posvetne revije Vedež: časopis za šolsko 

mladost. 

 

 Avtorsko obdobje (1900-1950): V tem obdobju se uveljavi kakovostna slovenska 

mladinska književnost (Otom Župančič, Fran Miličinski idr.). Besedno produkcijo začne 

spremljati strokovna javnost, prav tako začnejo nastajati knjige s prvinami ilustracij. 

 

 Obdobje razcveta (1950-1980): Narejen je velik korak na področju literarne produkcije 

(Kajetan Kovič, Dane Zajc, Lojze Kovačič, Svetlana Makarovič, Boris A. Novak idr.), 

sekundarne literature o mladinski književnosti (Alenka Glazer, Martina Šircelj, Marjana 

Kobe idr.) in institucionalizacije predmetnega področja na univerzitetni ravni. 

 

 Sodobna slovenska mladinska književnost (po letu 1980) kjer je posebna značilnost 

usmeritev k problemski tematiki in internacionalizaciji ter dokončni uveljavitvi stroke na 

vseh štirih slovenskih univerzah. To obdobje traja še danes (Andrej Rozman Roza, Bina 

Štampe Žmavc, Peter Svetina idr.) (Blažić, 2011).   

 

1.2.2   RAZVOJ OTROKOVE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI 

Branje polnovredne književnosti deluje na otrokov moralni razvoj. Književnost mu daje 

možnost, da se identificira z likom v zgodbi ter doživi dileme in situacije, ki so lahko enake 

ali pa diametralno nasprotne tistim, ki jih sreča v ralnosti. S tem se spreminja zorni kot 

spreminjanja in doživljanja, izpostavljen je novemu tehtanju in soočen z drugačnimi stališči. 

In ne samo to. S književnostjo otrok pridobiva recepcijske zmožnosti in intenzivno napreduje 

v bralnem razvoju ter privzgaja občutek strpnosti do drugih in drugačnih (Kordigel Aberšek, 

2008). 

Otrokov recepcijski razvoj se deli na: 

 SENZOMOTORNO OBDOBJE (do konca prvega leta): Značilno je zaznavanje izključno 

zvočne komponente literarnega besedila. Otrok v tem obdobju jezik šele usvaja, zato 
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uporablja štiri tipe diferenciranih znakov (po Piagetu); posnemanje in ponavljanje, 

simbolno igro, otroško risbo, notranje slike in jezik; s pomočjo katerih razmišlja o svetu in 

na posreden način komunicira z okolico.  

Kljub temu, da je otrokovo obvladovanje jezika omejeno, je smiselno govoriti o otrokovi 

recepciji književnosti, saj se otrok v tem času odziva na enega bistvenih konstitutivnih 

elementov poezije: na ritem. Otrok peta ali samo govorjena besedila povezuje z 

najprijetnejšimi občutki ugodja. 

  

 OBDOBJE OTROKOVE PRAKTIČNE INTELIGENCE (od 2. do 3. leta) se deli na: 

 OBDOBJE EGOCENTRIČNE RECEPCIJE kjer otrok ne dojema le zvočnega in 

čustvenega segmenta književnosti, ampak tudi vsebinski segment. Torej ima že vrsto 

predstav, ki si jih lahko prikliče v spomin, da sledi zgodbi. V tej fazi otrok posebej 

močno doživlja literarna besedila, v katerih srečuje in prepoznava sebe, ki imajo odprta 

vrata za identifikacijo, ki lahko nadomestijo simbolično igro v njeni funkciji, besedila, 

ki jih lahko uporablja v procesu prilagajanja lastnim potrebam in tista besedila, ki mu 

ponujajo možnost posrednega razmišljanja o svetu in njegovih pravilih.  

Osrednja značilnost te recepcije pa je, da otrok iz književnosti odbira samo tiste 

segmente, ki jih prepozna kot »svoje«, drugih pa sploh ne zazna. Tako se otrok v tej 

recepciji nauči opazovati mladinsko literarno besedilo preko dveh psiholoških 

mehanizmov: identifikacije in projekcije.  

 NAIVNO PRAVLJIČNO OBDOBJE se imenuje zato, ker otroci verjamejo v 

pravljično urejenost realnega sveta. Začne se takrat, ko otrok doseže prag zrelosti za 

recepcijo pravljice, konča pa, ko vedo, da obstaja meja med pravljično resničnostjo in 

realnim svetom, in kje je ta meja. Torej po Appleebejevi lestvici loči realni svet od 

pravljičnega. Ko se te meje zavedajo, začnemo govoriti o pravljičneo kritičnem 

obdobju. 

V tem odbobju otrok ni več omejen z egocentričnim izborom zaznavanja besedil, 

temveč je že zmožen odpreti vrata za identifikacijo, ampak le v podobnosti med seboj 

in književno osebo. Tako je zmožen podoživljati književno dogajanje in v njem 

čustveno participirati.  

 OBDOBJE INTUITIVNE INTELIGENCE (od 2./3. leta do 7./8. leta) 

 ODBOBJE KONKRETNIH, LOGIČNIH INTELEKTUALNIH OPERACIJ (od 7./8. leta 

do 12. leta): Od sedmega leta naprej je otrok že socialno bitje v pravem pomenu besede. 



8 
 

Zmožen je že slediti zgodbam, ki so dokaj zapletene, imajo več oseb in potekajo na 

različnih dogajalnih krajih. Ena najljubših besedil v tem času so Peter Pan, Pika 

Nogavička, Ostržek, saj otrok lahko pri sedmih letih dojema že bolj zapletene značaje, ki 

imajo več lastnosti in ne le dobre ali slabe. Otroci so si v tem obdobju vedno bolj zmožni 

predstavljati in razumevati književne osebe z upoštevanjem besednih signalov, ki jih je v 

ta namen vgradil sam avtor. Prav tako si lahko sestavijo sliko književnih oseb in določijo, 

katere osebe so glavne in katere stranske, prav tako pa določi, kakšen karakter ima glavna 

oseba. Počasi tudi raste zmožnost za zaznavanje in razumevanje motivov za ravnanje 

književnih oseb, saj otrok pridobiva socialne izkušnje tudi izven družine- z vrstniki. Raste 

tudi zmožnost prevzemanja književnih perspektiv, kar pomeni, da otrok razume, kakšne 

odnose imajo med seboj književne osebe. Poleg tega pa tudi bolje zaznava in razumeva 

dogajalni prostor (teh orisov je zelo malo, saj bralca odtegnejo od branja) in čas (bralec 

razlikuje način in razlike življenja danes in v preteklosti) 

 

 OBDOBJE ABSTRAKTNE INTELIGENCE (po 12. letu) (Kordigel Aberšek, 2008): 

Za otrokovo doživljanje besednih umetnin je značilno, da se konkretno vživi v zgodbo in se 

celostno identificira z junakom iz zgodbe. Mlajši otrok (do 4. leta) sprejema predvsem krajše 

realistično zasnovane zgodbe iz otroškega sveta. Med 4. in 8. letom starosti pa otroke že 

pritegnejo pravljice. Avtorica te teorije Charlotte Bühler je ugotovila, da mlajši predšolski 

otrok daje prednost enostavnim zgodbam, ki se odvijajo v enakem vrstnem redu kot v 

otrokovem okolju. Kasneje pa otroka privlači čudežni svet domišljije, da bi se v 

robinzonskem obdobju lahko ponovno vrnil v realni svet (Stražar, 1982).  

 

1.2.3   OTROŠKOST KNJIŽEVNOSTI ZA OTROKE 

Teoretiki otroške književnosti so zagovarjali  načelo, da naj bi otroke vzgajali ob umetniško 

pomembni literaturi, saj naj bi imel vsak otrok prirojeno sposobnost, s katero lahko v sebi 

razvije visoko umetniško dojemljivost. Kasneje so raziskovalci sprejeli načelo, da mora biti 

književnost za otroke otrokom prilagojena. To ne pomeni, da mora besedilo govoriti o otroku. 

Pomembno je, da je zgodba upodobljena na tak način, ki ustreza otrokovemu obzorju ter se 

približuje njegovim spoznanjem, gledanju na okolje in jezikovnim sposobnostim. Sama 

zgodba mora biti zasnovana preprosto, imeti mora visoko stopnjo motiviranosti, tj. napetost, 

humor, živahnost, in otrok se mora emocionalno vživeti vanjo. Torej je otroška književnost 

resno in odgovorno srečanje odraslega in otroka v prostoru besedne umetnosti (Stražar, 1982). 
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Razberemo da je pisanje za otroka zahtevno delo, ki od pisatelja terja poznavanje otrokovega 

razvoja in visoko usposobljenost na področju jezikovne stroke. Na žalost pa dandanes pisanje 

otroških knjig za nekatere pomeni le pot do lahkega zaslužka. Besedilo je vsebinsko slabo 

zastavljeno, saj »pisatelji« menijo, da knjiga otrokom predstavlja le lepe, barvite slike. S 

takim prepričanjem pa negativno vplivajo na starše in posledično tudi na mišljenje in 

intelektualni razvoj otrok. Takšne literature nikakor ne smemo uvrščati pod umetnost, temveč 

jo, kot je rekel Stražar, uvrščamo pod kič. 

   

1.2.5   SPOROČILO BESEDNE UMETNOSTI 

Umetniško sporočilo lahko doživljamo celovito, če združuje tako intelektualne kot 

emocionalne sestavine besednega umotvora, njegovo liričnost in epičnost. Vedno, preden 

neko besedilo posredujemo otrokom, moramo mi sami najti bistvo umetniškega sporočila. Le 

tako jim ga bomo lahko posredovali primerno. Zato mora vzgojitelj razumevati besedno 

umetnost, jo znati razložiti in analizirati. Za otroka ni pomembno, ali je umetniško besedilo 

razumel, ga analiziral ter razložil. Pomembno je, da smo mu omogočili, da je doživel besedno 

umetnino, čeprav svojega doživetja ne zna ali ga ne more izraziti s svojimi besedami. To se 

opazi še posebno pri doživljanju poezije (Stražar, 1982).   

1.3   POEZIJA 

Poezija je ena od treh temeljnih književnih zvrsti. Zanjo so značilni ritem, rime, čustvena 

odzivnost, misel, slikovitost v izrazu in besedilo, napisano v verzih. Sam ritem v poeziji lahko 

primerjamo z naravnim ritmom, kot je ritem hoje ali plesa (Stražar, 1982). 

 

1.3.1   POEZIJA ZA OTROKE 

Dokončne definicije, kaj je poezija za otroke, ni. Najdemo lahko le različne razlage, ki so 

subjektivno obarvane. 

»Poezijo za otroke oziroma otroško poezijo oplajajo isti ustvarjalni tokovi kot poezijo za 

odrasle.« (Stražar, 1982: 47)  

Vsa poezija naj bi bila otrokom všeč, ne glede na to ali je namenjena odraslim ali otrokom. 

Jezik poezije je univerzalen; ločnica, ki ločuje poezijo za otroke in odrasle je nejasno 

opredeljiva, področje, kjer besedna umetnina govori tako odraslim kot otrokom, je pri poeziji 

veliko obširnejša kot pri prozi. Otroci si velikokrat prisvojijo pesmi za odrasle zaradi 
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določenih idej ali muzikalnih elementov. Prav tako odrasli celovito uživajo v otroški poeziji 

(Stražar 1982).  

Torej je za otroke primerna tako poezija za odrasle kot otroška poezija. Sprva bodo otroke 

pritegnile rime, nato šele vsebina. Zato se mi zdi v poeziji še kako pomembno, da so rime, in 

na splošno besede, domiselne, simpatične in nevsakdanje.  

 

1.3.2   IZRAZNA SREDSTVA 

Poznamo elemente, ki so značilni za poezijo: ritem, rima, čustvena odzivnost, misel in 

slikovitost v izrazu. Bistvena razlika med prozo in poezijo je najopaznejša v ritmu in rimah. 

Sam ritem v poeziji lahko primerjamo z naravnim ritmom, kot je ritem hoje ali plesa. Otroci 

se na ritem odzivajo že zelo zgodaj, še predno znajo govoriti in razumeti vsebino verza ali 

pesmi. Zavestno so (otroci) pozorni na vsebino pesmi, muzikalni element in ritem. Zaradi teh 

značilnosti otrok pesem sprejme, ali pa zavrne, brez tega, da bi o njej poglobljeno razmišljal 

(Stražar, 1982).  

Seveda je najpomembnejši element rima. Otroci najraje prisluhnejo rimanju nenavadnih in 

zvočno polnih besed. Pomembno je tudi, da ima poezija za otroke veliko aliteracij in asonanc, 

ter domiselnih onomatopoij (Stražar, 1982).  

Zavedati se moramo, da se otroci odzivajo na čustvene manifestacije, kot so veselje, žalost, 

začudenje, nenavadnost, skrivnostnost in pravljičnost. Vsekakor je to odzivanje pogojeno z 

njihovo starostjo: predšolski otrok sprejema poezijo celostno in veliko bolj neposredno kot 

šolski otrok (Stražar, 1982).  

Prav tako ni nujno, da otrok razume idejo pesmi. Menim, da je najpomembnejše, da otrok v 

pesmi uživa, čeprav je ne zna analizirati zaradi slikovitega pesniškega izražanja oziroma 

metaforike (Stražar, 1982). 

Poleg tega mora poezija za otroke vsebovati elemente vsebinske naravne in čustvene 

odzivnosti, kar pomeni, da morajo biti skladne z otrokovimi izkušnjami. Pesem za otroka ni 

vez z življenjsko realnostjo, zato ne moremo pričakovati, da lahko z dobro pesmijo 

obnavljamo otrokove že pridobljene izkušnje, ampak mora otrok te izkušnje povezati v nove 

doživljajske zveze, kar pomeni, da mora pesem otroka doživljajsko bogatiti (Stražar, 1982).  

1.3.3   RAZVOJ IN VSEBINSKI VIDIKI 

V Sloveniji je veliko ljudske lirike, za katero je značilno: 

- močno razgibana onomatopoija, ki skuša ubirati v besede glasove različnih ptičev (''Sem 

hiško pometla, sem lupla krompirrr!''), kmečkega orodja (Mlatiči!), zvonov ipd. , 
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- zavestno in včasih prav drastično rimanje, kot na primer v že omenjenih zbadljivkah ali v 

napeljevanjih (''Reci : kaj.'' – kaj. ''Primi drek za kraj.'') in podobnih kratkih pesmicah, 

- verižna kompozicija (kakor Premagane zverinice), 

- dialoška igra (Sonce sije, dežek gre …, Pleši, pleši, črni kos) (Stražar, 1982: 49, 50). 

 

Kvalitetne umetne pesmi za otroke pa večinoma izhajajo iz ljudskih otroških pesmi, vendar 

imajo veliko bolj pestro vsebino in so tudi bolj razgibane. Vsebinsko, umetne pesmi, zajemajo 

široko področje psihičnih doživetij otroka, saj najdemo vsebinsko šaljive pesmi, pesmi o 

naravi, pesmi z realistično vsebino o otrokovi vsakdanjosti, pripovedne pesmi, pesmi s 

pravljičnim motivom in tudi navidezno nesmiselne pesmi (nonses) (Stražar, 1982).  

Ob prelomu stoletja so začeli ustvarjati še Josip Stritar in Oton Župančič, ki ima podobne 

značilnosti otroške poezije kot ljudske otroške pesmi. Tudi Vida Jerajeva in Anica Černejeva, 

ki se je otrokom približala s pesmicami o živalih, sta ustvarjali otroško poezijo, ki se je 

oplajala ob Župančiču (Stražar, 1982).  

 

1.3.4   UGANKE 

Ob sami poeziji pa so pomembne tudi uganke, ki imajo s poezijo skupne verze in tudi rimo. 

Za uganke je značilno, da reševalca seznanijo z značilnimi lastnostmi v uganko skriti objekt, 

reševalec pa mora te lastnosti povezati in odkriti. Pri tem otrok razvija miselne procese. Take 

uganke so zanimive za otroke, čeprav so za najmlajše velikokrat prezahtevne. Poudariti pa 

moramo, da uganke niso poezija (Stražar, 1982).  

 

1.3.5   LJUDSKA IN AVTORSKA POEZIJA 

Poezijo delimo na ljudske in avtorske pesmi. Ljudske in avtorske pesmi so: 

- gibalne pesmi, 

- izštevanke, 

- nonsensni verzi, 

- narobe svet, 

- pastirska pesem, 

- rajalna pesem,  

- rimanice, 

- uganke, 

- zbadljivke ali nagajivke, 
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- uspavanke ali zazibanke (Blažić, 2011). 

 

Ljudske pesmi so vse pesmi, ki jih je ljudstvo sprejelo za svojo last. Dlje časa so jih prepevali, 

sčasoma pa so se pesmi tudi spreminjale. Posledica spreminjanja so različice istega besedila. 

Ljudske pesmi delimo na lirske in epske, vendar trdne meje med njima včasih ni bilo. Med 

epskimi pesnitvami so najpomembnejše balade in romance, v katerih so izražene človeške 

usode in življenjski dogodki. Balade (ženske: Lepa Vida, Sirota Jerica, Desetnica, Zarika in 

Sončica, Kresnice; moške: Trdoglav in Marjetica, Mlada Zora, Rošlin in Verjanko itd.) so 

večinoma bolj dramatične, mračne in vsebujejo veliko nadnaravnih dogajanj, romance pa so 

vedrejše, stvarnejše in bolj optimistične. Razlika med njima je še ta, da balade izvirajo iz 

zgodnjega in visokega srednjega veka, romance pa so nastale šele v poznem srednjem veku, 

in so tako plod drugačnih socialnih in duhovnih teženj (Kos, 1983).   

Lirske pesmi pa so bile predvsem obredne (kresne, jurjevske, koledniške), v njih so se 

prepletale prvine krščanstva in poganskih običajev (Kos, 1983).   

 

 V Sloveniji avtorske pesmi izhajajo iz ljudskih pesmi, vendar imajo veliko bolj pisano 

vsebino in so tudi bolj razgibane (Stražar, 1982). Zgled take pesmi je pesem z naslovom 

Otrokova duša se pokori, ki jo je napisal Karel Štrekelj in jo izdal v knjigi Slovenske narodne 

pesmi (Štrekelj, 1895-1898). 

 

1.3.6   ZGODOVINSKI PREGLED POEZIJE NA SLOVENSKEM 

Poezija je eden glavnih virov, preko katerega lahko spoznavamo značaj in čustva različnih 

narodov skozi zgodovino. Seveda je ustvarjanje in tudi ''izvajanje'' poezije vezano na določene 

situacije; religijo, narodne praznike, igre. Poezija izvira iz verskega in političnega življenja, 

navezuje se na življenje, ki so ga živeli pesniki (Štrekelj, 2012).   

Ljudske pesmi na Slovenskem so začeli zavestno zbirati in zapisovati šele ob zatonu »zlate 

dobe« (konec 18. stoletja). Po nastanku je mnogo starejša in sega daleč nazaj v 

zgodnjekrščanski srednji vek. Sega celo v praslovansko in predslovansko mitologijo, zraven 

pa si prisvaja različne snovne pobude od antičnih (Ojdipov, Orestov, Orfejev motiv) in 

starobibličnih (Job) do krščanskih snovi, ki jih dandanes pozna vsa Evropa. Prvotni motivi se 

vežejo na enega samega, zgodovinsko mlajšega junaka (npr. kralja Matjaža), prav tako pa 

dobivajo pravljično fantastičen značaj (Kresnice, Lepa Vida in kača). Značilnost slovenske 

ljudske pripovedne pesmi je, da ne teži v epsko širino,  brez izjeme je kratka v obdelavi snovi.  
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V njej prevladuje tragično občutje sveta, ki je polno usodno danih, predvsem tragičnih, 

človeških situacij, ki jim sledi dramatični razplet. V sami strukturi verza prevladuje trohejski 

sedmerec, s pogosto anakruzo na začetku verza.  

Slovenska ljudska lirika je v nasprotju s pripovedno pesmijo mlajšega izvora. Sem spadajo 

predvsem vojaške, stanovske in ljubezenske pesmi. Starejše so predvsem obredne pesmi 

(kresne in jurijevske, ženitovanjske in plesne, kolednice ipd.). Med lirskimi pesmimi so 

najmočneje zastopane ljubezenske, ki so tudi estetsko najpomembnejše (Šega, 1970).  

Sprva je bila poezija določena za glasbeno izvajanje, in tudi pozneje še – vsaj do neke meje; 

ima glasba vpliv na poezijo. V podobnem odnosu je tudi poezija s plesom, vendar pa je bila 

sama poezija ločena od plesa veliko bolj zgodaj (Štrekelj, 2012).   

Najstarejši zapis slovenske pesmi je ohranjen v Stiškem rokopisu okoli leta 1440. Zapisana je 

velikonočna pesem, ki so jo prepevali v cerkvi. Slovenska cerkvena pesem se je razmahnila v 

16. stoletju, ko je nastopil protestantizem. V prvi slovenski knjigi Catechismus in der 

windischen Sprach (1550), ki jo je izdal Primož Trubar, je natisnjenih več pesmi s katehetično 

vsebino. To je bila prva protestantska pesmarica, ki je doživela še veliko izdaj, in dokazuje, 

kolikšen versko-vzgojni pomen so slovenski protestantje pripisovali cerkvenim pesmim 

(Šega, 1971).   

Prva posvetna pesem k Valvazorjevemu zgodovinskemu delu Die Ehre des Herzgthums Crain 

(1689) je bila Jožefa Sisentschellija, a je ostala le poskus. Pogoji za rast slovenske posvetne 

pesmi z umetniško ambicijo pa so se ustvarili šele v drugi polovici 18. stoletja, ko je prišlo do 

krize fevdalizma in do novih, meščansko racionalističnih razsvetljenskih in narodno 

prebujenih idej v slovenski prostor (Šega, 1971).   

V krogu Marka Pohlina se je razvil prvi slovenski almanah posvetne poezije-Pisanice, ki je 

bil izdan trikrat (1779, 1780, 1781). Glavni pesniški sodelavec Pisanic je bil Feliks Dev 

(1732-1786). In prav njegovo delo predstavlja začetek novega razvoja poezije (Šega, 1971).  

V Pisanicah je svoje prve pesmi objavil tudi Valentin Vodnik (1758-1819). V svojih pesmih 

je upodabljal motive iz ljudskega življenja, predvsem pa je bil njegov način izražanja 

preprost. Svojo nadarjenost je kasneje pod mentorstvom Žige Zoisa še razširil. Iz ljudske 

pesmi je prevzel rimano štirivrstičnico, t. i. poskočnico, in jo dopolnil z živahnostjo. Vse 

svoje pesmi pa je zbral v zbirki Pesme za pokušino (1806) (Šega, 1971).  

  

Na Slovenskem se začne obdobje romantike leta 1830, ko je začel izhajati pesniški almanah 

Kranjska čbelica (1830-33 in 1848), katere namen je bil gojiti visoko literaturo, namenjeno 

izobražencem. Njegov največji pomen je bil, da sta se v njej aktivno angažirala pesnika 
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Matija Čop (1797-1835) in France Prešeren (1899-1849). S pesmimi, ki jih je Prešeren objavil 

v Krajnski čbelici, se je slovenska poezija hitro razvila iz ozkih pokrajinskih okvirov in se 

postavila od bok takratni najvišji evropski literaturi. Ob koncu svojega življenja je France 

prešeren izdal zbirko Poezije (1847) (Šega, 1971). 

  

V zadnjih tridesetih letih 18. st. so bili postavljeni temelji mladinske kniževnosti na 

Slovenskem. Ta se je začela s prevodi nemških razsvetljenskih pesmi in proze C. F. Weisseja, 

F. E. Rochowa in J. H. Campeja (Kobe, 1987b).   

Leta 1887 je Anton Brezovnik (1853-1923) objavil  Zvončeke, Zbirko pesnij za slovensko 

mladino. 

 

 

                    Slika 1: Zvončeki                                            Slika 2: Zvončeki 

Zbirko označujemo kot antologijo, v njej pa so zbrane pesmi različnih avtorjev: 

 Bilec, Janez (1839-1906): 

o Otročja leta 

 Brezovnik, Anton (1853-1923): 

o I. Črno kravo, molzo našo 

o II. Vôli ženem vitorôge 

o III. Najdihójca! Palček naš! 

o IV. Dete jezdi na koleni 

o V. Vrana poje: korenják 

o VI. Kadar se otròk uči držati 

žlico 

o VII. Pedenj-človek in laket-

brada, kakó sta se metala 

o VIII. Kolína 

o IX. Kadar pridejo vojaki 
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o X. Malo tacih móž 

o XI. Gosli  

o XII. Kadar otròk lovi luno in 

zvezde 

o XIII. Cvilimož 

o XIV. Psiček láje: hov, hov, hov! 

o XV. Tam je bela rimska césta 

o XVI. Kakó je v Korotáni 

 Cegnar, France (1826-1892):  

o Bučelár 

o Detetu  

o Graničár 

o Kolednica 

o Kosec 

o Livada in deklica 

o Lovska 

o Roža med trnjem 

o Sirota 

o Slovenija Nj. cesarski visokosti 

carjeviču nasledniku Rudolfu o 

Njegovem rojstvu 21. avgusta 

1858 

o Večer 

 Cimperman, France (1852-1873): 

o Gorska cvetlica 

o Jablana in smreka 

o Kranjska dežela 

o Majnikova pesem 

o Metulj 

o Na sprehodu 

o Noč in dan 

o Opomin k petju 

o Prevarljivo jabolko 

o Tožeča ptica 

 Cimperman, Josip (1847-1893): 

o Slovo od dóma 

 Fleišman, Jurij (1818-1874): 

o Perice  

 Gomilšak, Jakob (1843-1906): 

o Bog je moj ščit o Slovenec sem 

 Gregorčič, Simon (1844-1906): 

o Lastovkam 

o Nj. Vel. Francu Jožefu I. O 

Njegovem prihodu v Ljubljano 

II. dan julija 1883 

o O nevihti 

o Pri mrtvaškem sprevôdu 

o Veseli pastir 

o Zaostali ptič 

 Gros, Peter: 

o Lisica in kozel 

o Mačja kazen 

o Ptica 

o Petelinov klic  
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o V posnemo o Zvon naš prijatelj 

 Hašnik, Jožef (1811-1883): 

o Sanjač  o Spomladanska 

o Zima 

 Hicinger, Peter (1812-1867): 

o Limbarska gora (založil po narodni) 

 Huber, K.: 

o Bleško jezero 

 Jenko, Simon (1835-1869): 

o Jadransko morje 

o Mati 

o Molitev 

o Mornárska 

o Zimski dan 

 Jeran, Luka (1818-1896): 

o Skopulja (založil po narodni) 

 Jurčič, Josip (1844-1881): 

o Junakov grob 

 Kalan, Andrej (1858-1933): 

o Na semnji 

 Kastelic, Miha (1796-1868): 

o Poletni večer 

 Koseski, Jovan Vesel (1798-1884): 

o Grof Habsburški 

o Kdo je mar? 

o Legenda 

o Orjaška igrača 

o Pesen od vrlega moža 

 Krek, Frančišek (1858-1921): 

o Borisov krst 

o Iz malega raste veliko 

o Nate podobic, otroci! 

o Otrokove sanje 

o Sveti Nikoláj 

o Ura 

o Z dežja pod kap 

 Križman, Ana: 

o Materi 

 Krsnik, Janko (1852-1897): 

o Ljubav do doma o Pozabljeni očaki 
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 Leban, Janko (1855-1932): 

o V gozdeku 

 Levec, Fran (1846-1916): 

o Cerkvica o Oj planine! 

 Levstik, Fran (1831-1887): 

o Prvi pomladni bučeli 

 Malavašič, Fran (1840-1842): 

o Sanje cesarja Rudolfa I. 

 Mandelc, Valentin (1837-1872): 

o Najlepši nasmehljaj 

 Miklošić, Ivan (1891-1964): 

o Veseli otrok 

 Navratil, J.: 

o Otročja želja 

 Oliban, Anton (1824-1860): 

o Hvala dreves 

 Orožen, Valentin (1808-1875): 

o Moja ovč'ka 

o Moje želje 

o Neubogljiv deček 

o Očetova roka 

o Slovó od lastovke 

o Spomlad 

o Vse mine 

 Parapat, Janez (1838-1897): 

o Deček in cvetica o Postilijonska  

 Perné, Hrabroslav: 

o Moja Avstrija o Trobentic

o Revni ptiček 

 Pesjakova, Lujiza (1828-1898): 

o Izgubljeni Bog 

o Jagodov cvet in solnčni žarki 

o Mrtvi kanarček 

o Poletje 

o Po počitnicah 

o Skoraj! 

o »Spančkaj mi, dete!« 

o Zvonček 

 Pintar, J.:  

o V cesarični god 
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 Podmilšak, Josip (1845-1874): 

o Nočni požár 

 Potočnik, Blaž (1799-1872): 

o Dolenjska 

o Ljubezen domovine 

o Planinar 

o Vprašanje – odgovor  

o Zvonikarjeva  

 Praprotnik, A.:  

o O slavni poroki cesarjeviča 

Rudolfa s princezo Stefanijo 10. 

maja 1881 

o Otrok in rožica 

o Ples kuhinjske posode 

 Andrej Praprotnik (1827-1895): 

o Deklica in rožica 

o Delapust 

o Moj dom 

o Na vrtu 

o Plevice 

o Pomlad 

o Studenček 

o Šivilija 

o Šolarček mlad 

o Šolarji pri jaslicah 

 Prešeren, France (1800-1849): 

o Nuna in kanarček 

 Prosén, Josip: 

o Pri kresu 

 Slomšek, Anton Martin (1800-1862): 

o Jagode in otroci 

o Anica in piščeta 

o Bog za vse skrbi 

o Četrta božja zapoved 

o Dobro jutro 

o Dva potepena šolarja 

o Jutrno solnce 

o Kaj imam 

o Kdo je naučil? 

o Lahko noč 

o Lenoba 

o Lepa zahvala 

o Luna 

o Mati pri zibeli 

o Mlado jagnje 

o Najboljše vince za otroke 

o Pesen pred očitno skušnjo 

o Pesen po končani skušnji 

o Mož-beseda 

o Predíca 

o Rožice po zimi 

o Verne duše 
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o Vesela pridnost 

o Vesela šola 

o Veselo jutro 

o Večernica 

o Veselja dom 

 Stanič, Valentin (1774-1847): 

o Deklica, ki je v šolo hodila o Zvon sile 

 Strel, Janez (1790-1847): 

o Popotnikova pesem 

 Stritar, Josip (1836-1923): 

o Jesen 

o Junak in lastovka 

o Spomladi v gozdu 

o Turki na slévici 

 Svetec, Luka (1826-1921): 

o Svečan in cvetica o Tožeče drevó 

 Svetličič, France (1814-1881): 

o Ukleti grajščak 

 Toman, Lovro (1827-1870): 

o Savica o Tri rožice 

 Tomšić, Ivan (1838-1894): 

o Črviček  

o Deček in ptica 

o Prisega v naravi 

o Vesela tovaršija 

o Vesele počitnice 

o Veseli otrok 

 Trstenjak, Davorin (1817-1890): 

o Pod lipo 

 Umek, Anton (1838-1871): 

o Dekle in cvetica 

 Urbas, V.: 

o Slovenčeva želja na tujem 

 Valjavec, Matija (1831-1897): 

o Drevo v cvetu 

o Kam in kje? 

o Od nebeške glorije 

o Ovsenják 

o Ptica pivka (založil po narodni) 

o Seničica 

o Sirota Jerica (zapisal po 

narodni) 

o Znamenja dežja 
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 Vilhar, Miroslav (1818-1871): 

o Cena 

o Hrast in lipa 

o Kmet 

o Kras 

o Lesena riba 

o Lipa 

o Ljudmila 

o Mlatič 

o Na goro 

o Na jezeru 

o Orač 

o Pluga 

o Ščinkovec ali zeba 

o Topol 

o Zdihljeji slepega 

o Zima 

o Zjutraj 

o Zdihljeji slepega 

o Ženjica 

o Župan 

 Virk, Josip: 

o Sreče dom 

 Virk, Jožef (1810-1880): 

o Slava Slovencem 

o Vojakom za slovo 

 Vodnik, Valentin (1758-1819): 

o Avstrija za vse 

o Na moje rojake 

o Sraka in mlade 

 Zarnik, Ivan (1845-1912): 

o Vrtec  

 Zoran, Savo:  

o O priliki šeststoletnice 

združenja Štajerske z Avstrijo 

o V jeseni 

 Žakelj, Anton (1816-1868): 

o Razni potje 

 

Zbirka Zvončeki je pomembna zato, ker je povezana z značilnimi potezami razvojno-tipološke  

podobe slovenske mladinske poezije, tematike pa so domovinske, naravne, pobožne in 

vzgojno-poučne (Saksida, 2005). 
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Preden nadaljujem z zgodovinskim pregledom poezije, moram omeniti še dr. Karla Štreklja 

(1859-1912), ki je slovel kot zelo natančen etimolog, dialektolog, jezikoslovec in raziskovalec 

slovenskega jezika. Veljal je za pionirja na znanstvenih temeljih osnovane etnologije, pri 

čemer je bil bistvenega pomena njegov odmik od romantičnega pojmovanja ljudske pesmi k 

realističnemu gledanju (Fakin Bajec, 2007). 

Štreklja v prve vrste med slovenskimi in slovanskimi folkloristi postavlja delo zbirke 

Slovenske narodne pesmi (1895). To delo nam še danes lahko zavidajo vsi večji evropski 

narodi. Število pesmi, ki jih je v svojem življenju zbral Štrekelj, krepko presega 10. 000 in 

njihova zbirka je danes shranjena v Etnografskem muzeju v Ljubljani. V tej zbirki je tudi del, 

kjer je napisanih kar 102 otroških pesmi-Pesmi otroške;  

 Pripomnja 

  Tičice letajo venčke spletajo 

  »Delajmo, delajmo nova kolesa!« 

  Štrukelj po grlu potočil 

  Otroške šalice o svetnikih 

  Otroško izpremetanje nolitev in 

rekel 

  Podimo pred Boga 

  Zajec Boga molil 

  Kožuh si pridob, da bo v cerkvi 

Boga molil 

  Ubožcem hoče pomagati, da bodo 

prosili zanj 

  »Išel maček v kovačiju« 

  »Derom, derom Barbara« 

  Kurentova pesem 

  Zajec bo vozil popa v Zagreb 

  Došla jeje huda vuka 

  Sova sedi na panjiču 

  Kosovi črevlji v grm zakopani  

 Kosovi črevlji ali njih izkupilo v 

slami ali v hiši zgoreli 

  Grličica grče 

  Peter konja drče 

  Čenčare (lešnike) bomo tolkli, 

mrkevco strgali 

  Sok (župo) bomo kuhali 

  Žabe bomo rezali 

  Pisano jabolko za plačilo 

  Kilavo pišče za plačilo 

  Sova bo zidala cerkev, da se mačke 

ubrani 

  Sveti Ivan v listjiču ves zakopan 

  Kje je ključ? 

  Ptičica soz levo frknila 

  Jarčica in petelinček v leščnikih 

  Kos črevlje ljubici dal za ljubezen 

  Kos prodal črevlje za prašička 

  Kos ne more popraviti črevljev 

  Bosi kos ne more ''rajžati'' 

  Kaj naj mu oče kupi, da pojde na 

vojsko 

  Rad bi dragonec bil, pa rdeče kape 

nimam 

  Snedena gospa 

  Slabo popravljen mlin 
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  Nežica prežica se bo ženila 

  Micikina žlahta 

  Ženo bi odrl 

  Vesela svatovščina 

  Delavcev ne dobi, kdor jih slabo 

hrani 

  Strici na Topolici moko sejejo 

  Brajdarčku jabolka kradejo 

  Lužar žgance kuha 

  Kaj ima duhovnik, kaj menžar 

  Posmehulje osebam različnega 

značaja 

  Posmehulje starim ženam 

  Od Drave do Mure, ko dalje ne 

more 

  Šolne smo šivali 

  Posmehulje osebam po imenih 

  Posmehulje stanovom 

  Posmehulje krajem in deželanom 

  Posmehulje ciganom 

  Ali si videla našega zmršenca (deda 

dragega)? 

  Lovrenec je privandral 

  »Ali si videla mojega dragega.« 

  Narobe svet A. 

  Narobe svet B. 

  Narobe svet C. 

  Narobe svet D. 

  Čudež 

  Pastir krave izgubil 

  Kje so kozice? 

 Pastirske šale 

  Pastirske predige 

  Na paši, kako prosijo za vreme 

  Dodola 

  Vehrta baba 

  Kadar solnce sije in dež gre 

  Smešno vreme 

  Kadar se pokaže mavrica 

  Kadar se sonce za meglami skrije 

A. 

  Kadar se sonce za meglami skrije 

B. 

  Sunce jaše na zelenku,  

 O raznih časih in prilikah 

  Odrasli ljudje z otroki in otroci med 

sabo 

  Kaki jedi si otrci žele ali ne 

  Kako otroci dajejo srečo 

  Zavrnitev nedolžna in groba 

  Oporekanje psovkam in drugim 

izrazom 

  Nezadovoljno odgovarjanje 

  Rimanje i stavki na posamezne 

besede in vzklike 

  Otroške o živalih 

 O sraki 

  Nagovarjanje živali in pa 

odgovarjanje, kadar se glase 

  Oponašanje prtičjega petja in 

drugih glasov 

  Različni godci 

  Godci iz treh dežel 

  Kdo bo dude hranil 
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  Kako pojo zvonovi o posebnih 

prilikah in pri nekih cerkvah 

  Oponašanje raznega orodja in 

raznih del 

  »Šibum šibovala« 

  Različno poštevanje in rimanje ž 

njim 

 Otroške igre z vezanim (rimanim) 

besedilom 

 Pipa – pipalica 

  Igre ugibalice 

 Pesmi zazibalke 

Še zadnja pomembna stvar, ki jo gre omeniti o Štreklju, je ta, da je bil prvi profesor na 

univerzi, ki je celotno snov predaval v slovenščini, zato mu pripada tudi pomembno mesto v 

razvoju naše literarne vede (Matičetov, 1956).  

 

Po letu 1930 je začel nastajati socialni realizem, ki so ga nekateri imenovali tudi novi 

realizem. Za novi realizem je značilno, da je bil angažiran za odpravo meščanske družbe in 

pripravo boljšega življenja v drugače organizirani družbi prihodnosti, socializmu. V tem 

obdobju se je najbolj razvila pripovedna proza, medtem ko je poezija obstala le ob strani; 

njenih del pravzaprav ni mogoče dokončno uvrstiti v okvir socialnega realizma. Pa vseeno 

poznamo nekaj pesnikov, značilnih za to obdobje. To so Tone Seliškar (Pesmi pričakovanja, 

1973), Mile Klopčič (Preproste pesmi, 1934), Igo Gruden (Dvanajsta ura, 1939) in Ivo 

Brnčič (Kos, 1994).   

 

V Sloveniji je začela nastajati izvirna mladinska književost šele v štiridesetih letih 19. st. 

Nastajala je po vzorcih nemških pisateljev, predvsem Schmida. Prvo slovensko mladinsko 

delo je napisal A. M. Slomšek: Blaže ino Nežica v nedelski šoli (1842). Tako so začela 

nastajati, po podobni zvrstno-oblikovni in motivno-tematski ravni, mladinska dela, ki so 

začela izhajati v mladinskem časopisu Vedež (1848-50) (Kobe, 1987b). 

 

Pogledi na mladinsko književnost so se začeli spreminjati pod vplivom drugega slovenskega 

mladinskega časopisa Vrtec (1871-1944). V njem so bile poleg pesništva in dramatike tudi 

igre za mladino. Leta 1871 je bila v časopisu Vrtec objavljena prva ljudska otroška pesem. In 

v osemdesetih letih je Fran Levstik vse te pesmi, kot ustvarjalno spodbudo, uporabil prvi, ter 

napisal Otročje igre v pesenicah. Takoj za njim se je na slovensko ljudsko pesniško izročilo 

navezal tudi Oton Župančič in leta 1900 izdal Pisanice. Z njegovim ustvarjalnim vrhom, pod 

katerega štejemo Ciciban in še kaj (1915) ter Sto ugank (1915), je nad moralno vzgojno težnjo 
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dokončno prevladalo estetsko vodilo. Vse do druge svetovne vojne je idejno naprednejšo smer 

sprejemala Župančičeva poetika: Cvetko Golar, Engelbert Gangl, Gregor Koritnik, Danilo 

Gorinšek, Radivoj Rehar, France Bevk, Gustav Strniša in Igo Gruden (Kobe, 1987b). 

 

Po letu 1945 se v poeziji opazi ideološka angažiranost, saj prevladujeta tematiki o obnovi 

domovine in narodno osvobodilnega boja (NOB) (Kobe, 1987). Njeni motivi in teme so bili 

boj za svobodo, partizanski spopadi, sovraštvo do okupatorja, trpljenje in mučenje ujetnikov, 

taboriščnikov, talcev, itd. Poezija NOB je bila raznovrstna in precej obsežna. Med pesmimi so 

torej najpogostejše revolucionarne budnice, himne, bojne pesmi, pa tudi ljubezenske in 

miselne pesmi (Kos, 1994). Od sredine petdesetih let je bilo vedno več ideološko 

neobremenjenega pesništva, katerega začetnika sta bila Tone Pavček in Kajetan Kovič. Sprva 

se je navezovalo na Župančičevo in Levstikovo tradicijo. Naravnano je bilo v novo odkrivanje 

kategorij otroštva in igre. Sredi šestdesetih let pa je Niko Grafenauer napovedal razmah poetik 

in segel k izvirom slovenske mladinske književnosti Frana Levstika (Pedenjped, 1966), saj so 

njegova dela izhajalaiz teorije igre kot »simbola sveta«. Tako je bila pesniška ustvarjalnost v 

sedemdesetih letih zelo raznolika, utemeljena na najrazličnejših postopkih in z visoko 

umetniško ravnijo. Predstavniki književnosti v sedemdestih letih so Niko Grafenauer, Dane 

Zajc, Jože Snoj, Saša Vegri, Tone Pavček in Miroslav Košuta (Kobe, 1987b).  

Boris A. Novak in Milan Dekleva sta v osemdesetih letih 20. stoletja najbolj širila dotedanje 

okvire poetike igre. Andrej Brvar pa je začel uveljavljati poetiko »odraslega spomina na 

otroštvo« (Kobe, 1987b).   

V osemdesetih letih je prišlo do kulturnih in družbenih sprememb, ki so pripeljale do 

demokratizacije, osamosvojitve in pluralnosti. Tako so tudi v ožjem literarnem sistemu 

nastopile nove generacije ustvarjalcev, med katerimi je več kot štirideset pesnikov. Vendar pa 

se kljub temu zaradi zunanjega kapitalističnega pritiska čuti izrinjenost nekoč reprezentativne 

kulture. Pesniki se lahko prvič v zgodovini slovenske poezije osredotočijo le na jezikovno 

ustvarjalnost in tako razvijajo individualne estetske strategije (Novak-Popov, 2010). 

Za ta čas je značilno, da lirski subjekt svoj obstoj dojema skozi drugega (drugega človeka, 

pesnika, kulturo, jezik). Sooča se s strahom in negotovostjo. Ena zelo pomembnih dimenzij 

poezije pa postaja etičnost, ki se uresničuje preko izrekanja implicitnih kritičnih sodb. Prav 

tako se je okrepilo spoznanje o enkratnosti posameznikovega bivanja, za kar je značilno 

zavedanje odgovornosti do svojega in tujega življenja (Novak-Popov, 2010). 
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Pesniki, ki so pisali za otroke, tudi v devetdestih letih, so:  

 Tone Pavček (1928-2012); 

 Dane Zajc (1929-2005) je izdal zbirke Bela mačica (1986), Abecedarija (1975), Živali na 

dvorišču (1975), V cirkusu (1976), Na papirnatih letalih (1978), Ta roža je zate (1981), 

Pesmi, pravljice in igre za otroke (1990), Vrata (2003) in Hiša sanja (2004); 

 Neža Maurer (1930) je po letu 1990 napisala Oče Javor (1990), Muca frizerka (1995), 

Kdo (1977), Od srede do petka (1997), Sloni v spačku (1997), Kostanjev škratek (1997), 

Velik sončen dan (2000), Kdo se oglaša (2003), Zajčkova telovadba (2004), Pišem, berem 

A,B,C (2005); 

 Saša Vegri (1934-2010) je izdala zbirke Jure Kvak-kvak (1975), Mama pravi da v očkovi 

glavi (1987), To niso pesmi za otroke ali kako se dela otroke (1983), Kaj se zgodi če kdo 

ne spi (1991) in Naročje kamenčkov (2009); 

 Svetlana Makarovič (1939);  

 Niko Grafenauer (1940) je napisal Pedenjped (1966), Živali na dvorišču (1970),  Živali v 

gozdu (1970), Živali na polju (1970), Domače živali (1970), Kaj je na koncu sveta (1973),  

Sredi polja rdeči mak (1974), Kadar boben ropota (1974), Avtozaver (1976), 

Abeceda (1977), Zmajček razgrajaček (1978), Kaj ima sonce najraje (1979), Nebotičniki, 

sedite (1981), Lokomotiva, lokomotiva (1981), Skrivnosti (1983), Stara Ljubljana (1983), 

Kam pelje vlak (1983), Sonce nad vodometi (1984), Možbeseda Pedenjped (1994), Kadar 

glava nad oblaki plava, Skrivnosti (2007) in Kraljice mačke (2014); 

 Milan Dekleva (1946) je napisal Pesmi za lačne sanjavce (1981), Alica v računalniku 

(2000) in Pesmarica prvih besed (2009); 

 Bina Štampe Žmavc (1951) je izdala zbirke Čaroznanke (1990), Nebeške kočije 

(1994), Zrnca sonca (1994), Klepetosnedke (1996), Duhec Motimir (2002), Škrat s 

prevelikimi ušesi (2002), Snežroža (2006), Vaze (2008), Roža v srcu (2010), Pol sonca 

(2011), Živa hiša (2004), Svilnate rime (2011); 

 Boris A. Novak (1953) je izdal Prebesedimo besede (1981), Domišljija je povsod doma   

(1984), Periskop (1989), Blabla (1995), Zarja časa (1997), Čarovnije sveta (1999) in 

Kako rastejo stvari (2004); 

 Andrej Rozman Roza (1955) je po letu 1990 napisal zbirke in pripovedne pesmi, Mihec, 

duh in uganka (1996), Črvive pesmi (1998), Mali rimski cirkus (2001), Ko snežna sova 

zacinglja (2008), Urška (2010), Izbrane rozine v akciji (2010); 

 Miklavž Komelj (1973) je izdal mladinsko delo Zverinice (2006). 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Pedenjped
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Avtozaver&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zmaj%C4%8Dek_razgraja%C4%8Dek
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Caroznanke
http://sl.wikipedia.org/wiki/Klepetosnedke
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 David Bedrač (1978) je napisal dve otroški zbirki, Pesniška hiša (2008) in Gugajčki in 

gugaji (2010). 

 

1.4   TONE PAVČEK 

Tone Pavček se je rodil 29. 9. 1928, v Šentjurju pri Mirni Peči. Do 16. leta je živel na 

Dolenjskem, nato pa je odšel v Ljubljano. Dolgo časa ni vedel, kaj si želi biti po poklicu, 

vendar je leta 1954 uspešno opravil študij prava. A šele takrat je ugotovil, da to delo ni zanj, 

zato se je posvetil novinarskemu, uredniškemu in kulturnemu delu. Dve leti je bil novinar pri 

Ljubljanskem dnevniku in Ljubljanski pravici, nato je bil novinar in urednik RTV Ljubljana, 

ravnatelj Mladinskega gledališča v Ljubljani in urednik Cankarjeve založbe. Dva mandata je 

bil celo predsednik Društva slovenskih pisateljev. Tone Pavček  je plodovit in vsestranski 

ustvarjalec. Seveda ga najbolje poznamo preko poezije, poleg tega pa je bil tudi esejist in 

prevajalec. Njegovo pesništvo je razdeljeno na ustvarjanje za otroke in odrasle, vendar sam 

pravi, da tokov svoje poezije ne loči, saj je način pesnjenja isti (Pavček, 2007). 

  

V javnost je stopil v skupini štirih pesnikov, ki so 1953 izdali zbirko Pesmi štirih. Z Janezom 

Menartom, Cirilom Zlobcem in Kajetanom Kovičem, Pavček pripada rodu, ki je sledil 

Minattiju, posledično pa tudi socialnorealistični poeziji, ki  se je razvijala po drugi svetovni 

vojni. Seveda je ohranil bistveni potezi te poezije: tradicionalno obliko, ki se naslanja na 

sklenjene kitice in verz, in tematiko posameznika, ki je s svojo idealno notranjo resnico v 

sporu s stvarnostjo. V svojih pesmih razmišlja o usodi človeka, njegovi ujetosti v 

spreminjanje, minevanje in razočaranje (Kos, 1983). 

 

1.4.1   POEZIJA ZA OTROKE 

 Maček na dopustu, Mladinska knjiga, 1957;  

                                                                                          Slika 3: Maček na dopustu 
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 Juri Muri v Afriki, Mladinska knjiga, 1958 (in več izdaj);       

                                                                                                                                                          Slika 4: Juri Muri v Afriki 
 

 

 

 Velesenzacija, Mladinska knjiga, 1961 (in več izdaj);  

                                                                                                             Slika 5: Velesenzacija 

 Vrtiljak, Mladinska knjig, 1963 (in več izdaj);   

                                                                                                                             Slika 6: Vrtiljak 
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 Kaj je najlepše, Mladinska knjiga, 1969 (pripovedno delo);   

                                                                                                                               Slika 7: Kaj je najlepše 

Vir: http://1.bp.blogspot.com/-

Km3bEKzcqz0/UzKbvCp13KI/AAAAAAAADn0/VHMzORxLcPY/s1600/IMG_6120+copy.jpg 

 

 

 Strašni lovec Bumbum, Mladinska knjiga, 1969;  

 

 

 Čenčarija, Mladinska knjiga, 1975,  

                                                                          Slika 8: Čenčarija 

 Mokedaj, Mladinska knjiga, 1976 (pripovedno delo);  

                                                                                                            Slika 9: Mokedaj 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-Km3bEKzcqz0/UzKbvCp13KI/AAAAAAAADn0/VHMzORxLcPY/s1600/IMG_6120+copy.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Km3bEKzcqz0/UzKbvCp13KI/AAAAAAAADn0/VHMzORxLcPY/s1600/IMG_6120+copy.jpg
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 Slon v žepu, Mladinska knjiga, 1979;  

                                                                               Slika 10: Slon v žepu 

 

 

 

 Marko na belem konju jaše, Borec, 1986 (in več izdaj);     

                                                                                                Slika 11: Marko na belem konju jaše 

                                                                                               Vir: http://www.simos.si/foto/8292.gif 

 Prave (in neprave) pesmi, Borec, 1986;        

                                                                        Slika 12: Prave (in neprave) pesmi 

                                     Vir: http://www.svetizbesed.com/pic/nasl-prave_in_neprave_pesmi.jpg 

 

 

 

http://www.svetizbesed.com/pic/nasl-prave_in_neprave_pesmi.jpg
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 Besede za sladkosnede (izbor), Mihelač, 1991;                            

                                                                                                     Slika 13: Besede za sladkosnede 

                                                   Vir: http://www.svetizbesed.com/pic/nasl-besede_za_sladkosnede.jpg 

 

 

 Majhen dober dan, Dolenjska založba, 1992:     

                                                                                      Slika 14: Majhen dober dan 

                                                           Vir: http://www.bralnaznacka.si/upload/pavcekdan.gif 

 Sonce in sončnice (izbor), Mladinska knjiga, 1993;    

                                                                                               Slika 15: Sonce in sončnice 

                                                                                    Vir: http://www.simos.si/foto/3754.gif 

 

 

http://www.svetizbesed.com/pic/nasl-besede_za_sladkosnede.jpg
http://www.simos.si/foto/3754.gif
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 Živalski ringaraja, EPTA, 1994;         

                                                                     Slika 16: Živalski ringaraja 

                                                         Vir: http://www.simos.si/foto/6143.gif 

 

 

 

 Majnice, fulaste pesmi, Mladika, 1996;             

                                                                                   Slika 17: Majnice, fulaste pesmi 

                                               Vir: http://videokrozek.files.wordpress.com/2011/11/majnice_pavcek.jpg 

 Deček gre za soncem (izbor), Mladinska knjiga, 1998;    

                                                                                                 Slika 18: Deček gre za soncem 

                                                                                            Vir: http://www.simos.si/foto/9504.gif  

 

 

http://www.simos.si/foto/6143.gif
http://www.simos.si/foto/9504.gif
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 Juri Muri drugič v Afriki, Mladinska knjiga, 2001;                  

                                                                                                           Slika 19: Juri Muri drugič v Afriki 

                                                                                                     Vir: http://www.simos.si/foto/10920.gif 

 

 

 S črko čez Krko, Karantanija, 2003;        

                                                                             Slika 20: S črko čez Krko 

                                          Vir: http://www.bukla.si/upload/book_media/11987_12098.jpg  

 Radobesednice, Prešernova družba, 2004;      

                                                                                     Slika 21: Radobesednice 

                                    Vir: http://janki-osld.splet.arnes.si/files/2014/05/radobesednice-150x150.jpg 

 

 

 

http://www.simos.si/foto/10920.gif
http://www.bukla.si/upload/book_media/11987_12098.jpg
http://janki-osld.splet.arnes.si/files/2014/05/radobesednice-150x150.jpg
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 Koncert, Buča d.o.o., 2005;      

                                                                  Slika 22: Koncert 

                 Vir: http://www.zamisel.org/image/cache/data/knjigeStare/5494l-500x500.jpg  

 

 

 

 Ana in Bučko- Abecerimarija, Janez Miš, 2009;           

                                                                                            Slika 23: Ana in Bučko- Abecerimarija 

                                            Vir: http://www.emka.si/img/product/2t_2010/abecerimarija_cardboard.jpg 

 Po morju plava kit, Miš, 2010;   

                                                      Slika 24: Po morju plava kit 

                          Vir: http://www.emka.si/img/product/51t_2010/po-morju-plava-kit.jpg 

 

 

http://www.zamisel.org/image/cache/data/knjigeStare/5494l-500x500.jpg
http://www.emka.si/img/product/51t_2010/po-morju-plava-kit.jpg
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 Juri Muri po Sloveniji, Miš, 2011;                

                                                                  Slika 25: Juri Muri po Sloveniji 

                                                          Vir: http://www.gzs.si/images/clanki/img26604.jpg 

 

 

 Krokodil, Janez Miš, 2011;      

                                                                Slika 26: Krokodil 

                    Vir: http://www.emka.si/img/product/26t_2012/9789612720834.jpg 

 Nina, Celjska Mohorjeva družba, 2011;     

                                                                                        Slika 27: Nina 

Vir: 

http://www.mohorjeva.org/include/pokazi.php?slika=../images/upload/2011/2749_PAVCEK_NINA.jp

g&x=220&knjiga=NINA%20-%20Pav%C4%8Dek%20Tone 

 

http://www.gzs.si/images/clanki/img26604.jpg
http://www.mohorjeva.org/include/pokazi.php?slika=../images/upload/2011/2749_PAVCEK_NINA.jpg&x=220&knjiga=NINA%20-%20Pav%C4%8Dek%20Tone
http://www.mohorjeva.org/include/pokazi.php?slika=../images/upload/2011/2749_PAVCEK_NINA.jpg&x=220&knjiga=NINA%20-%20Pav%C4%8Dek%20Tone
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 Romeo in Julija, Miš, 2011;    

                                                Slika 28: Romeo in Julija 

                   Vir: http://www.emka.si/img/product/37t_2011/romeo-in-julija.jpg 

 

 Svit, krilati konj, Celjska Mohorjeva družba, 2011;               

                                                                                                              Slika 29: Svit, krilati konj 

Vir: 

http://www.mohorjeva.org/include/pokazi.php?slika=../images/upload/2011/2748_PAVCEK_KRILA

TI-KONJ.jpg&x=220&knjiga=SVIT,%20KRILATI%20KONJ%20-%20Pav%C4%8Dek%20Tone 

 Juri Muri gre po srečo, Janez Miš, 2012.     

                                                                  Slika 30: Juri Muri gre po srečo 

                    Vir: http://www.zalozbamis.com/upload/velike/b4ac85885d2b9aa3e0104bfd1f9832e1.jpg  

 

http://www.emka.si/img/product/37t_2011/romeo-in-julija.jpg
http://www.zalozbamis.com/upload/velike/b4ac85885d2b9aa3e0104bfd1f9832e1.jpg
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1.4.2    ANALIZA POEZIJE ZA OTROKE 

Njegova prva zbirka pesmi je Maček na dopustu (1957). Ta zbirka ima tri pesmi, ki govorijo o 

šolskih dneh: Prvič v šolo, Učenjak, Napad na dvojke. Ena od pesmi se dotakne tudi tematike 

pesnikove ljube trgatve. Tako lahko vidimo, da v pesmih opisuje spomine na otroštvo in 

njegov rojstni kraj. Malo neznačilne za otroško zbirko pa se mi zdijo pesmi, ki govorijo o 

smrti. Prva se začne s Testamentom, ki govori o mačku, ki piše svojo oporoko, nato se 

nadaljuje z Osmrtnico in Pogrebom.  Kljub temu, da so pesmi napisane humorno, se mi zdi 

pesem Pogreb že malo preveč žalostna in resna. Res je, da noben pogreb ni veselo doživetje, 

in je del našega življenja, vseeno pa se mi ne zdi primeren za otroke. To pesem bi osebno 

uporabila v vrtcu le ob obravnavanju tematike smrti.  

 

Juri muri v Afriki (1985) je njegovo najbolj znano delo. To je pripovedna pesem, ki govori o 

dečku Juriju Muriju, ki se ni rad umival, zato je odpotoval v Afriko. Tam je spoznal afriške 

živali, nato pa se jim je zameril, saj je rekel krokodilu, naj se umije, slonu pa je razmajal okel, 

ko ga je želel rešiti pred krokodilom. Juri Muri je tako zbežal stran in prišel do vasi, v kateri 

so živeli črnci. In še preden so izvedeli da je belec (saj je bil tako umazan, da niso vedeli, 

kakšne polti je), ga je rešil noj. Juri Muri je sklenil, da se opraviči živalim, nato pa se vrne 

domov, saj bo le doma lahko vedno čist.  

Zgodba govori o dečku, ki se ne mara umivati. Igor Saksida pa je napisal, da predstavlja 

preobrazbo iz umazanca v zgledneža (Saksida, 1997). 

Osebno se mi v knjigi zdi sporna le ena beseda: zamorci. Uporabljena je le enkrat, nato pa jo 

zamenja s še bolj sporno besedo - črnci. Ne vem, zakaj ni obeh besed zamenjal s temnopoltimi 

ljudmi. Sklepam pa, da jih s tem ni želel osebno užaliti.   

 

Drugi del pripovedne pesmi Juri Muri v Afriki je Juri Muri drugič v Afriki (2001). Govori o 

tem, da gre Juri drugič v Afriko, kjer ga veselo pričakujejo vse živali. Ko odide pogledat v 

Belo Črnsko vas, kjer so ga tudi prvič kopali, vidi, da sedaj kopljejo vodnjak, vendar vode ni 

od nikoder. Tako Muri vzame svojo bajalico, in ne le da najde vodo, odkrije tudi črno zlato- 

nafto. Seveda pride tudi do zapleta, ko zanj sliši šejk Ben at, ki pokliče Murija k sebi. Tako se 

Juri Muri s prijateljem Bongom peš odpravi do šejka. Ko prispeta, šejk Bonga vrže v zapor, 

Jurija Murija pa prosi, naj mu s svojo bajalico poišče nafto. Vendar Juri sklene in šejku 

ponudi svojo bajalico, v zameno za Bonga. Seveda je Ben at pretkan  in Jurija vrže v ječo k 

Bongu, sam pa vzame bajalico. Vendar bajalica šejka ne uboga, Jurija in Bonga pa pridejo 

rešit vse živali.  
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Iz te zgodbe lahko razberemo, da gre veliko ljudem danes za dobiček. Zanj bi storili vse in 

brez slabe vesti nekomu škodovali. Vendar pa na koncu zmaga dobro, tudi sam šejk Ben at se 

pokesa in na nek način spreobrne. Če bi bilo tudi v realnem svetu tako, bi lahko živeli veliko 

bolje. Zdi se mi prav, da otroke že od majhnega spoznavamo s krivico in nepoštenjem. 

Verjetno se tega ne bodo držali vsi, če pa se bo vsaj eden, bo svet veliko lepši in boljši. 

 

Tretji del zgodbe o Juriju Muriju je Juri Muri po Sloveniji (2011). V njej Juri Muri in njegov 

prijatelj Bongo potujeta po Sloveniji in spoznata njene znamenitosti. Sprva si ogledata 

Ljubljanski živalski vrt, kjer so živali zaprte v kletkah in popolnoma nesvobodne v primerjavi 

z živalmi v Afriki. Nato nadaljujeta svojo pot v Tivolskem parku, Ljubljani in Tromostovju, 

kjer si ogledata spomenik Franceta Prešerna, Zmajski most in še in še. Odpravita se tudi na 

Triglav, kjer vidita Aljažev stolp, v Prekmurje, kjer jesta znano gibanico z makom, na 

Dolenjsko in na obalo. 

Ko pa pride jesen, se morata odpraviti v šolo, kjer se oba zaljubita v zalo deklico. Katerega bo 

deklica izbrala, nam avtor ne izda v tej knjigi, temveč v naslednji. 

Knjiga je zelo poučna za otroke, saj je v zgodbi opisana Slovenija, njene geografske 

značilnosti ter kultura. 

   

Zadnji del Jurija Murija je Juri Muri gre po srečo (2012), kjer se Juri s svojim prijateljem 

Bongom odloči, da bosta poiskala srečo. Vendar pesnik napiše, da teh krajev ni na zemljevidu. 

Kje pa potem so? Mislim, da si vsak izbere svoj kraj, ki mu prinaša srečo. Vendar sta se 

junaka vseeno odpravila v svet. Obiskala sta deželo smeha in veselja, vendar ta dežela ni bila 

srečna. Nato sta nadaljevala svojo pot v deželo sedmih žalosti, črne pokrajine, deželo pravljic 

kjer prebiva tudi Lepa Vida in pesnik simpatično napiše, da: »… Vidi niti v snu ni cilj 

razpletanje slovenske drame. …« (Pavček, 2012:28). Nato nadaljujeta svojo pot v deželo rož 

in živali. Vendar v čisto nobeni deželi sreče ni. Kje jo lahko torej najdemo? Pesnik pravi, da 

je sreča v vsakem otroku. Kaj pa, ko odrastemo? Seveda bomo še vedno lahko srečni, če 

bomo v sebi le obdržali otroka in življenje jemali, kot je rekel Bongo v Afriki: »… Pri nas 

otrok otrok ostane, ko zraste staršem preko rame, otroštvo z njim gre kot svetloba ves čas od 

zibelke do groba.« (Pavček, 2012:55).  

 

Velesenzacija (1961), tako kot ostale knjige predstavlja mišljenje otrok, vključuje pa tudi 

humor. Ena od pesmi, ki mi je najbolj ostala v spominu, je pesem Tatič, v kateri pesnik 

opozarja otroke, kaj se zgodi tistim, ki kradejo : »… z vsako tatvino, brez šale, zares, za ped 
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so porasli mu prsti.« (Pavček, 1961: 13). Namen te pesmi je jasen, ni prav, da komurkoli, 

karkoli krademo. Misel lahko povežemo tudi z dobro poznano zgodbo Ostržek, ki mu zraste 

nos za vsako laž, ki jo izreče.  

Pesem V lekarni nam lepo predstavlja mišljenje otrok in njihovo skrb za bližnje ljudi, 

predvsem starše: »Hitro mi dajte, prosim, zdravilo, prašek mogoče, ali mazilo: moja mama se 

joče, moja mama se joče, prenehati noče!« (Pavček, 1961: 46). V pesmi Če bi, pa je vidno 

razmišljanje lirskega subjekta, njegova iskrenost in dobrota, ki jo nosi v sebi. Želi, da bi lahko 

vsi ljudje, predvsem pa otroci, živeli srečno vsaj za en dan: »Če bi bil vsemogočen (kot 

nisem), bi napisal veliko, veliko pisem: … vsem slaščičarnam in vsem mlekarnam, da bi en 

dan, samo en dan v letu vsem lačnim in žejnim dajali z a s t o n j vsega, kar sladkega je na 

tem svetu …« (Pavček, 1961: 50).   

 

Vrtiljak (1963) je zbirka, v kateri so zbrane najboljše otroške pesmi, ki jih je pesnik napisal do 

leta 1963, seveda pa je tem dodal še nekaj novih. V pesmi Prvič v šolo je viden lirski subjekt, 

saj pesnik opisuje, kako je bilo, ko je odšel prvič v šolo: »Tisto leto naša mačka je imela 

mlade tri. / ... Pa so hlače mi sešili, in kupili mi klobuk, …« (Pavček, 1965:33). Vendar pesnik 

ni odšel v šolo, temveč je bil raje v »hosti« s prijatelji. K temu pa vključi malo humorja in tudi 

resnosti ter pravi, da je zaradi tega ostal »teleban«. Torej poskuša otrokom povedati, naj 

hodijo v šolo.  

V celotni zbirki zopet zabavno in humoristično opisuje različne stvari: v pesmih Krof, 

Vrtiljak, Polž ... Pesem Posvojen po pomoti bi  lahko povezali s pripovedno pesmijo Juri Muri 

v Afriki, saj govori o dečku, ki so ga odpeljali v Afriko, ker je bil umazan. Za temnopolte ljudi 

je zopet uporabil besedo zamorec, kar se mi zdi neprimerno. 

 

 Strašni lovec bumbum (1969) je pripovedna pesem, ki pripoveduje o lovcu, ki ima puško, 

klobuk s šojinim perjem. Je uren in gibčen ter zna žvižgati na prste. Ima tudi lovski nož. Na 

videz je pravi lovec, ima vse potrebne pripomočke in tudi osebnost pravega lovca. Vendar pa 

ta strašni lovec v resnici le ni tako strašen, saj zaspi v gozdu na mahu in sanja, da je ustrelil 

»Sedem volkov, sedem veprov in povrh še sedem belih in povrh še sedem rjavih je medvedov 

zadovoljno z eno kroglo spravil v smrt.« (Pavček, 1969: 10). Kasneje ustreli še lisico, ki mu 

ukrade kokoš. S ponosom, brez kančka slabe vesti, pobije veliko živali. Ko pa se prebudi, se 

odloči, da ne bo več slavni lovec, ampak: »Jutri bo postal trgovec z gozdnim sadjem, z 

zelenjavo!« (Pavček, 1969:28). V resnici strašni lovec le ni bil tako strašen. Meni osebno 
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prikazuje fantiča, ki misli, da so lovci pogumni ljudje, katere moramo spoštovati. Ko pa v 

sanjah ugotovi, kaj je njihovo dejansko delo, se odloči, da raje postane ''navaden'' človek.  

 

Čenčarija (1975) je sestavljena iz štirih delov. Vsi naslovi te zbirke so oblikovani kot 

vprašanja, kar je znana značilnost otrok. Pesmi pa so odgovori na vprašanja. Že ob prvi pesmi 

Kaj je čenčarija, nas pesnik odpelje v svet Čenčačov. Ta svet je poln humorja, tudi vprašanj o 

življenju in sreči (Kaj je sreča). Seveda ni pozabil, da otroci ne zmorejo brez družinskih 

članov (Kaj vse je tata, Kako raste mama, Kdo je babica in kdo stara mama, Kdo je najboljši 

ded, Kako delimo tete, Kako delimo strice). Čenčarija je jezikovna in besedna igra, ki ji lahko 

rečemo tudi čebljanje in predstavlja iskrenost in preprostost otrok. Na koncu knjige pa se 

pesnik poslovi s Pesnikovo uspavanko (Saksida, 1997). 

 

Mokedaj (1976) je pripovedna pesem, ki ima dodanih nekaj verzov, ki se seveda rimajo. 

Govori o mišku, ki se je poročil. A svatba je bila dolga, »vse je pilo in plesalo« (Pavček, 

1976a: 6). Naslednji dan pa so nekatere živali zaspale, druge so se že med vračanjem domov 

poškodovale … Pesnik na svojstven način opiše, kaj vse se lahko pripeti, če ponočujemo in 

predvsem pijemo dolgo v noč. Lahko, da je pesnik opisoval dogodke, ki so se zgodili v 

resnici, le da jih je malo priredil. Morda je res opisoval kakšno poroko in svatbo, ki jo je videl 

v otroških letih. Osebno v knjigi nisem razbrala globljega pomena, ki bi bil pomemben za 

otroke. Nesmiselno se mi zdi, da bi jim že v predšolskem obdobju brala o alkoholu in 

zabavanju. Knjigo sem v vrtcu tudi prebrala, otrokom je bila zabavna, vendar iz nje nismo 

razvili kakšnega globljega smisla. 

 

Slon v žepu (1979) je zbirka, ki je sestavljena iz pesmi iz drugih zbirk. Vemo, da je pesnik 

odrasla oseba, ki v sebi nosi velikega otroka. In pri pisanju pesmi ta otrok lahko pogleda na 

plano. Tako lahko prebiramo pesmi, ki izražajo in predstavljajo svet in mišljenje vseh otrok. 

Ena od takih je Pravljice z napako: »Vse pravljice za lahko noč imajo hudo napako … butne 

ob koncu glas, da nas stisne za vrat: Spat! … pošljite pravljičarje in pravljice k mehanikom, v 

popravljalnice in nam vrnite druge, ali pa take, toda brez te nemogoče napake!« (Pavček, 

1979:72).  Pesem Lahko drugim predstavlja pravila, ki se jih moramo držati: »… skočiš na 

cesto – pa je narobe, povaljaš se v travi – pa je narobe, blekneš besedo – pa je narobe …« 

(Pavček, 1979:52). Omenila bi še pesem Kaj je to škoda: »Škoda, da ne rastejo žoge na 

drevju, … škoda, da se nalog ne pišejo same, … škoda, da ne znajo stonoge drsati po 

parketu… škoda, da leteče preproge ne frče več po svetu, … škoda, da so izumili stroge 
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starše, …« (Pavček, 1979:47). Vse to, kar se otrokom zdi škoda in narobe, vse to je v otroški 

duši in predstavlja mejo med resničnostjo in otroško domišljijo. Vseeno pa se s pomočjo vseh 

pesmi, otroki pogovorimo o pravilih in nalogah, ki se jih morajo držati in jim pojasnimo, 

zakaj je temu tako. 

 

Marko na belem konju jaše (1986) je zbirka, ki govori o dečku, otroku, in njegovih 

dogodivščinah, raziskovanju, veselju, nagajivosti, pa tudi žalosti, ki ga na srečo hitro mine. 

Menim, da Marko predstavlja kar pesnika samega, njegova doživetja in sanjarjenja v otroštvu. 

To sem razbrala v zadnji pesmi Kresnica, kjer Marko poišče pesem, jo položi v dlan in nam jo 

ponudi, mi pa jo lahko preberemo, ali pa ne. 

Prave (in neprave) pesmi (1986) so sestavljene iz treh delov: O gostih in skrivnostih, O 

Marku in belem konju in O tem, kaj je in kaj ni ta pravo. V pesmih lahko vidimo igrivega in 

nagajivega pesnika. Še posebej zanimiva je pesem Vprašanje iz prometnega (ne)znanja, kjer 

se pošali s cestnimi pravili in znaki, kot so zebra: »… Kje bi čez cesto prišli, če bi vse zebre se 

zbrale in neke lepe noči v Afriko odpotovale?« (Pavček, 1986: 29). Igrivost lahko vidimo tudi 

v pesmih Drevo, Žep in Kako kdo diši. Prav tako v zbirki poudarja pomembnost družine in 

družinskih vezi  (Hiša, Starši, Mama, Oče).   

Besede za sladkosnede (1991) je zbirka, v kateri so zbrane pesmi iz starih knjig: Maček na 

dopustu, Čenčarija, Velesorodniki, Marko na belem konju in Radobesednice. Pesnik je v 

spremni besedi povedal, da so namenjene nam bralcem z namenom, da nam na lica pričarajo 

nasmeh in dobro voljo. In res je tako. Poleg tega pa nam s samim naslovom Besede za 

sladkosnede da vedeti, da so pesmi namenjene tistim, ki so sladkosnedi. To so največkrat 

otroci in pa seveda tisti starejši, ki nikoli niso čisto odrasli, tako kot sam pesnik. 

Majhen dober dan (1992) opisuje življenja. Začne se z rojstvom in prvo besedo »mama« 

(Začetek), ko je otrok majhen, ima »drobne prste«, ki pa prej ali slej želijo zrasti (Majhno). 

Opisuje tudi srečo, ki nam jo kot otrokom prinašajo družina, odraščanje in prijatelji. Zopet 

opisuje otroška doživetja, dotakne pa se tudi svojega rojstnega kraja- Šentjurja in obuja 

spomine nanj (Davna pravljica, Živali v Šentjurski hosti, Potovanje, Mirnopeški bučmani). 

Kot je značilno zanj, ni pozabil niti na prvo občutje ljubezni (Ljubezen). Konča se s pesmijo 

Konec, ki opiše skoraj vso življenjsko pot: začetek in pot življenja do prave ljubezni.  
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Sonce in sončnice (1993) je kratka zbirka, kjer so opisane predvsem sorodstvene vezi, 

oziroma značilnosti sorodnikov, od mame in očeta, babic in dedkov, do različnih tet in stricev. 

V vseh pesmih so seveda pozitivno, s kančkom nagajivosti, opisane njihove značilnosti: »Teta 

je tista, ki brusi v dolgih urah obiska sladke besede po ustih in me kar naprej stiska. …« 

(Pavček, 1993: 15). V pesmi Posvojen po pomoti lahko pomislimo tudi na Jurija Murija v 

Afriki, v katerem pesnik prosi Afričane, naj nam ga vrnejo, saj je pod vso umazanijo, ki ga 

dela črnega, bel. V zadnji pesmi Čenčačeva uspavanka pa lepo zaključi in otroke povabi k 

počitku, saj so se »… knjige vrnile na police, v gnezda vrnile vse ptice …« (Pavček, 1993: 21). 

  

Živalski ringaraja (1994) je pripovedna pesem, ki govori o življenju. Življenje je opisano 

preko živali. Sprva se vse začne z rojstvom. Vsi pridemo na svet, ker nas čaka in je lep. 

Pesnik je tako opisal tudi razvoj živali, npr. od ličinke do metulja, kar sta naslikala tudi Ingrid 

in Dieter Schubert. Pavček je lepo napisal, da otroci nastanejo iz ljubezni in da jih večinoma 

ljubkujejo mame, če pa se vsaj malo potrudijo očetje, tudi oni k sebi stisnejo otroka. Zgodba 

se nadaljuje s prehranjevanjem, nato sledi počitek, pesnik pa ni pozabil tudi na naše potrebe, 

ki jih je poimenoval raznorazni kupčki, ki jih očistijo raznorazni hroščki. Vsakega življenja 

pa je enkrat konec in tako je omenjena tudi smrt, ki se pri živalih spremeni v gostijo: »… črvi, 

krokarji, šakali in hijene poskrbijo, da ničesar ne ostane, kar rojeno je iz mame …« (Pavček, 

1994: 31). Vendar pa konec ne ostane žalosten. Pesnik napiše, da je življenje večno, saj se 

vedno znova rojevajo nove živali. 

Zbirka je napisana na primeren način za otroke. Ko jo prebiraš, se kljub omembi, da vsi enkrat 

umremo, ne počutiš žalostno, temveč to vzameš kot normalen krog življenja. Predvsem pa 

temelji na resnici- življenju, takšnemu, kot je. Poleg tega otrok spoznava še živalski svet in  

značilnosti posameznih živali.   

 

Tematika zbirke Majnice (1996)  je ljubezen, ki je osredotočena predvsem na ljubezen 

starejših osnovnošolcev in mlajših srednješolcev. Najstniki ljubezen izražajo na različne 

načine. Pavček je opisoval ljubezen tako, da je opazoval dva zaljubljenca, ali pa je o 

ljubezenskih težavah spregovoril kar najstnik sam. Nekaj majnic pripoveduje tudi zatrapana 

mladostnica, ki ji bolj kot vsi pomeni modrooki Jan (Osvajanje, Njena zgodba). Ljubezen je 

opisana od prvih trenutkov zaljubljenosti do razočaranja (Pisma, 7). Druga osrednja tema 

Majnic je otroštvo. To je opisano kot čas, ko se iz odločitev rojevajo vprašanja in stiske 

(Razpotje), iz bolečine poezija (To ni pesem), iz ljubezni bolečina (Preslica), vse do končne 

umiritve (Med oljkami). Podoba dečka so valovi raznolikih čustev in čustvenih stanj, ki jih 
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doživlja pesnik v upodobitvi otroka. K pesemskemu ''jazu'' se pesnik vrne kot mladostnik v 

ciklu pesmi Dvogovori. To so majhne ljubezenske izpovedi nje in njega, vse dokler ne pride 

do prvega poljuba (Dvogovori, 5). Vendar se vse skupaj ne konča pri poljubu. Sledi 

razočaranje, in na koncu novo upanje. Od tu nas loči le še korak do cikla Dvojina, ki se začne 

s pesmijo o samoti (Tožba). Nato se nadaljuje z občutkom nje (Lasje) in oddaljene zvezde 

(Naseljevanje zvezde). Na koncu pa ostane za vsem tem le še lep spomin (Školjka). V razdelku 

Rojstva prikaže nenehna rojstva oziroma obnavljanje življenja, ki ga vodi neznana nit (Nit). V 

zadnjem razdelku Majnic pa sledijo še Drobtinice. Sestavljene so iz desetih pesmic, ki 

opisujejo misli o soncu in sencah, poti življenja in dozorevanju. Čisto na koncu pa so 

omenjeni cicibani, ki jim je vsa zemlja – vonjava (Tulipani pred ljubljansko sodnijo). Ko je 

konec, se začne začetek in tako je sklenjen krog (Saksida, 1998). 

 

Zbirka Deček gre za soncem (1998), ima uvodno pesem (Vesoljec), nato pa se deli na pet 

delov: Čenčarija, Razpotja, Kresnice, Krog in Najina zvez(d)a. Uvodna pesem Vesoljec nam 

prikaže, kako enostavni so otroci. Če želijo priti do oblakov, to naredijo enostavno »s hojo 

otroških korakov« (Pavček, 1998a:5). Pove nam, da otrokom ni težko sanjariti in najti 

odgovore za uresničitev sanj. Na drugi strani pa imamo prikazano tudi pot odraščanja v 

pesmih Kdo se je izgubil in Razpotje. Predvsem v drugi pesmi (Razpotje) lahko vidimo, kako 

se vsak otrok/najstnik sprašuje in odloča, kako bo nadaljeval svojo življenjsko pot: 

»Kam bi? V ravnino, v hrib, 

 v gozd ali čez vodo? 

V veselje, k modrosti knjig, 

 v ujetost ali v svobodo?« (Pavček, 1998a:49). 

 Seveda ni nujno, da otrok pri pomembnih odločitvah gleda na to, da mu bo v daljni 

prihodnosti bolje, temveč na trenutno zadovoljitev neke potrebe in tako lahko skrene s 

»prave« poti: »Tedaj je metulj cekin zakrilil čez polje in je stekel za njim deček židane volje, 

ne da bi gledal kod na levo ali na desno.« (Prav tam, 49). Vendar na samem koncu ni 

pomembno, ali smo izbrali pot, ki je vodila v levo ali v desno. Na tej poti bodo začele 

nastajati zgodbe našega življenja. Vse zgodbe sigurno ne bodo imele srečnega konca, vendar 

bomo ob koncu vsake nadaljevali življenjsko pot bolj izkušeni in bolj modri.  

 

S črko čez krko (2003) je še ena zbirka, ki predstavlja pogled otroka na svet in na odrasle. 

Zavzema tudi ljubezensko tematiko (Slanica, Pomladna,), saj pesnik velikokrat omeni poljub 

in iskanje svojega para. Zelo lepa je tudi pesem Preobilje, v kateri opisuje, kako ima rad vse 



43 
 

sorodnike, prijatelje, predmete, počitnice …, vse stvari, ob katerih se čuti srečnega, zraven pa 

se sprašuje, kako majhno srce premore toliko ljubezni: »… Ah, kdo neki ve, kako lahko gre vse 

to, kar ljubim in maram, v eno samo srce, da ne poči, ali česa, kar je preveč, ne izloči?!« 

(Pavček, 2003:71). 

 

Zbirka Radobesednice (2004) je sestavljena iz knjig Čenčarija, Deček gre za soncem, 

Majnice, dodana pa sta še Družinski ringaraja in Drevo s pticami. V Družinskem ringaraja, 

se tematika navezuje na njegov dom- Šentjur (pesmi Sreča, Spomladansko igranje, Živali v 

šentjurski hosti, Davna pravljica, Šentjurje ponoči), ki ga tudi opisuje, kot se ga spominja iz 

otroštva. V pesmi Spomladansko igranje  je omenjen tudi sveti Jurij. Naslednje pesmi imajo 

družinsko tematiko, saj govorijo o tem kako raste mama, kaj vse je tata, kako delimo tete, kdo 

je babica in kdo stara mama.  

V zadnjem delu v pesmi Drevo s pticami pa lahko razberemo, kako pesnik ceni življenje, 

rojstvo in predvsem otroke ter otroški svet in otroško življenje (Nevidni kot). V otrocih vidi 

prihodnost, pravi, da so vsi naši otroci, ne glede na to, od kod izhajajo in kako živijo. Prav 

tako nam pripoveduje o lepoti sveta, o pticah, ki nam prepevajo in o tem, da smo na svetu 

zato, da smo srečni, da drugim in sebi prinašamo veselje in srečo (Drobtinica). 

 

Koncert (2005) je pripovedna pesem, ki govori o tem, da so različne živali (mačka, ovca, pujs, 

pes, raca, labod in dve kozi) igrale vsaka svoj instrument, nato pa so skupaj sestavile orkester 

in priredile koncert v naravi. Na ta koncert so bili povabljeni ljudje iz mesta, med publiko pa 

je bil tudi sam pesnik, ki po koncertu pravi: »… Vtis je bil zares enkraten. A koncert? Zlat! 

Stokaraten! …« (Pavček, 2005a: 23). Seveda ni pozabil tudi na njegovo najlepšo stvar- 

ljubezen. Ta je omenjena že na začetku, v maju, kjer maček igra serenado svoji izbranki. Tudi 

na koncu je vse živali spravil v pare: »… In odpeljali so se muzikanti, kot se spodobi, v parih: 

punce s fanti, …« (Pavček, 2005a: 25). 

S pomočjo zgodbe lahko pri otrocih utrjujemo znanje o instrumentih (poimenovanje, 

ločevanje v skupine: godala, pihala …), njihovi sestavi in teoriji glasbe: nota, ton, melodija, 

ritem, dur, mol, akordi, kadence, duet, itd.   

 

Po morju plava kit (2010) je pripovedna pesem, ki govori o kitu, ki je priplaval na našo obalo 

in s svojo prisotnostjo ustvaril pravo turistično ogledno točko. Tako mu je župan obljubil 

akvarij in muzej. Ljudje so se ga navadili, ribiči pa so se pritoževali da poje preveč rib, zato je 

odplaval na Hrvaško. Vendar se zopet vrne nazaj v Piran. Tam ni več deležen pozornosti, 
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pohval in poljubov, saj so nanj že vsi pozabili. Tako je kit jezen, a njegovo jezo razpihne 

zaljubljeni par, s katerim odplava v Eldorado. Še pred odhodom pa priteče župan in se 

opravičuje kitu, ker mu ni zgradil muzeja in akvarija. Vendar kitu za to ni mar, in se odpravi z 

zaljubljenim parom v Elodrado. 

Menim, da je pesnik v pesmi kritiziral politiko, oziroma delo županov, ki vedno nekaj 

obljubljajo, vendar na koncu mestni budžet porabijo v večini zase. Tako ne izpolnijo 

obljubljene besede. Vsi ''normalni ljudje'' pa vemo, da obljuba dela dolg. Le vprašamo se 

lahko, kako so na oblasti ljudje, ki niso iskreni in humani. Kit bi lahko predstavljal državljana, 

ki je naveličan manipuliranja in laži ter se na nek način ''s trebuhom za kruhom'' odpravi ali v 

drugo mesto ali pa se preseli v drugo državo, z željo po pravičnejšem življenju. 

 

Ana in Bučko - Abecerimarija (2009) je zbirka, ki ima 25 pesmi. V bistvu bi tej knjigi lahko 

rekli tudi knjiga ali poezija abecede. Vsaka pesem se začne z eno od črk abecede in vse pesmi 

so sestavljene iz dveh štirivrstičnic. Na koncu pesmi sta tudi dva verza o Ani in Bučku. Vsi 

verzi o njiju pa so zbrani tudi čisto na koncu zbirke. Pesmi so za branje kar težke, saj 

zahtevajo dobro artikulacijo glasov, npr: »Če čebula ni čebula, čelo čir ne in ne čep …« 

(Pavček, 2009: 8). Vendar pa je to super vaja za izgovorjavo besed, prav tako pa se preko te 

knjige lahko naučijo celotno abecedo. 

 

Krokodil (2011) je pripovedna pesem, ki govori o slavnem, a samosvojem krokodilu, ki živi v 

Nilu in ne je mesa, kaj šele ljudi. Ker je jedel predvsem alge, ribe, rake in plankton, ni bil 

rejen. Tako se je ena od družin, ki je jedla predvsem nezdravo hrano, odločila, da se odpravi v 

Afriko, h krokodilu na dieto. Zanimivo je, kako je avtor opisal značilnost družine: » … a žrli 

vmes so, kar se da, zraven pa še drug drugega.« (Pavček, 2011:6). Zelo neznačilno za 

moškega pisatelja je, da je imela glavno besedo žena, ki ji ni nikoli ugovarjal. Družini je po 

več poskusih uspelo shujšati, in vrnili so se nazaj domov.  

Zanimivo je, da pesnik omeni, da je krokodil homoseksualec: »… Tak golman je, ki da si gol, 

ali kdor ljubi isti spol. « (Pavček, 2011: 2), in »… ki ponemaril je svoj rod, …« (Pavček, 

2011: 4). Sporočilo pesmi je, da se moramo prehranjevati zdravo in uživati veliko sadja in 

zelenjave, vseeno pa pesnik ne govori o mešani in zmerni prehrani, temveč poudarja le 

vegansko in vegeterijansko hrano. Morda se je iz teh ljudi malo pošalil, saj vemo, da ljudje 

potrebujemo meso za zdravo življenje. Poleg tega me je zmotilo, da so bili vsi v družini 

močnejše postave in niso odšli domov dokler niso shujšali. Kakšno sporočilo bomo s tem 

prenesli otrokom? Enako kot vse revije in na splošno mediji dandanes? 
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Svit, krilati konj (2011) je dolga pripovedna pesem, ki jo je pesnik namenil fantom. Knjiga 

ima 27 strani in čisto vsaka kitica ima štiri vrstice, s prestopno rimo. Pesem govori o konju 

Svitu in dečku Marku, ki sta nerazdružljiva, se imata neizmerno rada in uživata v družbi drug 

drugega. Oba sta lačna dogodivščin in skupaj prepotujeta ves svet.   

 

Nina (2011) je daljša pripovedna pesem za punčke. Pesem je dolga kot Svit, krilati konj, prav 

tako pa so podobnih barv tudi ilustracije. Tematika je bivanjska in ljubezenska, vnesenih je 

veliko naravnih elementov (makov cvet, rožnati vrt, bukev, breze, ciprese). Govori o deklici, 

ki ji umre mama. Deklica Nina tako postane sirota in išče srečo. Seveda srečo najde po dolgi 

in žalostni poti, ko sreča svojega moža, s katerim ima otroka. Tako vsi srečno živijo do konca 

svojih dni, z neba pa jih pred najhujšim vedno čuva Ninina mama. 

 

Romeo in Julija (2011) je daljša pripovedna pesem, ki govori o medvedji ljubezni. Besedo 

medvedja lahko poimenujemo tudi velika ljubezen, ki nima meja, je neskončna in zahteva 

veliko žrtvovanj ter truda. K tej pesnitvi naj bi pesnika spodbudil dogodek, ki je bil seveda 

objavljen v vseh medijih- medved, ki je obiskal Rožnik. Konec me spominja na tragični 

razplet drame Romeo in Julija. Je grenak, saj oba junaka umreta. Medveda ustrelijo, medvedki 

pa od bolečine poči srce. Umrla sta v objemu, okoli njiju pa je začela rasti rdeča vrtnica. Ob 

tem se spomnim na pravljico o Trnuljčici, katere grad je bil obraščen s trnjem, medtem ko je 

spala. Tako je lahko cvet vrtnice pokazatelj njune večne ljubezni, njeni trni pa to ljubezen 

ščitijo pred lovci, ki jo želijo uničiti.  

1.4.3 POEZIJA ZA ODRASLE 

 Sanje živijo dalje, DZS, 1958;        

                                                                       Slika 31: Sanje živijo dalje 
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 Ujeti ocean, Lipa, 1964;       

                                                         Slika 32: Ujeti ocean 

Vir: http://mmc.bolha.com/0/image/149771/150483/UJETI-OCEAN--Tone-Pavcek--

1964_51da5b6fce260.jpg 

 

 Zapisi, DZS, 1972;  

                                                     Slika 33: Zapisi 

 Iskanje sveta, Partizanska knjiga, 1973;  

                                                                                      Slika 34: Iskanje sveta 

 

 

http://mmc.bolha.com/0/image/149771/150483/UJETI-OCEAN--Tone-Pavcek--1964_51da5b6fce260.jpg
http://mmc.bolha.com/0/image/149771/150483/UJETI-OCEAN--Tone-Pavcek--1964_51da5b6fce260.jpg
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 Poganske hvalnice, Mladinska knjiga, 1976;           

                                                                                             Slika 35: Poganske hvalnice 

 

 

 Pesmi, DZS, 1978;  

                                               Slika 36: Pesmi 

 Dediščina, DZS, 1983, 1984;      

                                                                       Slika 37: Dediščina 
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 Goličava, Obzorja, 1988;  

                                                            Slika 38: Goličava 

 

 

 Pijanost, kot up varljiva, kot milost živa, Obzorja, 1989;  

                                                                                     Slika 39: Pijanost kot up varljiva, kot milost živa 

 Temna zarja, Obzorja, 1996;            

                                                                   Slika 40: Temna zarja 

Vir: http://mmc.bolha.com/3/image/149771/150872/TONE-PAVCEK---DVE-KNJIGI---

POSVETILO--1996-98_51e1bb124b072.jpg 

 

 

 Dolenjske bližine, Dolenjska založba, 1988;  

 

http://mmc.bolha.com/3/image/149771/150872/TONE-PAVCEK---DVE-KNJIGI---POSVETILO--1996-98_51e1bb124b072.jpg
http://mmc.bolha.com/3/image/149771/150872/TONE-PAVCEK---DVE-KNJIGI---POSVETILO--1996-98_51e1bb124b072.jpg
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 Upočasnitev, Mladinska knjiga, 1998;  

                                                                             Slika 41: Upočasnitve 

 

 

 

 Razsviti, Edina, 2001;    

                                                        Slika 42: Razsviti 

 Starožitja, Mohorjeva družba, 2004;               

                                                                                   Slika 43: Starožitja 

                       Vir: http://www.mohorjeva.org/include/pokazi.php?slika=../slike/starozitja.jpg&x=400 

 

 

http://www.mohorjeva.org/include/pokazi.php?slika=../slike/starozitja.jpg&x=400
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 Darovi, Mladinska knjiga , 2005;      

                                                                        Slika 44: Darovi 

                                Vir: http://www.bukla.si/upload/book_media/3073/3073/3053.jpg 

 

 

 Ujedanke, Mohorjeva družba, 2006;             

                                                                                     Slika 45: Ujedanke 

                         Vir: http://www.mohorjeva.org/include/pokazi.php?slika=../slike/ujedanke.jpg&x=400 

 Samo tu lahko živim, Mladinska knjiga, 2008;      

                                                                                Slika 46: Samo tu lahko živim 

                                                           Vir: http://www.bukla.si/upload/book_media/3076/3076/4029.jpg 

 

http://www.bukla.si/upload/book_media/3073/3073/3053.jpg
http://www.bukla.si/upload/book_media/3076/3076/4029.jpg
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 Same pesmi o ljubezni, Cankarjeva založba, 2009;  

                                                                                    Slika 47: Same pesmi o ljubezni 

                                           Vir: http://www.svetknjige.si/same.pesmi.o.ljubezni.ai.3458.260.380.1..jpg 

 

 

 Angeli, Mladinska knjiga, 2012.     

                                                                        Slika 48: Angeli 

                                     Vir: http://www.mladinska.com/_files/12765/Angeli-200.jpg 

1.4.3.1 PREDSTAVITEV POEZIJE ZA ODRASLE  

V Pavčkovi poeziji za odrasle lahko razberemo veliko bivanjske tematike. Sprašuje se, za kaj 

živimo na svetu, kakšen smisel ima naše življenje. Vso pot našega življenja primerja z naravo, 

ki jo pesnik neizmerno spoštuje. V pesmih se spominja svojega otroštva na Dolenjskem. 

Mnogo pesmi opisuje njegov rodni Šentjur in delo, ki ga je opravljal kot otrok na polju in med 

trtami. Piše tudi o lepoti pomorskega sveta in solin. Kljub njegovi življenjski poti, ki ni bila 

vedno ''postlana z rožicami'', je v vsaki stvari, pa če je bila še tako huda, našel kanček upanja, 

kanček svetlobe. Njegova poezija nas popelje do lepe zemlje in njenih plodov, popelje nas v 

spoštovanje in videnje majhnih stvari, ki jih opazimo vsak dan, a jih ne vidimo. Te male stvari 

pa naše življenje spremenijo iz dolgočasnega v zabavno, iz nesmiselnega v smiselno. Majhna, 

na pogled nepomembna stvar, nam lahko v trenutku žalosti na obraz nariše nasmešek.  

http://www.svetknjige.si/same.pesmi.o.ljubezni.ai.3458.260.380.1..jpg
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Njegova prva pesniška zbirka so Pesmi štirih (1953), ki jo je izdal skupaj s Kajetanom 

Kovičem, Cirilom Zlobcem in Janezom Menartom. Celotna zbirka temelji na intimni tematiki, 

ki vsebuje različna razpoloženja in občutja pesnikov. Pri Pavčku je to lepo vidno, saj opisuje 

naravo (Pesem, Lan, Kmečka) in ljubezen (Lan, Planika). V pesmi Pot je tematika bivanjska, 

kjer naše življenje predstavlja pot, ki jo prehodimo po polju. Po tej poti nam sveti sveča, ko pa 

ta dogori, pride čas za naš konec. V pesmi Očetu je pesnik poskušal očetu razložiti, da je 

odrasel, da sam sprejema svoje odločitve in da si sedaj sam tlakuje pot svojega življenja: »… 

Ne uči me. Saj veš da nisem dete … In vedi, da grem svojo pot, ne tvojo …« (Pavček, 1953: 

123).  

Omenila bi še Balado, pri kateri ob naslovu pomisliš na nekaj nežnega, veselega, srečnega. V 

resnici pa opisuje smrt in pripravo na pogreb, ne zvemo točno, katere ženske.  

 

Sanje živijo dalje (1958) je zbirka, kjer se veliko pesmi navezuje na naravo, letne čase in tudi 

njegov dom- Dolenjsko. Letne čase primerja z življenjem in počutjem; žalost je jesenski čas, 

pomlad je čas veselja, saj se vse obnavlja, raste in cveti. Kot je značilno zanj, najde neko 

svetlo, pozitivno točko v naravi. Čutimo, kako tudi sam najde uteho v njej, v pesmi Kadar na 

polje greš … poudari, da moramo biti lepi, iskreni in dobri kakor ajdov kruh, vsakič ko gremo 

na polje. Človeka lahko premagamo z lažjo, narave pa ne. 

 

V zbirki Ujeti ocean (1964) ocenjujemo, kako pesnik kritizira družbo in človeka. Človeka 

primerja z Ribami, katerim »… ribnik je ječa …« (Pavček, 1964:38) in ki živijo »… na kupu, 

neme, molčeče …« (Prav tam). Človeka primerja z nemimi ljudmi, ki živijo na svetu in 

povedo veliko, vendar ničesar. V pesmi Glasovi, opisuje koliko glasov in hrupa je na svetu, a 

»… slišati ni niti enega …« (Pavček, 1964: 39). Opisuje, kako je sam v tem svetu nem, brez 

besed in brez glasu. Ljudi  primerja z živino na sejmu, katerih usoda je enaka usodi živali. 

Ujeti smo v svetu, ki ga nori zidar počasi zaziduje. Zid okoli nas pa počasi raste, vse višje in 

višje, dokler se ne zadušimo. 

 

Zbirka Zapisi (1972) je zanimiva zaradi tega, ker vsaka pesem posebej ni naslovljena. Na 

splošno se deli na pet delov: v prvem delu, O sebi, pesnik piše in se spominja starih časov ter 

si želi, da bi se lahko vrnil nazaj v preteklost: »O, kje je čas! Moj čas. Naš čas. Pretekli čas.« 

(Pavček, 1972: 10). Sam ne vidi smisla v prihodnosti, prihodnosti pravi »opeharjen jutri«, saj 

se počuti vedno bolj ''osamljenega'', njegova ''pota so nejasna'' in življenje ni več raziskovanje 

in ''tveganje iger''. Drugi del govori o smrti. Tematika se navezuje na življenje, v katerem 
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ljudje delamo predvsem slabe stvari za prihodnost, vendar vedno v imenu drugih ljudi: »… v 

imenu, v imenu, zmeraj v nekem imenu streljajo …« (Pavček, 1972: 21). Tematika je 

predvsem bivanjska, porajajo se vprašanja o tem, kaj se dogaja z nami po smrti: »Je to vse, ta 

lobanja brez misli, to srce brez udarca, brez krvi in brez čustev, telo brez čuta, roka brez 

stiska, …« (Pavček, 1972: 22). Vendar pride do zaključka, da » ... vsi mrtvi živijo v nas in 

bodo drugič umrli z nami v nas.« (Pavček, 1972: 24).  

V tretjem delu v pesmi O zemlji se pesnik čuti povezanega z naravo. Zaveda se, da brez nas ni 

zemlje, niti rastlin: »Ne, polja ni. Saj ni pšenice brez orača, žanjice.« (Pavček, 1972: 34), in 

da tudi mi ne moremo živeti brez narave, saj nam nudi hrano, ki nam omogoča življenje. 

V  pesmi O igrah pesnik predstavi življenje kot igro. Pri tem se dotakne tematike vojne, kjer 

pravi: »Kdor ni črn, je bel in gre na drugo stran. Kdor ni naš, je proti nam in bo pokončan. … 

Zakon edini velja: zmaga ali poraz. … Vojna je strašen zmaj, vojna je človek-zver.« (Pavček, 

1972: 48). Ta igra, pri kateri pomislimo na zabavo in dobro voljo, ni tako svetla. Kakšen pa je 

njen smisel? Kaj smo z njo dosegli, razen pomendrane trave in  pohojenih rož? Sprva se nam 

zdi zanimiva, nato pa jo imamo dovolj. Tako si izmislimo novo igro in nova pravila, vendar se 

ne zavedamo, da se vrtimo v krogu. 

V zadnji pesmi Za sina, se sooča s svojim žalovanjem. Sprašuje se, kaj pomeni biti in živeti 

na svetu: »Človek, na zemljo dan, ki je vse več in mnogo manj.« (Pavček, 1972: 61). Vendar 

pa ne glede na vse hudo na koncu pravi: »Temo izruj! Bodi!« (Pavček, 1972:61). 

 

V zbirki Iskanje sveta (1973) čutimo, kako močno je pesnik predan zemlji in naravi. To so 

pesmi Pojdem na ravno polje, Pomladna, Poletna, Jesenska, Zapisi o zemlji, Lan, Planika, 

Školjka in še in še. V tej zbirki obuja spomine na otroštvo in Dolenjsko (Moj rojstni kraj, 

Spomini na Dolenjsko), piše o ljubezni (Lan, Vabilo, Humoreska, Igre, Brez naslova) in 

skrivnostih rojstva (Prošnja) ter smrti (Pokopljite mrtve, Smrt, Zapisi o smrti). Veliko 

razmišlja o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Vendar njegove pesmi niso težke za 

razumevanje. Kljub temu, da v knjigi obuja spomine na sina (Soneti za sina) in razmišlja o 

smrti, ostane pozitiven. Nikoli se ne vda v usodo, še vedno vztraja v tem nemirnem svetu 

(Pavček, 1973). 

 

Poganske hvalnice (1976) je zbirka, ki se deli na tri dele: Travam, Koreninam in Krošnjam. 

Osnovni motiv pesmi je življenje, ki nam je edino dano, in ki je preprosto: »… Preprosto bilo 

je, bilo in minilo. Človek, iz žene rojen, tako je z vsem. Tudi s tabo…« (Pavček, 1976b: 49). 

To življenje je povezano s predniki, rastjo/razvojem in zemljo. Prav tako nekaj pesmi opisuje 
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veselje nad lepoto žene (Bokom), ljubezen in strast. Pesnik z radostjo in svetlobo življenja 

izraža spoznanje, da drugih vrednot in možnosti ni, in jih nikoli ne bo. Iz vseh naših stisk, 

muk, in zaverovanosti v neresničen svet se rodi grenka radost biti, dihati, misliti, ljubiti in 

živeti. A ta grenkoba življenja ne predstavlja nemoči in propada. Predstavlja pot življenja, ki 

ga živimo in ga hočemo in moramo izživeti (Pavček, 1976b). 

 

V zbirki Pesmi (1978) je tematika zopet bivanjska, prav tako pa pesnik obuja spomine na 

Dolenjsko. Poudarja, da so v življenju pomembne preproste stvari in tišina, da slišimo, kaj se 

dogaja na svetu (Preproste besede). Omenila bi tudi Sonete za Marto, katerih glavna tematika 

je razkošje življenja v nasprotju s smrtjo. Razkošje poimenuje kot zemljo, sladostrastje, hosto 

in žensko. 

 

Dediščina (1983) je zbirka, ki je posvečena pesnikovi domači pokrajini in njegovemu rodu, 

prav tako pa je tematika tudi bivanjska, saj veliko premišljuje o svojem bivanju. Veliko pesmi 

je »žalostink«, »odhodnic« in »osmrtnic«. Nedvomno pesem Dediščina priča o hudih 

življenjskih pretresih pesnika. Večina pesmi je napisanih za njegovega sina. V njih pesnik 

opisuje svojo žalost in tiho trpljenje, vseeno pa smrti njegovega sina ne vidi kot dokončno pot. 

Je vstajenje in upa, da se srečata v prostoru, kamor je odšel (Čakanje). Pesnik ga vidi tudi kot 

»zvezdo na nebu« (Nova pesem o zvezdah). Zanj smrt torej ne pomeni konca, temveč nanjo 

položi svetli žarek, saj se z njo začenja večnost življenja.  

 

Zbirka Goličava (1988) se deli na štiri dele: Soneti za besedo, Pesmi o Goličavi, Jedkanice, 

Pesmi o moji deželi. Tu je pesnik vzpostavil nasprotje med molkom in izvotljenimi besedami 

ter med vztrajanjem v besedi in ljubezni. Goličava že z imenom vzbuja bolj grenke, sive 

podobe zemljišča in je polna »opuščelih senožeti« (Soneti za besedo, I), suše, lišajev in 

razvalin (Mrtvo morje), določajo pa jih mraz in gluhota. Konec zbirke je zaznamovan s 

hvalospevom o življenju in ljubezni, kar je značilno za Pavčka (Odhodnica, Ljubezen) 

(Saksida, 1997).   

 

Pijanost kot up varljiva, kot milost živa (1989) je zbirka, ki je sestavljena iz Pavčkovih 

pesniških zbirk Sanje živijo dalje, Ujeti ocean, Zapisi, Poganske hvalnice, Dediščina in 

Goličava. Tako zajemajo tematiko domovine, bivanja in ljubezni. V Slovenskih pesmih iz 

zbirke Goličava prevladuje bivanjska tematika, saj se pesnik sprašuje, koliko časa bomo še 

obstajali, ali ura bije naši kulturi? (Veselje na Slovenskem). Pesnik opisuje naše značilnosti: 
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smo veseli, čeprav strmimo v prepad, skromni in pridni. Deželo opisuje kot: »… Majhna je 

naša dežela. Ena najmanjših. Od vseh strani zagrajena z gorami ali z vodami in z vsemi 

nami.« (Pavček, 1989: 59). 

 

Zbirka Temna zarja (1996) se deli na pet delov: Temna zarja, Spomin na Dolenjsko, 

Vsakdanjost, Podobe dečka in Čas pod oboki. V tej zbirki je viden pogled pesnika na svet. V 

prvem delu Temna zarja se zahvali za življenje. Govori o besedah (Preproste besede, Rojstvo 

besede), ki »hodijo ena k drugi v objem« (Pavček, 1996:8) in počasi sestavijo svoj zven in 

tudi pesem. Naslov drugega dela Spomin na Dolenjsko nam že sam pove, da pesnik obuja 

spomine na Dolenjsko. Opisuje Novo mesto,  potok in jerbas ter se spominja, kaj vse je počel 

v mladosti.  

V delu Vsakdanjost je tematika predvsem bivanjska. V skoraj vsaki pesmi nas opozori, da se 

nam izteka čas (Šlager: »Nimamo več veliko časa« (Pavček, 1996: 43)).  Cikel Podobe dečka 

se začne s pesmima Otrok in bog in Ena sama ljubezen, ki predstavljata veselje ob rojstvu 

otroka. Nato pa sledijo pesmi, v katerih pesnik opisuje spomine na svojega sina, razmišlja pa 

tudi o njegovem posmrtnem življenju. Sin ni umrl, še danes je »zvezda«, ki sije na nebu vsako 

noč.  

Zadnji cikel  je najobsežnejši v celotni zbirki. Za pesnike so oboki vse, kar je nad nami. Oboki 

nas lahko zaščitijo ali pa jemljejo našo svobodo. Prav tako pa so tudi metafora za čas, naše 

življenje.  

 

Upočasnitve (1998) je zbirka, v kateri prevladuje bivanjska tematika. V pesmi Upočasnitev 

nas pesnik opozarja, da le hitimo »… upočasni korak, romar, od naglice vidiš malo« (Pavček, 

1998b:9). Namesto da se nam vedno mudi, bi se morali ustaviti in gledati pred seboj ter 

opazovati, kajti narava niti svet se ne bosta spremenila. Če bi se gledali, bi videli, kakšna 

brezbrežnost, neomejenost in skrivnostnost je pred nami.  

 

Dolenjske bližine (1998) seveda opisujejo pesnikovo rodno Dolenjsko in ljudi iz njegovega 

otroštva. Jože Zupan je v uvodni besedi lepo zapisal: »Tone Pavček je Dolenjski, svoji večni 

ljubezni, posvetil številne pesmi, vendar te pesmi niso nostalgija za izginulim otroštvom, pač 

pa kot nagovor ljubljeni osebi. Ljubezen v tisoč obrazih. In čim bolj se nizajo leta, tem bolj se 

odstranijo tančice preteklosti ... « (Pavček, 1998c). Pesnik v Uvodni pesmi govori, kako v srcu 

še zmeraj nosi vse značilnosti svojega otroštva: »Z zemlje prihajam in v čevljih še nosim prst, 

dišečo, temnorjavo, na dlani sled po ralu in kosi ...« (Pavček, 1998c:23). Po drugi strani pa 
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lahko besede z zemlje prihajam razumemo kot dejstvo, da smo vsi ustvarjeni iz zemlje,  

prahu. Celotno pesem lahko jemljemo dobesedno, lahko pa vidimo tudi njen globlji pomen. V 

verzih: »In ni me strah, čeprav pokosil travnik sem svojih trav (in deteljic štiriperesnih)« 

(Prav tam, str. 23) pesnik pravzaprav piše, da ga ni strah smrti. V življenju je naredil veliko, 

nekaj stvari je bilo sicer neuspešnih, a s štiriperesnimi deteljicami nam da vedeti, da mu je 

bilo v življenju lepo.  

V pesmih Špančkova Ana in Čukov Tonček opiše tudi svoja starša. Nadaljuje še z zadnjo 

osebo, ki mu je v življenju pomenila veliko; to je botra. 

    

V zbirki Razsvit (2001) je napisanih 12 pesmi, vendar so te prevedene še v devet drugih 

jezikov. V njih prevladuje melanholija, naklonjene pa so predvsem znamenju večera in noči. 

To je zanimivo, saj sam naslov predstavlja ravno nasprotje. Razsvit obuja staro slovensko 

besedo za prvo jutranjo svetlobo. Kljub temu pa v nekaterih pesmih zasije svetloba, predvsem 

v pesmi Večerna glasba. Tematika, ki prevladuje, je bivanjska, pesnik se sprašuje in opisuje 

potek življenja na zemlji in zemljino večnost ter njeno neskončnost. Govori o tem, da se naše 

življenje konča, medtem ko vse trte, rože in rastline tudi po naši smrti rastejo in svetijo naprej. 

 

Starožitja (2004) je zbirka, ki nas popelje nazaj v preteklost, v stare čase. V njej so 

predstavljena različna orodja in predmeti, s katerimi so si ljudje včasih pomagali pri delu. 

Prav tako je omenjena tudi hrana in rastline ter njihova pridelava (Ajda, Lan). Ob branju te 

zbirke sem začela razmišljati, kako so živeli naši stari starši. Kako so cenili zemljo, rastline in 

naravo, saj so morali trdo delati, da so lahko uživali pridelke/hrano, da so lahko preživeli. 

Poleg tega je lepo vidna primerjava z današnjim časom: vse pripomočke s pomočjo katerih so 

trdo fizično delali, da so dosegli cilj, so nadomestili stroji. Pomisliš, koliko več časa imamo 

danes, saj vsako delo s pomočjo strojev lahko opravimo veliko hitreje, kot so to storili včasih. 

Posledično imamo tudi več hrane, in na splošno vseh stvari in materialnih dobrin. Na žalost pa 

tega ne cenimo, tako kot so to cenili včasih. Vse stvari se nam zdijo samoumevne. Knjiga je 

uporabna tudi za otroke v vrtcu, saj lahko naredimo projekt o starih časih. Primerjamo njihova 

orodja z današnjimi stroji in način življenja. 

 

Ko sem začela brati zbirko Darovi (2005), sem imela občutek, da pesnik opisuje darove, ki 

nam jih podarja narava. A proti koncu, sem uvidela, da je pisal več ali manj o trpljenju in 

smrti. Darove, kot jih je naslovil, je prejemal od svoje družine, bližnjih prijateljev in seveda 
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tudi iz svojega življenja, z mnogimi izkušnjami. Sam pesnik te darove prenaša še na nas, na 

tiste, ki prebiramo knjigo.  

V prvem delu je dar, ki nam ga podarja pesnik, ljubezen. Ljubezen velikokrat primerja z 

naravo: » … vsa je od rose, vsa je od rož, …« (Pavček, 2005b:8). Pesnik iz svojega spomina 

sestavlja mozaik svojih ljubezenskih prigod (Sestavljanje).  

Nato sledijo soline, njihovo občudovanje in pa seveda njegov prijatelj Giovanni, ki je že 

preminil, vendar pesnik ne mora pozabiti nanj. Z njim živi tako kot z zemljo, morjem in 

vetrom. Zadnji del pesmi Beseda za soseda 10 je napisana tudi v knjigi Čas duše, čas telesa, 

drugi del.  

V tej zbirki pesnik ni pozabil niti na ''darove vojne''. Deset pesmi je posvetil mrtvemu vojaku. 

V njih opisuje grozote in občutke vojne. Mrtvi vojak je bil obsojen na smrt in usmrčen, a 

kljub temu se upanje ne konča. Ljudje tako še vedno upamo, da bomo uživali v sokovih 

življenja.  

 

Ujedanke (2006) so zbirka, v katerih pesnik opisuje različne poklice. V prvem delu so moški 

poklici (duhovnik, grobar, politik, vojak …), v drugem delu so ženski poklici in njihove vloge 

v vsakdanjem življenju (mama, tajnica, točajka, zdravnica …). Nato sledijo poklici, ki niso 

vezani na spol, predstavljajo pa socialne in psihološke pojave (agnostik, akademik, maneken, 

vegeterijanec … ). Zadnji, četrti, del, je posvečen pokojnim osebam, ki so pesniku veliko 

pomenile (Janez Menart, Dane Zajc, sosed Giovanni …).  

Vsi poklici, ki jih je opisal in spesnik, so prikazani ne samo v lepi luči, temveč tudi resnični. 

Dejstvo je, da so ljudje na visokih položajih, ki bodo seveda delali predvsem v svoje dobro. 

Omeniti moram pesem Politik, kjer je napisal: »… Izrabil je zase vsako priložnost …« 

(Pavček, 2006:18). V Pesmi Traktorist primerja delo kmetov v njegovem otroštvu in danes, 

saj je zamenjal žival konja z desetimi in več konji. Prav tako je viden ''napredek'' v svetu v 

pesmi Agronoma, ki »… izumlja kar naprej preparate in zastruplja, iz same ljubezni, zemljo 

in grudo, ruše in trate.« (Pavček, 2006:9). Pri tem lahko vidimo, da pesnik ne piše le dejstev, 

ampak izraža tudi subjektivno mnenje o tem, kako smo se oddaljili od narave, kako smo 

pozabili, da ima za nas največjo vrednost, saj nas brez nje ne bi bilo. 

 

V zbirki Samo tu lahko živim (2008) lahko vidimo različne tematike, ki jih pesnik uporablja 

pri pisanju. V prvem delu knjige so zbrana zgodnja dela pesnika, ki so izrazito 

razpoloženjska. Vsebujejo predvsem naravne elemente, kot so lan, ajda in rž. Na to tematiko 

se navezujejo vsa njegova kasnejša dela. Največkrat omenja Dolenjsko, njegov dom v otroški 
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dobi, ki ga je v celoti idealiziral. Spominja se svojih korenin, prednikov, predvsem pa 

poveličuje dolenjsko pokrajino. Peter Kolšek v spremni besedi pravi: »Zemlja in Dolenjska 

sta tako rekoč sinonima; kadar pesnik reče Dolenjska, ne misli samo na pokrajino, in če reče 

zemlja, je v tem poimenovanju prav gotovo zajeta njena duhovna in kulturna lokacija, ki se 

prekriva z njegovo rojstno pokrajino.« (Pavček, 2008:184). Naslednja tematika, značilna zanj 

je življenje, bivanje, minevanje in smrt. Vse to predstavlja z metaforo o zemlji, s katero so 

povezani rojstvo, smrt, obup. S to tematiko se povezuje tudi njegova bolečina ob izgubi sina. 

Vendar je skozi čas razvil zelo trden odnos do onostranstva in z notranjo močjo iskal in našel 

uteho v sebi (Pavček, 2008).  

 

Zbirka Same pesmi o ljubezni (2009), je sestavljena iz devetih delov: Osvajanja in 

poslavljanja, Žena, Deček, Dolenjska, Straši, Istra, Prijatelji, Božje in Beseda. Že ob samem 

naslovu pomislimo, da bodo pesmi govorile o nečem lepem in neizrekljivem, predvsem pa o 

ljubezni med dvema človekoma. V pesmih je izrazil še odnos posameznika do doma in 

človekovega spoznavanja poti življenja. Pesnik je v delu, ki je namenjen prijateljem, nekaj 

pesmi posvetil tudi Cirilu Zlobcu, Janezu Menartu in Lucijanu Reščiču, v katerih opisuje 

njihove kaj vse se je naučil od njih. V Božjem Pavček nagovarja boga in se čudi o velikosti 

Zemlje, vesolja in neskončnosti biti, boga in večnosti. A vendar pride do zaključka, da ima 

vse enak konec, ne glede na to, kako je veliko ali majhno. 

 

Angeli (2012) so zadnja pesnikova zbirka pesmi. Vsaka pesem ponazarja enega angela, 

vendar ti angeli ne predstavljajo nadnaravnih bitij. Pesnik je poimenoval in opisal angele kot 

hvalnico največji dragocenosti na svetu- to je življenje. Vsak angel ima drugo vlogo in 

drugačno nalogo. Z njimi so predstavljeni različni vidiki življenja, na različne načine: otroško 

(Najmanjši angel), odraslo (Angel za mame), smešno (Smešni angel) in žalostno (Angel 

smrti). Angele je namenil deklicam, slepim, pijanim, sirotam, letnim časom, prometu, miru … 

Angeli so njegov pogled na življenje, v katerem vidi dobre in slabe, zabavne in žalostne, 

predvsem pa resnične stvari, stvari, ki jih vidi in sliši, medtem ko je večina na žalost slepa in 

gluha.   

1.5   SVETLANA MAKAROVIČ 

Svetlana Makarovič se je rodila 1. 1. 1939 v Mariboru. Srednjo vzgojiteljsko šolo je končala v 

Ljubljani, nato pa nadaljevala svoj študij na akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. 
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Diplomirala je leta 1968. Nekaj časa je igrala v Mestnem gledališču in v Drami. Danes pa piše 

tako pesmi kot prozo ter radijske in lutkovne igre za otroke (Makarovič, 1992).  

Svojo ustvarjalno pot je začela s poezijo in sicer z izidom prve pesniške zbirke Somrak 

(1964). Pred tem pa je v študentskih letih objavljala svoje prve poezije v revijah »Mlada pota« 

in »Sodobnost«. Od prvega izida zbirke pravljic Miška spi (1972), je pesnica in pisateljica 

svojo poglavitno ustvarjalno moč posvetila pisanju za otroke. S tem se je mojstrsko približala 

otroškemu mišljenju, čustvovanju in načinu izražanja. Napisala pa je tudi nekaj gledaliških 

iger ter kaset. Po njenem naj bi tako otroci kot odrasli potrebovali pravljice, da bi v tesnobi 

sveta, v katerem živimo, laže ohranili vero v lepo (Makarovič, 1992).  

Svetlana Makarovič je v svojo poezijo sprejela tematiko tesnobe, groze ter zapisanost zlu in 

smrti. To tematiko je prenesla v nežnejši poetični ženski svet, ki je obogaten z motivi iz 

ljudskih bajk, čarobnih bitij in predmetov (žalik žene, rojenice, kresnice, morilci otrok, 

desetnice) (Kos, 1994). V njeni poeziji za odrasle je veliko črne barve, ki njeno temačnost le 

še bolj poudari. Vedno pa uporablja ustaljeno ritmičnost in izraža misel, da je človek rojen za 

svobodo (Zdovc, 2002).   

1.5.1   POEZIJA ZA OTROKE 

 Maček Titi, Samozaložba, 1980;      

                                                                      Slika 49: Maček Titi 

                              Vir: http://www.ljudmila.org/litcenter/novo/makarovic_macek_titi.jpg 

 

 

http://www.ljudmila.org/litcenter/novo/makarovic_macek_titi.jpg
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 Gal v galeriji, Mladinska knjiga, 1981;     

                                                                             Slika 50: Gal v galeriji 

                                          Vir: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/9/90/Gal_v_galeriji.jpg 

 

 

 

 Dedek mraz že gre, Lutkovno gledališče Ljubljana, 1982;     

                                                                                                               Slika 51: Dedek mraz že gre 

Vir: http://mmc.bolha.com/3/image/141500/141656/DEDEK-MRAZ-ZE-GRE-S--MAKAROVIC-

LGL-1982_514d9ecbd8658.jpg 

 Čuk na palici, Delavska enotnost Ljubljana, 1986;     

                                                                                                           Slika 52: Čuk na palici 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/9/90/Gal_v_galeriji.jpg
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 Kaj bi miška rada?, Log pri Brezovici, 1987;  

                                                      Slika 53: Kaj bi miška rada? 

 

 

 Poprtnjački, Žito, 1987;  

                                                         Slika 54: Poprtnjački 

 Kaj lepega povej, Državna založba Slovenije, 1993;  

                                                                                                     Slika 55: Kaj lepega povej 
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 Show strahow: pesnitev grozovitev, Državna založba Slovenije, 1995;        

                                                               

           Slika 56: Show strahow 

 

 

 Strahec v galeriji, Narodna galerija, 2003;           

                                                                                          Slika 57: Strahec v galeriji 

Vir: 

http://img.rtvslo.si/upload/Kultura/likovna%20umetnost/svetlana_makarovic_strahec_v_galeriji.jpg 

 Mačnice, Center za slovensko književnost, 2006;        

                                                                                                            Slika 58: Mačnice 

                            Vir: http://www.emka.si/img/product/leposlovje/poezija/254520/9789616036771.jpg 

 

 

http://www.emka.si/img/product/leposlovje/poezija/254520/9789616036771.jpg
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 Coprniški muc: pesnitev coprnitev, Miš, 2008.           

                                                                                  Slika 59: Coprniški muc: pesnitev coprnitev 

Vir: http://www.emka.si/img/product/otroske-knjige/starost-4-8-let/339804/9789616630559.jpg 

 

1.5.1.1   PREDSTAVITEV POEZIJE ZA OTROKE 

V njeni poeziji nastopajo predvsem živalski liki: Maček Titi (1980), Čuk na palici (1986), kjer 

so napisane pesmi o čuku, lisici, jazbecu, veverici, ježu, kužku, pticah in mačku. V tej zbirki 

je izpostavila glavne značilnosti živali na prav simpatičen in zabaven način, poleg tega pa iz 

celotne zbirke lahko razberemo tudi nauk: naj ne bomo požrešni (Čuk na palici): »… Zdaj 

spet vse noči lovi, bolj in bolj se debeli, a pod njim se palica vsak čas zlomila bo, …« 

(Makarovič: 1986: 2).  

 

V zbirki Kaj bi miška rada? (1987a), je glavni lik miška, ki pa meni osebno predstavlja 

otroka v modernem svetu. Na voljo ima preveč materialnih dobrin, zato ne ve, katero naj 

izbere. Na koncu pa pisateljica vse skupaj lepo zaključi: »Posteljo, da se bo v njej spočila. 

Pernico da se pod njo bo skrila.« (Makarovič, 1987a:7). Na koncu dneva je jasno dejstvo za 

vse starše, da bo otrok moral počivati. Pirnico, pod katero se miška skrije, pa lahko jemljemo 

dobesedno. Otrok se mora skriti pred svetom, ki mu nudi preveč. 

 

Naslednja zbirka, katere glavni liki so živali, so Mačnice (2006). V vsaki pesmi opisuje po 

enega ali več mačkov, ki jim je nadela prav zanimiva imena: Tipi tapi, Harald lepolasi, Ribič 

in Rdeči Erik. Na splošno je opisala, kako se vedejo mački, kaj počnejo. To je izrazila na lep, 

eleganten način, saj vsi vemo, da so mačke Svetlanine najljubše živali. Nadene jim celo naziv 

veličanstvo: »Kam pa, kam, tako počasi, maček Harald Leporasi, kam, o mačje veličanstvo, 

nesete svoj lepi rep?« (Makarovič, 2006: 9). 
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Njena zadnja pesnitev, v kateri nastopajo živali, je Coprniški muc (2008). Na nek način 

spominja na običajno pravljico, v kateri nastopa čarovnica, ki je strašna, pogostokrat potuje 

na metli in nagaja ljudem. Seveda ima, kot je značilno za vsako čarovnico, tudi črnega mačka, 

ki pa na žalost sameva doma in se uči čarovnije iz knjig čarovnice. Na koncu zaradi 

mačkovega čaranja pride do nesreče. Čarovničina koča pogori z njeno čarovniško knjigo vred, 

in tako se čarovnica odloči, da bo postala navadna ženička, ki goji kokoši in drago prodaja 

jajčka.  

 

Njeno znano in poučno delo, ki sem ga prebirala tudi sama v otroštvu, je Gal v galeriji 

(1981). To je pripovedna pesem, ki govori o zelenem škratku Galu, ki živi v gradu in študira 

zgodovino. Nekega večera se Gal odpravi spat in zaspi za celih sto let. Ko se prebudi, so od 

gradu, v katerem je živel, ostali le še ostanki. Tako se odloči, da si poišče nov dom. In s 

pomočjo goloba se preseli v GAL-erijo. Ko vstopi, si ogleduje različne kipe in slike, ter se 

pogovarja z njimi. V knjigi so prikazana umetnostna dela, ki so razstavljena v Narodni galeriji 

v Ljubljani. Na koncu je tudi seznam vseh kipov in slik ter njihovih ustvarjalcev. Knjiga, ne le 

da povabi otroke v Narodno galerijo: »Pa vi, človeški škrateljni? Pojdite v GAL-erijo, oglejte 

množico si slik, ki tam za vas visijo!« (Makarovič in Gatnik, 1981: 27), temveč jim omogoči, 

da že v knjigi spoznajo nekaj umetniških zgodovinskih del, ki so razstavljena v Narodni 

galeriji Ljubljana. 

 

Nadaljevanje knjige Gal v galeriji je Strahec v galeriji (2003). V tej pesnitvi se duh miške 

izgubi v galeriji. Ko išče izhod, prileti v dvorano, kjer se vključijo vsi alarmi in prebudijo 

Gala. Ta gre pogledat, kdo ropota in sreča strahca, ki se najbolj boji samega sebe. Pomaga mu 

najti izhod, pred tem pa mu predstavi in razkaže, katera dela so razstavljena v galeriji. Pove 

mu tudi, kako se moramo v galeriji obnašati : »Ne tišči smrčka v platno, ej, sem glej in me 

posnemaj, ne delaj hrupa in predvsem, ničesar ne prijemaj!« (Makarovič, 2003:15). Pri vsaki 

umetnini, ki so jo ogledujeta, je prikazana tudi slika. Na koncu knjige je zopet priložen 

seznam vseh ogledanih slik in slikarjev, ki so jih naslikali.  

Tako kot v prvem delu je slikanica poučna in napisana z namenom, da bi privabila čim več 

otrok v Narodno galerijo, saj bodo tako pridobili kulturno znanje.  

 

Svetlana Makarovič ni pri pisanju pozabila niti na čarobni, zimski čas, ko nas obišče Dedek 

mraz. V pesnitvi Dedek mraz že gre (1982) opisuje delo in življenje Dedka mraza. Ta živi v 

visoki skalni gori, in celo leto spi, ko pa se zima prebudi, se usede na svojo kočijo in obdari 
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otroke. Sprva obdari bolnike in sirote, nato še vse ostale otroke. Takoj po novem letu pa odide 

nazaj v skalno goro, kjer počasi zaspi nazaj in čaka na naslednji mraz. Prve dve kitici, ki 

govorita, kje Dedek mraz živi, se na koncu ponovita.  

 

Ko smo govorili ravno o zimskem času, pisateljica ni izpustila niti božiča. V starih časih so v 

tem času pekli kruh- poprtnjak. Tako je napisala kratko zbirko Poprtnjački (1987b). Sklepam, 

da je s to knjigo na nek način prikazala, kako je kot deklica praznovala božič. Začne se takole: 

»Dobrodošli v naši hiši, prijatelji. Odrežite si kos našega prazničnega poprtnjaka. Da bi vam 

dobrega kruha nikoli ne zmanjkalo!« (Makarovič, 1987b:3). Vidimo lahko, da so božične 

praznike praznovali s prijatelji, najbolj značilna jed pa je bil poprtnjak, ki so si ga delili med 

seboj. Vsekakor pa je bila pot do pečenega kruha naporna. Sprva so morali počakati, da 

dozori žito, ki ga nato požanjejo: »Je žela dolge ure tri in snope je vezala, zaradi žuljev revica 

ves teden je jokala.« (Makarovič, 1987b:8). Potem so morali v mlinu namleti moko. Še preden 

so spekli poprtnjak, so morali splesti jerbašček iz slame, v katerega so položili kolač, ki so ga 

pokrili z veznim prtom stare mame. Tako je bilo vse pripravljeno za praznik. In na koncu, ko 

je kruh pečen, ga pisateljica bratsko deli: enega ponudi fantu, dva vzame zase.  

 

Otroška pesniška zbirka pisateljice Kaj lepega povej (1993) je sestavljena iz petih glavnih 

poglavij: nagajivke, voščilnice, valentinke, novoletnice in pesmi v slovo.  To so kratke, 

enokitične pesnitve, ki jih lahko uporabimo in napišemo v kakšno čestitko. Njihova tematika 

je predvsem ljubezenska. Osebno jih ne bi brala v vrtcu, saj mislim, da so bolj primerne za 

srednješolce in nas, odrasle. Slike so precej simbolične, vendar pa nakazujejo tudi na 

seksualno vsebino, ki pa je prikazana okusno. 

 

Zadnja otroška pesniška zbirka Show strahow: pesnitev grozovitev (1995) je daljša pripovedna 

pesem, vendar menim, da jo lahko beremo tudi po poglavjih. Govori o pesniku, ki zvečer ne 

more zaspati, zato napiše pesem o Strahcu Titiju, nato se odpravi spat, a ga  vedno znova 

zbudi ropot, zato vsakič napiše pesem o drugem/drugačnem strahu. Že sam naslov nam pove, 

da pesmi govorijo o strahovih, zato je strašna tudi vsebina. Opazila pa sem veliko besed, s 

katerimi pisateljica poimenuje, da ne rečem, kar ponižuje, otroke: otročad, preklenska 

mularija, leni mulci, lenobe lene, cmevkajoče punčke, zoprni otroci, prismode mlade, bedno 

dete. Omenjenih je tudi nekaj kletvic, ki pa se mi ne zdijo sporne: tristo vragov in saprabolt 

hudič. 
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Menim, da je samo besedilo zanimivo in primerno za otroke v vrtcu. Same slike Baronese 

Tintengern, Bavbava in Črne vdove pa so druga zgodba. Baronese Tintengern je 

okostnjakinja, ki ima poudarjene prsi, Bavbav je strašni volk s štirimi očmi, najmanj primerna 

pa je Črna vdova, ki ima oblečen korzet s podvezicami. Menim, da takšna vsebina slik ne sodi 

v knjige za otroke.  

1.5.2   POEZIJA ZA ODRASLE 

 Somrak, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1964;  

                                                                                               Slika 60: Somrak 

 

 Kresna noč, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1968;  

                                                                                                                 Slika 61: Kresna noč 

 Volčje jagode, Obzorja, Maribor, 1972;  

                                                                                 Slika 62: Volčje jagode 
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 Srčevec, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1973; 

 Pelin žena, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1974; 

 

 Vojskin čas (pesniški list), 1974;  

                                                                   Slika 63: Vojskin čas 

 

 Izštevanja, Cankarjeva založba, Ljubljana,1977;          

                                                                                                     Slika 64: Izštevanja 

                                   Vir: http://gradiva.txt.si/m/slovenscina/odstevanka/img/iz%C5%A1tevanja.jpg 

 Pesmi (Svetlana Makarovič, Niko Grafenauer, Tomaž Šalamun), 1979; 

 

                  Slika 65: Pesmi 
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 Sosed gora, Obzorja, 1980;  

                                                         Slika 66: Sosed gora 

 

 

 Pesmi o Sloveniji za tuje in domače goste, Lutkovno gledališče Ljubljana, 1984;       

 

Slika 67: Pesmi o Sloveniji za tuje in domače goste 

Vir: http://www.reporter.si/sites/default/files/field/image/pesmi%20makarovic.jpg 

 Krizantema na klavirju, Printing Ljubljana, 1990;   

                                                                                           Slika 68: Krizantema na klavirju 
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 Tisti čas, Mladika Ljubljana, 1993;  

                                                                          Slika 69: Tisti čas 

 

 

 Bo žrl, bo žrt, Mladinska knjiga, 1998;                     

                                                                                              Slika 70: Bo žrl, bo žrt 

                                                             Vir: http://d.gr-assets.com/books/1374428185l/1557169.jpg 

 Samost, Cankarjeva založba, 2002.   

                                                                                  Slika 71: Samost 
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1.5.2.1   PREDSTAVITEV POEZIJE ZA ODRASLE  

Zbirke pesmi Svetlane Makarovič za odrasle na splošno zajemajo tematiko hrepenenja 

(Somrak), temačnosti (Kresna noč), kritike današnjega sveta in odnosov med ljudmi (Volčje 

jagode, Vojskin čas), bivanja (Srčevec, Pelin žena), trpljenja (Izštevanja) in samote (Tisti čas) 

(Makarovič, Grafenauer, Šalamun, 1979). Na splošno so pesmi zares temačne, meni osebno 

na nek način tudi melanholične in grozovite. Ko sem prebirala zbirko Sosed gora, sem bila 

presenečena nad njenim ledenim opisovanjem smrti v pesmi Uspavanka: »… ko bo kotrljal 

naše votle kosti, … odprl ti bo prsi, srce izsušil …, le smrt kliče v hišo, nič hudega ni, ne boj 

se, … kar mirno zaspi.« (Makarovič, 1980: 30). Ta učinek je še močnejši ravno zaradi samega 

naslova pesmi, pri katerem si predstavljaš nekaj nežnega, toplega, dobiš pa ravno nasprotno- 

hladen, brezosebni opis smrti. Še posebno fantastičen pa se mi zdi konec, ko nas miri: » …  ne 

boj se, ne boj se, kar mirno zaspi.« (Prav tam). Na nek način sem zgrožena nad njenim 

temačnim razmišljanjem, če pa pomislim, kakšno domišljijo ima, kakšne rime in besedne 

izraze uporablja, pa se mi zdi naravnost odlična.  

 

Tudi zbirka Izštevanja (1977) opisuje svet realno, vendar vseeno temačno. Dotakne se 

trpljenja (Senca, Volčje jagode), smrti (Srčevec, Volčje jagode) in strahu (Zeleni Jurij). Že 

sam naslov zbirke nam pove, da se počasi, z izštevanjem bliža konec vsega. 

Svetlana Makarovič skozi vse zbirke za odrasle intimistično opisuje pogled na svet.  Želi nam 

sporočiti, koliko gorja, sebičnosti in grozot premoremo ljudje. Na nek način me ravno 

preseneča razlika v njenem mišljenju in pisanju. Sama želi, da bi bili ljudje svobodni, 

nesebični, opozarja nas na to, kakšni smo postali (Volčje jagode- Mravlje), vendar pa v 

zbirkah objektivno, brez kančka slabe vesti, opisuje trpljenje in smrt. 

  

Zbirka Somrak (1964) vsebuje povojno intimistično liriko, saj se v pesmih vidi hrepenenje 

(Junij) in razlepotena podoba sveta (Večer, Noč bo). V celotni zbirki se dogaja tekma s 

časom. Veliko pesmi se začne z jutrom ali popoldnevom, pisateljica pa nas opozarja, da se bo 

ponoči zgodilo nekaj hudega »… Že čutiš plahutanje noči? Zaman bo stokalo jutro nad tvojim 

truplom.« (Makarovič, 1964: 31). Kljub vsemu hudemu se vidi, da ima pisateljica še željo po 

življenju in svobodi. To lahko razberemo v pesmi Danes. Nagovarja nas k svobodi, k uživanju 

v vsakem trenutku življenja: » … Diham. Vdihavam in izdihavam sonce. … « (Makarovič, 

1964: 15). Prav tako nam poskuša vliti upanje in pogum, naj nas ne bo strah večera in drugega 

dne: »Ne poznam besede jutri, … In noč je še daleč. Ne bojim se. Nočem se bati.« (Prav tam). 

Tudi pesem Dan je pozitivna, na nek način pa si želi, da bi pozabila na vse hudo, kar se je, se 
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dogaja in se še bo dogajalo drugod po svetu: »… Vseeno mi je, kaj se dogaja v starih hišah. 

Jutri se bom spet prebudila v sonce.« (Makarovič, 1964: 5). Kljub besedi vseeno se vidi, da v 

sebi ni čisto pomirjena, ni še pozabila preteklosti. Še vedno jo je strah, vendar pa v njej 

ostajata upanje in moč. 

 

Kresna noč (1986) je zbirka, kjer je vse še bolj temačno, vse stvari dobivajo nočne obrise. 

Vidi se, da je svet otroška duša, ki je lepa. To lepoto pa obdaja grda, zavratna danost in jo 

ogroža ter izničuje (Tujci). Pisateljica se zaveda, da mora sprejeti bolj odporno vsebino, če 

želi preživeti, saj bo drugače obstajala le kot lepotno besedje. Torej lirski subjekt izgublja 

otroško nedolžnost in pridobiva  moč. 

 

V zbirki Srčevec (1973) je pesnica zopet uporabila nekaj mitologije, ki jo je usmerila k 

ljubezenski tematiki. Vendar ta zbirka ni nežna in ljubeča, temveč razkriva boleča razmerja in 

uničevalne ljubezenske sile. Tako se lepa, popolna ljubezen spreobrne v trpljenje, sovraštvo in 

odtujitev do druge osebe: Srčevec, hodi po svetu s svojo uničeno dušo in v vsakem kraju 

umori svoje dekle, Mlinska vešča hodi naokrog z iglo in v spanju muči svojega mlinarja, 

Utopljenka se maščuje tako, da nam pove, da bo ponoči hodila svojega mlinarja objemat s 

kostmi in poljubljat z ostrimi zobmi.  

Pri tej zbirki je poesebnost oblika knjige, ki je svojstvena. Razdeljena je na štiri dele, na 

katerih so na eni strani napisane pesmi in okvirne risbe, na drugi strani pa slike v celoti, ki so 

abstraktne. Sprva pomisliš, da je to otroška knjiga, ker je zelo pisana, vendar ob prebiranju 

pesmi vidiš, da je vsebina zelo resna in žalostna, celo depresivna. Pesnica tako vsebino 

poudari z besedami: lobanja (Lenora), umor (Zibelka) in samomor (Srčevec). 

  

Pelin žena (2008a) je zbirka, kjer je že nekaj od prej izdanih pesmi, vendar je bivanjska 

tematika še bolj poglobljena. Že s prvo pesmijo Večernice postavlja vprašanja o človeški 

vesti, bližini in pogovoru med ljudmi: »… ali se kdaj spomnite na žive svari, na žive ljudi …/ 

… ali vas kaj roka boli, če že kdaj tako nanese, da ste koga udarili …/ … ste živi ali se tako le 

zdi …« (Makarovič, 2008a: 21). Ampak vprašanja ostanejo brez odgovorov, saj jim nasproti 

stoji zid popolne človeške gluhosti: »… kaj pa vemo, o čem govori.« (Makarovič, 2008a: 21). 

Ta gluhost ljudi lahko predstavlja ljudi, ki nimajo svojega mišljenja, oziroma se jim ne da 

razmišljati z lastno glavo. Delajo pač tisto, kar jim je naročeno, ker jim je tako najlažje. 
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V zbirki Vojskin čas (1974) se osebna tematika dopolni z bolj objektivno tematiko današnjega 

sveta in odnosov med ljudmi. Odpirajo se pogledi v notranje odtujevanje med ljudmi 

(Poroka) in sebičnostjo, prav tako pa opisuje tudi umikanje k obupu, osamljenosti in molku. 

V pesmi Mati opisuje rojstvo otroka, s katerim je otrok vržen v kruti svet, poln negotovosti in 

muke. Zanimiva je tudi pesem Urok, kjer pesnica kritizira družbo in pove, da ljudje postajamo 

igračke svojih sebičnih nagibov.    

Že iz samega naslova Pesmi za tuje in domače goste (1984) lahko razberemo, da se pisateljica 

norčuje iz Slovenije. V pesmi Pesem o Sloveniji opisuje našo zaverovanost vase in ozkost. 

Seveda ni pozabila tudi na našo pohlevnost in poslušnost, ki ju omeni v pesmi Slovenci na 

oblasti. Ponorčevala se je tudi s feminističnega vidika, saj v pesmi Babe na vlado, ženske 

želijo gospodovati moškim, vendar jim to ne uspe, zato se zatekajo v žensko nemoč. V celoti 

pa zbirka ni le norčevanje iz slovenskega naroda. To je pokazala s pesmima Pesem o lipi in 

Martin Krpan, kjer sta prikazani dve značilnosti slovenskega ponosa. 

 

Krizantema na klavirju (1990), je zbirka, ki vsebuje tematiko tujstva, sebičnosti in zapiranja 

oči pred resničnostjo (Novice) ter kritizira našo družbo. Pesem Besede lepo poudarja, da ljudje 

le govorimo, pozabljamo pa na pomembnosti tistih stvari, ki jih ne moremo ubesediti: »… nič 

čudnega, če se nam kdaj zazdi, da smo si že vse povedali, razen tistih, najbolj pravih reči, ki 

se sploh ne dajo povedati.« (Makarovič, 1990:4). Tudi pesem Pikzigmar je simpatična kritika 

družbe, saj ponazarja človeka, ki pride na visok položaj in misli, da lahko vsem govori, kaj in 

kako morajo delati: »…  že psa uči, kako naj laja, drevo, kako naj zeleni, pa sonce, kje in kdaj 

naj vzhaja, pa svet, kako naj se vrti …« (Makarovič, 1990: 41). 

 

Zbirka Tisti čas (1993), se začne s pesmijo Rojstni dan, ki nam predstavlja srečo, veselje in 

radost. Vendar je pesem spet temačna, saj poudarja, da je čas stvaritve in rojstva prekleti čas. 

Želi nam povedati. da bi moral biti človek sam, če bi želel ostati celosten. Z rojstvom 

vstopimo v družbo, med ljudi, kjer se moramo socializirati, s socializacijo pa izgubljamo svoj 

jaz. Le malo ljudi je, ki ostanejo na svoji poti, vsi podležejo množici in ji sledijo. To je lepo 

prikazano v pesmi Igla, ki s skoraj nevidno nitko šiva enega človeka na drugega. Med vsemi, 

ki jih je prišila nit, se je le eden odtrgal in izgubil v temi.  

 

V zbirki Bo žrl, bo žrt (1998), so zbrane pesmi iz drugih knjig: Somrak, Kresna noč, Volčje 

jagode, Srčevec, Vojskin čas, Pelin žena, Sosed gora, Krizantema na klavirju in Tisti čas. Na 

koncu je Josip Osti napisal nekaj besed o kristalizaciji smrti v poeziji Svetlane Makarovič. Če 
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povzamem nekaj njegovih besed, iz njenega pisanja lahko razberemo, da nasprotuje nasilju in 

se upira življenju kot metafori zla, zanimivo, ravno preko prikazovanja različnega zla. To zlo 

pa v večini primerov povzroča človek. To lahko razberemo iz zbirk Volčje jagode in Sosed 

gora. V Volčjih jagodah, ki se končujejo s pesmijo Lov, človek predstavlja smrt, saj je 

»nabrusil nož« za jelena. Tudi v pesmi Sosed gora »je na sosedovem dvorišču stekla kri«, kar 

ponazarja, da je človek tudi lovec na ljudi (Makarovič, 1998).  

 

Zadnja zbirka poezije Svetlane Makarovič za odrasle je Samost (2008). Sestavljena je iz 

Svetlaninih del, ki so prevedeni tudi v angleščino in nemščino. Zanimiv je lik desetnice, ki je 

omenjen v pesmih Vas in Kukavica. Desetnica je deseta hči, ki mora zapustiti dom in se znajti 

v krutem svetu, kakor ve in zna. Izhaja iz ljudskega izročila. Mit po eni strani prikazuje 

revščino praslovanske skupnosti, kjer družina ni mogla preživeti vseh otrok, po drugi strani pa 

so tega otroka izgnali iz varnega kroga doma. Torej je Desetnica mitsko ime za vse izgnanke, 

begunke in tujke. Svetlana Makarovič je z oživitvijo in ponavljanjem tega mita poskušala 

poudariti problematiko nasilja avtoritarne skupnosti nad posameznico (Makarovič, 2008b). 
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2. EMPIRIČNI DEL 

2.1   OPREDELITEV PROBLEMA 

V empiričnem delu smo z otroki spoznali poezijo. Ob vsakem obisku sem jim v skupinah 

prebrala dve pesmi (eno od Toneta Pavčka, drugo od Svetlane Makarovič). O pesmih smo se 

nato pogovorili, za tem pa je vsak otrok povedal, katera pesem mu je bila bolj všeč- pesem 

Toneta Pavčka ali pesem Svetlane Makarovič. Da smo ob koncu našega projekta ugotovili,  

katere pesmi so otrokom zanimivejše, so otroci ob tem prilepili krogec pod sliko Toneta 

Pavčka ali Svelane Makarovič.  

Nato so otroci slikali. Vsak otrok je likovno izrazil pesem, ki mu je bila bolj všeč. 

Na koncu sem zbrala vse slike otrok, jih razvrstila pod ustrezne pesmi in izdelala knjigo, v 

kateri so njihove ilustracije. Knjigi smo skupaj nadeli naslov ter poslikali njene platnice.  

 

 2.2   CILJI 

 Izvedeti, katera poezija se otrokom zdi zanimivejša (poezija Svetlane Makarovič ali 

Toneta Pavčka) in zakaj? 

 Razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo. 

 

 2.3   HIPOTEZE 

 Otrokova odločitev za zanimivejšo pesem ni pogojena s pesnikom. 

 Otroci bodo senzorno aktivni – uživali bodo ob poslušanju poezije in gledanju slik 

(Nodelman, 2003). 

 Otroke bodo motivirali sami besedni vzorci poezije, ki se rimajo (Nodelman, 2003). 

  V otrocih se bodo ob branju prebudila različna čustva; veselje, žalost, jeza ... (Nodelman, 

2003). 

 Otroci si bodo s pomočjo poezije in slik ustvarili nove predstave- ljudi in prostore, ki jih 

niso videli še nikoli (Nodelman, 2003). 

 Otroci bodo motivirani za diskusijo o besedilu z drugimi otroki (Nodelman, 2003).  

 Otroci nimajo problemov z likovnim izražanjem, ki se nanaša na izbrano pesem. 

 Otroci bodo motivirani za nadaljnje uživanje (in kasneje branje) ob poeziji tudi drugih 

avtorjev (Nodelman, 2003).  
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2.4   METODA DELA 

V diplomski nalogi sem uporabila deskriptivno metodo: proučevanje na nivoju stanja; 

etnografsko metodo opazovanja z udeležbo. 

Otrokom sem prebrala najprej eno pesem, sledilo je nekaj sekund čustvenega premora, nato 

sem jih spodbudila k izražanju občutkov; njihove odzive in odgovore sem posnela. Zatem je 

sledil enak postopek, le na podlagi druge pesmi, drugega avtorja. 

Nato je vsak otrok povedal, katera pesem mu je bila zanimivejša, in pojasnil zakaj. Prilepil je 

krogec pod sliko avtorja, ki je zanj napisal bolj zanimivo pesem. 

Na koncu so otroci zanimivejšo pesem še likovno ponazorili.  

Na podlagi ugotovljenega sem odgovore otrok napisala fonetično, saj so bili otroci v izreki 

izvirni. Uporabljali so neknjižni jezik – pogovorni jezik. Zanj je značilno: 

 Izpuščanje samoglasnikov (kr, k, blo, dojenčk ...). 

 Raba pomanjševalnic (mucka, mamica ...). 

 Raba onomatopoetskih izrazov (hov, hov, amm, mmm ...). 

 Raba medmetov, ki izražajo čustvena stanja (aaa, oo, ...) 

S tem jezikom otroci izražajo otroškost, bogato domišljijo in iskrenost. V njihovem jeziku 

sem uživala. 

2.5   VZOREC RAZISKAVE 

Uvodno in zaključno dejavnost sem izvajala v skupini 24 otrok, starih 4-5 let. Dejavnosti, kjer 

smo prebirali po dve in dve pesmi, pa sem izvajala v manjših skupinah, s tremi do petimi 

otroki naenkrat. 

 

2.6   POTEK RAZISKAVE 

 

2.6.1 UVODNI DEL 

Z otroki smo se usedli v krog, nato pa sem jih vprašala, kdo je v garderobi videl čarobno 

škatlo (tako so jo poimenovali otroci, ko so jo videli še pred začetkom). Javil se je eden od 

otrok, nato sem jim pojasnila, da ta škatla sicer ni čarobna, je pa zelo težka. Določila sem štiri 

otroke, ki so jo potiskali v igralnico (niso je nesli, ker je bila pretežka). Nato so jo odprli, in 

ko so v njej zagledali knjige, so bili presrečni in nadvse navdušeni. Vsak otrok je želel iz nje 

vzeti eno od knjig. Knjige so nato listali, gledali njihove ilustracije, si jih med seboj menjali, 

hodili k meni, njihovi vzgojiteljici in pomočniku ter nas prosili naj jim jih beremo ...  
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Po dobrih dvajsetih minutah sem nadaljevala s programom. Odločila sem se, da bom načrt 

malo spremenila. Z otroki smo se usedli nazaj v krog. Nato sem jim prebrala naključno pesem 

in eno od pravljic, ki so jo imeli v igralnici. Zatem sem jih vprašala, kakšna je bila razlika 

med prvo in drugo knjigo. Mislila sem, da bodo takoj ugotovili, da je bila v prvi knjigi 

napisana pesem, v drugi pa pravljica. Vendar temu ni bilo tako. Sprva so začeli omenjati 

vizualne razlike, ki so jih opazili med knjigama, nato so nadaljevali z vsebino. Zanimivo se 

mi je zdelo, da so potrebovali veliko vprašanj in spodbud, da so ugotovili, da sem jim sprva 

prebrala pesem, nato pa pravljico. Napeljala sem jih z vprašanjem: »Ali so se katere besede v 

prvi ali drugi knjigi med seboj ''ujele'', kot naprimer Lina-malina?«.  In ena od deklic je rekla: 

»Prva je pesmca, sam da je nisi pela, ampak brala.«. Tako so otroci videli razliko, nato pa smo 

se še malo poigrali in otroci so si sami izmišljevali besede, ki se med seboj rimajo. 

 

Na koncu so otroci dobili nalogo, da knjige razvrstijo. Tiste, v katerih so napisane pesmi, so 

pospravili v škatlo, pravljice pa so odložili na mizo. Nato smo izbrali kotiček, kamor smo 

pospravili škatlo s knjigami. Otroci so se odločili, da bomo škatlo z novimi knjigami 

pospravili v knjižni kotiček. 

Drugi dan smo nadaljevali z uvodnim delom. Sprva smo ponovili, kar smo se naučili prejšnji 

dan, nato pa sem jih vprašala, kako rečemu človeku, ki piše knjige. Zanimivo se mi je zdelo, 

da so nekateri otroci rekli knjižničar. Razčistili smo še nekaj pojmov: kdo je knjižničar, 

prodajalec knjig, pravljičar in kdo avtor. Avtorje pa smo razdelili na pesnike (tisti, ki pišejo 

pesmi) in pisatelje (tisti, ki pišejo pravljice). 

Otrokom sem povedala, da sta vse knjige, ki sem jim jih prinesla včeraj, napisala dva pesnika; 

Tone Pavček in Svetlana Makarovič. Zraven sem jim pokazala tudi slike. Prosila sem jih, naj 

mi pomagajo pri odločitvi kdo od njiju piše boljše pesmi. Razložila sem jim celoten postopek 

dela in nekateri so še pred branjem pesmi hoteli dajati točke enemu od avtorjev, saj so se že 

odločali na podlagi njunih slik. 

 

2.6.2 DELO S TEKSTOM (BRANJE): TONE PAVČEK: KAJ JE ČENČARIJA 

Čenčarija je svet, 

kjer živijo čenčači. 

To so zgovorni ljudje, 

vendar niso čvekači. 

 

Ne štejejo mnogo let, 
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a so mojstri čenčanja. 

Pravljic – cel drevodred 

iz ust jim poganja. 

 

Iz zelenih besed 

spletajo čenčarijo 

in čenčajo vsevprek 

in v čenčah živijo. 

 

A vsak je silen vseved, 

dokler se ne zresni. 

Tak v deželi je red, 

zapisan v pesmi.  

 

2.6.2.1. ANALIZA 

Med branjem pesmi so se otroci začeli smejati ob besedah čenčarija in čenčači. Ko pa smo se 

začeli pogovarjati o njej, so imeli nekateri probleme z izražanjem in tudi razumevanjem. Še 

posebej, ko sem postavljala vprašanja, je le en deček razmišljal o pesmi in odgovore tudi 

povezoval z njo. Ostali pa so imeli nekaj problemov. Dva od otrok na veliko vprašanj tudi 

nista hotela odgovarjati. Po eni strani sta se zelo težko skoncentrirala, po drugi strani pa se 

jima preprosto ni dalo razmišljati. Je pa res, da je pesem zelo fantazijska, od nas zahteva, da 

se vanjo malo bolj poglobimo in razmišljamo.  

 

2.6.2.2 ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA 

Kaj je čenčarija? 

NEJC S.: Da se učiš črke. 

LORENC: Mmmm ... da avto voziš. 

LEV: Vsaka beseda, tud avto je lahko al pa čarovnica.  

BRINA: Da pišš črke. 

     Kdo so čenčači? 

NEJC: To so taki vesoljci. 

LORENC: Črnci. 

LEV: Taki človeki k, a, k se njihov svet imenuje Čenčač. In poznajo tud pesmi. 

Kaj pomeni da jim pravljice poganjajo iz ust? 

NEJC S.: A, da, da se v tem svetu je skos juho. 

LORENC: Da sneg pada iz polja. 
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LEV: Da, da jim pada, da jim pesmi pojejo. Da, da, oni, da iz ust jim pade pravljice. 

BRINA: Da skos berejo. 

Ali so besede lahko zelene? 

NEJC S.: Ne.  

LORENC: Ne. 

NINA: Ne.  

LEV: Razn, razn, morska trava.  

BRINA: Ne.  

Zakaj ti je bila bolj všeč ta pesem? 

LEV: Zato k, am, k, da ... Kr so. Pozabu sm!

 

2.6.2.3 RISBA OTROKA 

 

Slika 72: Kaj je čenčarija 

 

2.6.3 DELO S TEKSTOM (BRANJE): SVETLANA MAKAROVIČ: ČUK NA PALICI 

Čuk sedi na palici, 

ravno je pri malici, 
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kaj ima za malico, nikomur ne pove, 

grize, liže in cmoka, 

najbrž bo kaj slastnega – 

prosim, naj nihče ne moti čuka, kadar jé! 

 

Meni pa povedala 

čukova je babica, 

da nocoj njegov je plen bil bolj tako-tako, 

to noč je ujel samo 

klavrno gosenico, 

kajti stari sitnež kratkoviden je zelo! 

 

Ko takole žveči, mrko premišljuje: 

kaj pa, če morda očala potrebuje? 

In tako se tale smola je končala, 

da si stari lopov kupil je očala! 

 

Zdaj spet vse noči lovi, 

bolj in bolj se debeli, 

a pod njim se palica vsak čas zlomila bo, 

že nevarno se šibi, 

take teže ne zdrži, 

pa bo reklo – rsk! in – čof! – 

in čuka več ne bo … 

2.6.3.1 ANALIZA 

Pri tej pesmi je bila celotna skupina bolj aktivna. Res pa je, da zopet ista otroka nista hotela 

odgovoriti na postavljena vprašanja. Ostali pa so odgovarjali veliko hitreje. Menim, da je za to 

kriva sama pesem, saj je njena tematika bolj enostavna, prav tako pa je v njej nastopal lik, ki 

so ga otroci že poznali (čuk). 

2.6.3.2 ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA

Kaj je kratkovidnost? 

NEJC S.: Da je bil slep. 

LORENC: Mmmmm, nič ne vidi. 
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NINA: Da bo mogu met očala. 

LEV: Da je kratk. 

BRINA: Da je slabo vidu. 

Kakšna je klavrna gosenica? 

NEJC S.: Da je velika. 

LORENC: Pa da je debela. 

NINA: In da je dolga. 

LEV: Da je črna. 

BRINA: Gosenica je zelena. 

Kaj pomeni da se palica šibi? 

NEJC S.: Da se bo usak čš zlumila. 

LORENC: Aaa ... 

NINA: Da je kratka. 

LEV: Ja, da se zlom. 

Kaj je to teža? 

NEJC S.: Da se debeli čuk. 

LEV: Da je pretežk. 

BRINA: Zmer večji je. 

Zakaj ti je bolj všeč ta pesem? 

NEJC: Zato kr so not živali. 

LORENC: Zato.  

NINA: Zato zato, ker so ble gusence. 

BRINA: Kr so žival.

 

2.6.3.3 RISBE OTROK 
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Slika 73: Čuk na palici 
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Slika 74: Čuk na palici 

 

Slika 75: Čuk na palici 
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Slika 76: Čuk na palici 

 

2.6.4 DELO S TEKSTOM (BRANJE): TONE PAVČEK: VSI NAŠI OTROCI 

Vsi otroci so naši otroci, 

je rekel prijazen glas, 

vse frklje in smrklje in froci, 

vsi svetlih in temnih in kodrastih las, 

 

vsi naši! Tudi tisti drugačni, 

drugačne usode in vere in ras, 

vsi beli in črni, vsi bolni in lačni, 

saj je vsak kot kdo izmed nas. 

 

Vsi na tem svetu živimo, 

svet nam je skupna velika vas, 

kjer na srečo iščemo rimo 

in poslušamo božji glas, 

 

ki živeti in rasti veleva 

in biti odprtih rok 

za šolo pospremi 

hudo, ki prizadeva 
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vsak čas na milijone otrok. 

 

Vsi otroci sveta so z nami 

kot naša usoda in naša vest. 

In z njimi gremo – z ramo ob rami – 

v prihodnost 

ali v temo ali do svetlih zvezd. 

2.6.4.1 ANALIZA 

Druga skupina otrok se je ob branju te pesmi še bolj smejala in hihitala. Še posebej na 

začetku, ko pesnik omenja frklje, smrklje in froce. Po branju pesmi sem otrokom najprej 

postavila vprašanja, saj me je res zanimalo, kako bodo odgovorili. In zopet sta bila dva otroka, 

ki na nekaj vprašanj nista imela odgovorov. Po njihovih odgovorih pa sem sklepala, da pesmi 

niso razumeli najbolje, saj vsebuje veliko prenesenih pomenov. Zelo me je presenetil Anis, ko 

je odgovoril na vprašanje: Kaj pomeni biti z nekom z ramo ob rami? Vseeno smo pesem 

prebrali še enkrat in se o njej pogovorili. In prišli smo do zaključka, da ne smemo biti nestrpni 

do soljudi, če pa se s kom ne ujamemo, ga enostavno pustimo pri miru. 

2.6.4.2 ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA 

Kdo so frklje in smrklje? 

     NEŽA: Smrkli. 

     ANIS: Bale. 

     LARA: Ammm ....

Kdo so froci? 

     NEŽA: Otroci. 

     ANIS: Zame so froci a, mulci. Otroci k nagajajo. 

     AŽBE: K nagajajo jih dajo u sobo. 

     LARA: Njih dajo v zapor. 

Kaj je usoda? 

NEŽA: A, usoda je posoda. 

ANIS: Men usoda pomen, kda bi treba neki rešvat svet. 

AŽBE: Amm, a ... 

Kaj je rasa? 

NEŽA: Da rastejo otroci. 

ANIS: Mislm, d d je rasa, d d d d si skos velk al pa skos mejhn. 

AŽBE: K jokaš ostanš za skos mejhn. 

Kaj je svet? 
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NEŽA: Cel planet. 

ANIS: Men pomen cela Slovenija svet. 

AŽBE: Da na cesti vozjo avti. 

LARA: Cela Ljubljana. 

Kaj pomeni biti odprtih rok? 

NEŽA: To pomen da, da odperajo, da tko delajo z rokami (dlani daje narazen in 

skupaj). 

ANIS: To pomen, d d so porsti. D so prosti skos. 

AŽBE: Da se nč ne držijo. 

LARA: Da držijo kamne v roki. 

Kaj pomeni da si z nekom z ramo ob rami? 

NEŽA: Da tko nardiš (dvigne in spusti ramena). 

ANIS: D, da si z nekom d dober prjatu in da in da se skos razumeva. 

AŽBE: Am, da se ne zgubimo staršev, da se držimo za roke. 

LARA: Da se držimo za roke. 

Kaj je prihodnost?  

NEŽA: Da da, da najprej ne veš kaj bo drug dan, po pa se ti to zgudi. 

ANIS: Ja j jst si predstavlam prihodnost, d d da bi biu velik in čist drug človek in čist 

drugačn.  

AŽBE: Da se neki zgudi, k je daleč stran, k nekam odletiš. 

LARA: Da se ti zgudi da ne veš za drugi dan, pol jutr pa veš za drugi dan.

Zakaj ti je bila bolj všeč ta pesem? 

ANIS: Aa, zato k je lepša k pa od Svetlane. 
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2.6.4.3 SLIKA OTROKA 

 

Slika 77: Vsi naši otroci 

 

2.6.5 DELO S TEKSTOM (BRANJE): SVETLANA MAKAROVIČ: VEVERICA 

Draga teta! Tisti lešnik, 

ki si mi ga zadnjič dala, 

je bil prav zares okusen, 

zanj še enkrat lepa hvala. 

Eden pa je kot nobeden, 

kar je sladko, hitro mine, 

meni se, preljuba teta, 

še sedaj cedijo sline. 

 

Draga teta, zdaj dokaži, 

da vsaj malo misliš name 

in zato te v pismu prosim 

lešnikov na kilograme. 

Pošlji mi jih – tri vagone! 

Pa lepo pozdravi strica! 

Sto poljubčkov ti pošilja 
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tvoja mala 

veverica. 

2.6.5.1 ANALIZA 

Pri tej pesmi se otroci med samim branjem niso tako hihitali in smejali. Tudi med samim 

pogovorom so radi odgovarjali, saj jim je bila ta pesem veliko bolj razumljiva. Vsebovala ni 

nobenih prenesenih pomenov. Pesem je enostavna in simpatična. 

2.6.5.2 ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA 

Kdo je teta? 

NEŽA: Tete so mamice od naših mamic. 

ANIS: Teta je veverica. Js mam teto Milo pa teto Zlati. Tete so pa zto k so am, nvem ... 

LARA: Tet ne poznam, zato jim rečm teta. 

Kaj pomeni, da se ti cedijo sline? 

    NEŽA: Da ti je neki zelo dobrga, pa ne morš pojest. 

    ANIS: Nimam pojma. Am ... 

    LARA: Da ti je dobr.  

Kaj so kilogrami? 

NEŽA: A, da maš velik, da maš velik lešnikov. Da maš nečesa velik. 

ANIS: Kilogram, to je sto lešnikov usak dan. Da maš tone lešnikov. 

AŽBE: Am ... 

LARA: Da pošlš lešnike po pošti. 

Kaj pomeni da nekaj dokažeš? 

NEŽA: Da nekaj znaš. 

ANIS: Vem, kaj pomeni. Me me men pomen, da da neki dokažš, ampak ti nekdo ne 

vrjame, pa si res želiš, da bi to du du dokazu, pa ti nikol ne vrjame, da mu boš to 

dukazu. Lol loh sam vrjame vase, nuben mu ne more guvort komu loh vrjame. Mogu 

bi to vidt.     

AŽBE: A ... Če ti kdo dokaže, in ti vrjame, si njegov prijatelj. 

LARA: Da nardiš eno stvar, k ti ne vrjame. 

Zakaj ti je bila bolj všeč ta pesem? 

NEŽA: Zato, ker so mi veverice tut ušeč. 

AŽBE: Zato am ...  

LARA: Mmmm ... 
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2.6.5.3 SLIKE OTROK  

 

Slika 78: Veverica 
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Slika 79: Veverica 

 Slika 80: Veverica 
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2.6.6 DELO S TEKSTOM (BRANJE): TONE PAVČEK: ODRASLI 

Groza! Kako stari težijo 

kar naprej, kar naprej! 

Človek bi rekel O.K. 

in se poslovil z Adijo! 

 

A beg nikomur ne hasne. 

Vsepovsod si izgubljen, 

saj ta svet narejen 

je samo za odrasle. 

Same prepovedi in ukazi: 

Ne smeš! Ne greš! Ne zveš! 

Sama kislost starih bregeš 

in dolgočasni obrazi. 

 

Moj bog! Kaj niso imeli 

nikoli pet, šest, deset let?! 

Kaj so prišli na svet 

že kar ostareli? 

 

A jaz čez stoletje, 

ko bom malo starejši pob, 

bom z mulci hodil na pot 

v cvetje in v mladoletje. 

2.6.6.1 ANALIZA 

Po včerajšnji izkušnji sem se odločila, da se bomo po vsaki prebrani pesmi z otroki najprej 

pogovorili; kdo vse nastopa v njej, kaj vse se je zgodilo, itd. Šele nato sem jim začela 

postavljati že zastavljena vprašanja. Menila sem, da bo otrokom tako veliko lažje odgovarjati 

na vprašanja, saj jih bodo lahko primerjali z dogodki iz pesmi. In res je bilo tako. Odgovori 

otrok so bili daljši, prav tako pa je vsak odgovoril na vsa vprašanja. Vsako vprašanje sem 

morala postaviti vsakemu otroku posebej, da smo ostali na pravi poti, drugače bi nas njihovi 

odgovori lahko odnesli daleč stran od rdeče niti.     

 

2.6.6.2 ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA 

O čem govori ta pesem? 

TADEJ: U, ukazih! 

Kdo pa daje ukaze? 

LIA: Mami pa oči. 
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TADEJ: In tudi dedki in babice. 

TAI: Otrokim jih govorijo! 

LIA: Zato kr, zato kr je to svet staršev. 

Zakaj pa je to svet staršev? 

LIA: Kr je vedno, morjo odrasli odločat in bla bla bla. 

TADEJ: Ne, vem! Zato kr starši so glavni, ne pa dojenčki in otroki. 

TAI: Starši so glavni zarad tega k so večji, in k so otroki manjši in k otroki ne vejo kaj 

morjo pučet. 

Kako si vi predstavljate svet, če bi na njem živeli samo otroci, in ne tudi starši? 

TAI: Groznoo! 

LIA: Ker pol ne bi mela mamice. 

TAI: Pa še jokal bi, pa umru bi! 

Zakaj nam nekdo teži? 

LIA: Z zato, kr vedno mm, mi neki narobe nardimo, oni pa takoooj!  

TAI: Zard tega, k morm to nardit pa sploh js tega nism dou vn. Oči pa mami sama to 

dajata vn. Učasih ne dam vn smeti, pa mi rečeta (se glasno zadere): »Pusprau smeti!«. 

ŽIVA: Zato k skos ukazujejo da nej grem u postlo. 

TADEJ: Zato, tko mi težijo da morm si postrižt lase! 

Kaj je beg? 

LIA: Da pobegnš. D greš nekam stran, naprimer js mam mami pa grem stran. 

TAI: Da bi bli doma, in da bi pobegnu, in potem pa me nebi sploh vidl, pa bi poklical 

policijo in klical Tai! Tai! Tai! 

ŽIVA: Zato k gremo vn, pa pa pa gremo nekam na sprehod pa pobegnm. Amm, da 

stečm nekam drugm.  

TADEJ: To pomen, da pobegnm dol. 

Kaj je svet? 

LIA: V svetu mi živimo. 

TAI: Mmm, da je vesolje. Ne Zemla, Zemla! 

ŽIVA: K je okrogel svet, pa pa use je okroglo. 

TADEJ: Svet je Zemla. Svet se vrti okrogu in naukrogu, pa se še vrti u krogu pa 

nastane noč ali dan. 

Kakšni so dolgočasni obrazi? 

LIA: Taki. (pokaže dolgočasen obraz) 

TAI: Pa taki. (pokaže dolgočasen obraz) 
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ŽIVA: Da mi skos ukazujejo. 

TADEJ: Dej no, postriž lase!! 

Ali se rodimoo stareli? 

LIA: Neee. Taki (pokaže svoj obraz) 

TAI: Da so dojenčki, potem, da se rodijo, da so velki. 

ŽIVA: Da se rodijo. Mladi. 

TADEJ: Nee. Rodijo se mladi in in če, in iz ene bele vrvice k mama je, pride v 

dojenčka in dojenčk to poje. 

Kako izgleda mlad človek? 

TADEJ: Kot bebji. 

ŽIVA: Tko k smo zdej. 

TAI: Mmmm, da je normaln. 

LIA: Čist normaln, kt recimo, k tale Tajčk bajčk. 

Kakšen je ostarel človek? 

LIA: Takle je (pokaže star obraz). Ušesa ma tkole. 

TAI: Str obrz ma. 

TADEJ: Da ma palice in da se učasih grdo držijo in in in učasih pa otroke kaznujejo, 

zato k, zato k so poredni in dedkom in babicam govorijo grde besede.  

Kdo so mulci? 

LIA: Tatovi. 

TAI: Mulc je, da k nagaja staršem in mamici. 

ŽIVA: K nagaja babicam. Otroci. 

TADEJ: Tatovi, k ukradejo use.  

Zakaj ti je bila ta pesem bolj všeč? 

ŽIVA: Zato, kr so bli starši. 

TADEJ: Zato, kr so bli starši. In zelo ukazovalni. 

TAJ: Zard tega, kr je meu tako lepo pesem. Da se je jokou.    
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2.6.6.3 RISBE OTROK 

 

Slika 81: Odrasli  

 

Slika 82: Odrasli 
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Slika 83: Odrasli 

 

2.6.7 DELO S TEKSTOM (BRANJE): SVETLANA MAKAROVIČ: SHOW 

STRAHOW: STRAHEC TIBI 

V tihi sobici se pesnik 

ravnokar odpravlja spat –  

a v sosednjem stanovanju 

se še dere otročad – 

pesnik pa srdito sklene, da se jim bo 

maščeval: 

 Ti preklenska mularija, 

tristo vragov, rad bi spal! 

Le počakajte, napisal 

vam pošastno bom pesnitev, 

kaj pesnitev! To bo prava  

grozovitev, strahovitev! 

Ves tegoten pesnik vstane, 

sede  za pisalni stroj, 

pa že niza strašne verze 

o strahovih … Ojojoj! 

 

Kaj počenja strahec Tibi 

svoje dolge mišje dni? 

Po ves dan korajžo zbira, 

ker sam sebe se boji. 

Ko pred ogledalom vadi, 

se spakuje in renči, 

lastne ogledalne slike 

se prestraši in zbeži. 

Ker strašenje je pregrozno 

za tak droben mišji strah, 

vsak večer se mišek Tibi 

čuti šibkega v nogah. 

A nocoj se je skorajžil, 

da nastopi kot vampir,  

vzplahutal ti bo nad glavo 
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kot pošasten netopir – 

pa bo v postelji preplah, 

mama, mama, tu je strah! 

Strah pa gode in hohnja, 

Odpoditi se ne da … 

 

Komaj verze te napiše,   

glej no, pa je strah že tu, 

a namesto tečnim pamžem 

gre nagajat pesniku! 

 

Strahec Tibi 

Po cesti skače kamenje, 

morda je slabo znamenje, 

to ni privid, to ni prisluh, 

prihaja mišji duh, 

po drevju listje šelesti, 

morda kaj hudega grozi, 

prihaja Tibi, mišji strah,  

da ti izpije kri! 

Se vam ne zdi, se vam ne zdi, 

da bi že zdavnaj morali 

ležati v varnih posteljah, 

kako, da vas ni strah? 

Razširim krila, priletim, 

da se vam še bolj grozen zdim, 

hitim zagristi  v mehki vrat 

in vročo kri sesat! 

Potem obliznem se sladko, 

obrišem gobček si skrbno, 

na vratu sta, ko se zdani, 

dve rdeči pikici, 

po pikicah pa se spozna, 

tu je bil mali Drakula, 

če ne greš pravočasno spat, 

te pride kaznovat! 

 

Komaj komaj se ga pesnik 

z divjim mahanjem znebi, 

potlej se z globokim vzdihom  

v mehko posteljo zvali …   

 

2.6.7.1 ANALIZA 

Pesem je kar dolga in dva otroka sta med poslušanjem malo ''odjadrala stran'', zato sem ju 

morala opozoriti, naj pozorno poslušata. Seveda sem se trudila, da sem pri branju spreminjala 

jakost glasu, mimiko obraza in nekaj stvari tudi gibalno ponazorila. Ko sem pesem prebrala, 

smo se zopet o njej sprva malo pogovorili in otroci so brez problema komunicirali in se 

izražali. 

2.6.7.2 ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA 

O čem je govorila ta pesem? 

LIA: O mišku enmu. 

TADEJ: Duh, duh je biu. 

TAI: Ja, on je biu strahc. 

Ali je bil mišji strahec Tibi zelo velik? 

ŽIVA: Mejhn je biu.  

Kdo je pa napisal strahca? Kdo si ga je izmislil in zakaj? 

LIA: Mmmm, Malkalovič. 
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TAI: Una punca, k je je tko (pokaže enako pozo, kot je S. Makarovič na sliki v njihovi 

igralnici). 

TADEJ: In sploh ni nč strašn. 

Kaj je maščevanje? 

LIA: Da da se po rit tepš. 

TAI: Da se buriš za mašču, za maščuvanje. 

ŽIVA: Da je mahu (pesnik), pa odgnou straha. 

TADEJ: Da uzamš pusko in bam, bam, bam! 

Kaj je korajža? 

LIA: Kaj je sploh korajža? Da si pogumen.  

TAI: Da si pogumn! 

ŽIVA: Da si a, pogumn. 

TADEJ: Js vem! Da si pogumn! 

Kaj pomeni da je strahec Tibi vzplahutal? 

TADEJ: To pumen da je poleteu. 

LIA: Da je poleteu. 

TAI: Da je poleteu. 

ŽIVA: Da je poleteu. 

Kakšni so tečni pamži? 

LIA: Tečni pamži. Ljudje. Zato kr nagajajo. 

TAI: Miške. 

ŽIVA: Otroci! K nagajajo vedno. 

TADEJ: To so hudički! 

Kaj je to slabo znamenje? 

TADEJ: Zato da je slabo.  

LIA: Nekoga je pičla čebela.   

TAI: Tkole, to boli!! 

ŽIVA: K mu je kri popiu strah! 

Kdaj se počutite varne? 

LIA: J js se počutim varno tuki. Zato k sm tuki. 

TAI: K sm duma, z mamico pa očitom pa sestrico. Zarad tega se počutm doma varno k 

mi je bolj ušeč doma. 

ŽIVA: V vrtcu, k se igramo. 

TADEJ: U postli! Učasih mam pa grde sanje pa tečm k mamici pa očiju. 
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Kakšna je Drakula? 

LIA: Črna. Nima lase, zube ma ostre. 

TAI: Mmmmm, da da nima lase, in da ma noge in da ma krila. Črne barve je cela. 

ŽIVA: Bela je, in strašna je, k straši ponoči otroke k ne spijo. 

TADEJ: Pisana je in ma pisane uči in ima rugove na glavi. In jé blazine. 

Zakaj ti je bila bolj všeč ta pesem? 

LIJA: Ker je biu strahec Tibi ful tak strašen. 

2.6.7.3 RISBA OTROKA 

 

Slika 84: Show strahow: Strahec Tibi 

 

2.6.8 DELO S TEKSTOM (BRANJE): TONE PAVČEK: SPEČI ANGEL 

Zložil je krila, se skril vanje 

in se naslonil na rob neba. 

Zdaj sanja angelske sanje. 

Nanj pada zlata tema. 

 

Skoznjo nam v spanju sporoča 

zmeraj kakšno lepo povest 
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in včasih celo omogoča 

jezditi katero od zvezd. 

 

Toda če z zvezde kdo zdrsne 

ali pomotoma pade v noč, 

se speči angel zdrzne 

in brž prileti na pomoč. 

 

Nerodneža s krili prestreže 

in ga zaziba ponovno v sen. 

Potem sam poleg njega leže. 

In vija vaja ven … 

2.6.8.1 ANALIZA 

Pri branju te pesmi je dva otroka zmotil prostor, v katerem smo bili. Ves čas sta gledala 

naokrog in se dotikala različnih stvari. Čeprav je soba že vsem otrokom znana, saj imajo v 

njej velikokrat dejavnosti med počitkom, izgleda, da jih še vedno fascinira. Pri odgovorih 

otrok se lepo vidi, kdo je pesem dejansko poslušal. Pri samem postavljanju vprašanj sem 

morala otroke zelo spodbujati, za vsakega posebej sem morala vprašanje ponoviti. Njihova 

energija in motivacija sta bili na splošno zelo nizki. Ves čas sem se trudila čim več govoriti in 

biti nasmejana. Tako sem od treh otrok le dobila odgovore, dvema pa pesem izgleda ni bila 

zanimiva, prav tako jima je bilo zelo nerodno odgovarjati na vprašanja. 

Pri risanju pa je bilo čisto drugačne. Vsi so vedeli, kaj točno morajo narediti, med samim 

risanjem so mi ves čas kazali svoje umetnine in mi govorili, kaj vse morajo še narisati.   

2.6.8.2 ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA 

O čem govori ta pesem? 

AMILA: Am, o palčku.  

ERNA: Mmmm, v anglu? 

O angelu ja. Kako je angelu ime? 

BONO: Angel k spi v zvezdah. 

ERNA: Pa sanja. 

Kaj pa sanja ta angel? 

TAJ: Da je poletu med zvezde. 

Kako si predstavljate angelske sanje? 

BONO: Da je poletu nad zvezde, js si tko p predstavljam. 

ERNA: Da je poleteu u nebo. In letal med bloki pa med hišami da, a gleda če, a se kdo 

prebudi, da gre k njemu.  
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AMILA: Amm, da so zvezde.  

TAJ: Da lati v nebo angel. In am pogleda, da, da če se zbudi. Dojenčk, otroci. In gre 

pogledat. 

ZOJA: Da gre angel v nebo pa se sprehaja med zvezdami.  

Kaj pomeni da te angel prestreže s krili? 

AMILA: Da ga narežeš. 

ZOJA: Neeee, angel je prijazen.  

BONO: To pomeni da ga je uspaval! 

ERNA: Da ga je, da ga je objeu. 

BONO: Mogoče pa tko, da mu je dau zvezdo nad glavo pa ga pukriu. 

ZOJA: Da te zaziba in te da v posteljo. 

Kaj je to sen? 

ERNA: Senca. 

BONO: Senca. 

AMILA: Mmmm, senca. 

TAJ: Mmmmm ... 

ZOJA: Da te da angelček nazaj v postlo.  

Zakaj moramo ljudje spat? 

BONO: Zarad tega da lahko rastemo. 

ERNA: Zato kr, mmmm, zato kr človek k ne spi a, a, celo noč lahko umre.  

AMILA: Zato kr bo kmalu noč. 

TAJ: Ker smo utrujeni, ker gremo delat. 

ZOJA: Da mormo spat zard tega ker smo utrujeni, ker smo šli v službo. 

BONO: Pa prostor nardimo, da lahko čim več jemo. Pa tut zard tega da se odpočijemo, 

pa lohka pol ustanemo pa se naprej igramo.  

Zakaj vam je bila bolj všeč ta pesem? 

BONO: Zarad tega kr je leteu. 

TAJ: K je utroke nazaj uspavu. 
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2.6.8.3 SLIKE OTROK 

 
Slika 85: Speči angel 

 
Slika 86: Speči angel 
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2.6.9 DELO S TEKSTOM (BRANJE): SVETLANA MAKAROVIČ: SHOW 

STRAHOV: ZMAJ  

V tihi sobici se pesnik 

ravnokar odpravlja spat –  

a v sosednjem stanovanju 

se še dere otročad – 

pesnik pa srdito sklene, da se jim bo 

maščeval: 

 Ti preklenska mularija, 

tristo vragov, rad bi spal! 

Le počakajte, napisal 

vam pošastno bom pesnitev, 

kaj pesnitev! To bo prava  

grozovitev, strahovitev! 

Ves tegoten pesnik vstane, 

sede  za pisalni stroj, 

pa že niza strašne verze 

o strahovih … Ojojoj! 

 

Pa se pod ljubljanskim gradom 

prebudi zeleni zmaj, 

bruhne ogenj in kletvino: 

 Saprabolt hudič nazaj! 

Tristo dolgih let sem dremal 

pod to goro, v klobčič zvit, 

zdaj se bom sladko pretegnil, 

a potem bom šel strašit! 

Kje so tisti leni mulci, 

ki sedaj brezskrbno spe, 

pa sinoči pozabili  

so umiti si zobe? 

Čakajte, lenobe lene, 

najbrž me še ne poznate, 

plamen bruhnem pod odejo 

in vam osmodim podplate, 

pa bo v postelji preplah, 

mama, mama, tu je strah, 

strah pa gode in hohnja, 

odpoditi se ne da! 

 

Komaj verze te napiše,   

glej no, pa je strah že tu, 

a namesto tečnim pamžem 

gre nagajat pesniku! 

 

Zmaj 

Se ognja mi nabralo je 

tu notri še pa še, 

prihajam, da ga ohladim, 

saj me že v gobcu žge! 

Kipim, žarim, norim, plamtim, 

togoten sem in besen 

in komaj čakam, da se zdaj 

nad komerkoli znesem, 

le kje je kdo, da ga zbudim 

iz mirnih, sladkih sanj, 

le kje je kdo, le kje je kdo, 

da plamen bruhnem vanj? 

Le čakaj me, le čakaj me, 

poredni otročaj, 

jaz nisem kakšen kuščarček, 

jaz sem ognjeni zmaj! 

Kipim, žarim, od znotraj se 

v strupenem ognju kuham 

in če pošteno se zjezim, 

dim, strup in ogenj bruham … 

pa mi je ognja zmanjkalo 

in zdaj grem mirno spat 

zadovoljen in ohlajen 

spet pod ljubljanski grad … 

 

Brž si pesnik ves prestrašen 

stekel je zobe umit, 

spet se v posteljo je zvrnil 

in zaspal kakor ubit … 

 

2.6.9.1 ANALIZA 



102 
 

Pri pogovoru o tej pesmi je bila motivacija otrok enaka kot pri Spečem angelu. Ista otroka 

pesmi nista poslušala. Med samim pogovorom sem otrokom zopet morala postavljati 

vprašanja vsakemu posebej, vendar so povedali veliko več kot pri pesmi Toneta Pavčka.  

 

2.6.9.2 ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA 

O čem je govorila ta pesem? 

ERNA: O zmaju. 

Kje je ta zmaj živel? 

ZOJA: V Ljubljanskem gradu. 

Kdo je napisal to pesem o zmaju in zakaj jo je napisal? 

ZOJA: Pesnik, ker so mu, otročičk je joku pa ni mogu spat. 

Kater otročiček je jokal? Ali je bil to njegov otrok? 

ERNA: To so mu nagajal otroci v sosednjem stanovanju. 

Kaj se je zgodilo, ko je pesnik napisal to pesem o zmaju? 

ZOJA: Zmaj je oživel. 

ERNA: Pa pesniku je šu nagajat, namest sosedovim otrokom! 

Torej se je pesnik maščeval otrokom in napisal pesem o zmaju. Kaj je to maščevanje? 

BONO: Maščevanje meni pomeni, da se nekdo iz enga norčuje, in potem se drugi 

njemu nazaj norčuje. 

ERNA: D, d, da se kregata. 

AMILA: Ammm, da se borijo. 

TAJ: Mmmmmmm ... 

ZOJA: Ja, če end človek enmu drugmu nagaja, pol drug njemu nagaja. 

Kako si pa vi predstavljate grozovitev, ki jo je pesnik napisal? Kaj sploh pomeni 

grozovitev? 

BONO: Da nekdo gleda grozo, da ga nekdo hoče prestrašt. 

ERNA: Da, da, d, d, d koga en zgorzi. 

AMILA: Mmmm, mmm ... 

TAJ: To je biu zmaj, zelen, k je bruhu ogn, pa velk je biu. 

Ko se je zmaj prebudil, se je sladko pretegnil. Kaj to pomeni? 

BONO: Da se je pretegnu, pol se je pa pulizu. 

ERNA: Da se je posladkau. 

AMILA: Aaa, am, am, pomen da se pretegnš k greš spat (mi pokaže). 
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TAJ: Mmmmmm ... 

ZOJA: Ammm, am ... 

Kakšnega si vi predstavljate tega zmaja? 

BONO: Zlenga, z ognjenim repom. 

Kakšne so sladke sanje? 

AMILA: Da sanjaš neki. Očija. 

ERNA: Da sanjaš sladke sanje. Ja lahko, js sm enkrat sanjala torto. 

TAJ: Da sm biu u vrtcu. 

ZOJA: Da je Polje biu sladka torta, pa k sm šla v vrtec sm po poti jedla. 

BONO: To pomeni, da ti nekdo reče za lahko noč: »Sladke sanje.«, to pa, to pa 

pomeni, da lepo sanjaš. Recimo, da sanjam da sm meu osmi rojstni dan.   

Zakaj vam je bila bolj všeč ta pesem? 

ERNA: Zato kr je kr je, zmaj prestrašiu pesnika namest, da bi otrok. 

AMILA: Zato k mi je bla ušeč. 

ZOJA: Zato k je zmaj prestrašu pesnika namest utroke. 

 

2.6.9.3 SLIKE OTROK 

 

Slika 87: Show strahow: Zmaj 
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Slika 88: Show strahow: Zmaj 

 

Slika 89: Show strahow: Zmaj 
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2.6.10 DELO S TEKSTOM (BRANJE): TONE PAVČEK: PREOBILJE 

Rad imam … ah, kaj vse na tem svetu! 

Mamo in tata, teto Marijo, 

druge sorodnike, če ne težijo, 

sonce na nebu, metulja na svetu, 

ribo v potoku, praznike v letu, 

ptičke, počitnice pa televizijo, 

če je kakšen super program 

in ne le govoreča solata. 

Rad imam kokto pa torto in mlajšega brata, 

kadar ne joka. 

Rad žvižgam na prste, rad se igram, 

rad imam Roka 

in sestro njegovo. Ime ji je Lara. 

Rad imam še pa še,  

skoraj kar vse. 

 

Ah, kdo neki ve,  

kako lahko gre vse to, 

kar ljubim in maram, 

v eno samo srce, 

da ne poči, 

ali česa, kar je preveč, 

ne izloči?! 

2.6.10.1 ANALIZA 

Tokrat sem se odločila, da bom pogovor o prebranih pesmih poenostavila. Do sedaj sem 

pričakovala, da mi vsak otrok odgovori na vsako vprašanje in pogovor ni tekel gladko, ampak 

je bil na nek način zelo šolsko izpeljan. Poskušala sem biti bolj preprosta in otrokom sem 

pustila, da povedo, kar imajo povedati. Če kdo ni želel odgovoriti na vprašanje ali se vključiti 

v naš pogovor, pač ni govoril. In brez truda smo uspeli odgovoriti na vsa vprašanja. Nekatera 

vprašanja so se mi celo porajala med samim procesom. Otroci so se sprostili, odgovarjali so 

spontano brez vmesnih prekinitev oz. čakanja.   

 

2.6.10.2 ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA 

O čem govori pesem? 

NELI: U Tonetu Pavčku. 

LUKA: Mmmm, on ma rd kokto, torte in še programe na televiziji če ni govoreče 

solate, pa bratce pa sestrice. 

NELI: Pa mamico, ptičke ... 
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LUKA: Vse na tem svetu! 

TAID: Pa ribico. 

NEJC: Skorej use na svetu. 

Luka je prej omenil, da ima rad tudi televizijo, če na njej ni govoreče solate. Kaj pa je to 

govoreča solata? 

LUKA: D da govori solata, lalalal lalala la. 

TAID: To sam, u risankah in filmih lahko govuri. 

NELI: Pa še reku je, da mu nebi poču srce. 

Zakaj je to rekel? 

LUKA: Zato, ker ma use rd. 

TAID: Ja, zato k ma use rd. 

Koga vse imate pa vi radi in zakaj? 

NELI: Rada mam zelenjavo, rada mam Barbaro. Pa Nejca, Živo, Erno, mami, očija, 

sestrco, bratca, babi, dedija, pa še eno babi, pa še enga dedija ... Vse na tem svetu. 

Rada jih mam, zato, ker imam rada naravo. 

ADNA: Ammmm, očija, pa mami, pa ... Am medvedka. Zato, k mi dovolijo. 

LUKA: Mmmm, Evo, očija, mami, babi, dedija, še eno babi u Dumžalah pa še enga 

dedija u Domžalah. Pa mojo babi Milko. Zakaj jih imaš rad? Zato. Mmmm, zato, ker 

mi, ker mi velik dovolijo. 

NEJC: Atija, pa mami pa, am, babi, pa dedija, pa svoje ribice pa svojga kužka Smrčka. 

Rd jih mam kr mami pa oči mi dovolita igrce igrt, pa kužk mi dovoli da se stisnm k 

njemu. 

TAID: Mamico, sesrco, bratca, pa babico, pa dedija, pa še eno babico pa še enga 

dedija. Rd jih mam k so mi ušeč. 

Ali mislite, da vam lahko srce poči, ker je tako polno, ker je toliko ljudi in živali v njem? 

TAID: Neeee! 

LUKA: Neeeee! 

NELI: Lahko nm poč, če se preveč smejemo, al pa če ns kdo žg'čka.  

 

2.6.11 DELO S TEKSTOM (BRANJE): SVETLANA MAKAROVIČ: SHOW 

STRAHOW: BAVBAV 

V tihi sobici se pesnik 

ravnokar odpravlja spat –  

a v sosednjem stanovanju 

se še dere otročad – 

pesnik pa srdito sklene, da se jim bo 

maščeval: 

 Ti preklenska mularija, 

tristo vragov, rad bi spal! 
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Le počakajte, napisal 

vam pošastno bom pesnitev, 

kaj pesnitev! To bo prava 

grozovitev, strahovitev! 

Ves tegoten pesnik vstane, 

sede  za pisalni stroj, 

pa že niza strašne verze 

o strahovih … Ojojoj! 

 

Zdajle se izpod smetišča 

plazi, zmršen in kosmat, 

z dolgim, mahajočim repom, 

ves okrogel in špehat, 

s kosi žaltave slanine –  

zavaljeni strah Bavbav! 

Ali veste, komu žuga, 

veste kam se bo podal? 

K tistim cmevkajočim punčkam, 

ki vreščijo: Nočem jesti, 

že tako sem predebela, 

sram me iti je po cesti! 

Joj, ti svojeglava punčka, 

zdaj bo pa prišel Bavbav 

in te z mastnim črnim krempljem 

bo pod brado požgečkal! 

Pa bo v postelji preplah: 

Mama, mama, tu je strah – 

strah pa gode in hohnja, 

odpoditi se ne da! 

 

Komaj verze te napiše, 

glej no, pa je strah že tu, 

a namesto tečnim pamžem 

 gre nagajat pesniku! 

 

Bavbav 

Kdo pa ni pojedel kruha z maslom? 

Kdo je vrgel tortico v smetnjak? 

Čakaj me, ti nevzgojena punčka, 

že prihajam, jezen kakor vrag! 

Hočem, da otroci so debeli 

in podobni tolsti mortadeli, 

vsi se morajo sto kil zrediti, 

hlače naj jim pokajo na riti! 

Vsi slovenski pamži so presuhi, 

naj se jim zaoblijo trebuhi, 

hočem, da so kakor mišelinke, 

žro naj torte, mastne palačinke, 

lokajo čim slajše naj kompote, 

vase tlačijo vseh vrst rižote, 

šest klobas in masten kos svinine 

v vsak želodec naj takoj izgine, 

smetano naj lokajo za žejo 

in nasploh naj neprestano žrejo! 

Vitkih deklic pa sploh ne trpim, 

če katero najdem, jo zdrobim! 

Kdor ni ješč, si sam nesrečo išče, 

tega bom strahotno kaznoval, 

si me slišalo, ti suho pišče? 

Jaz ti bom že dal – jaz sem Bavbav! 

No, ali sem grozen ali nisem? 

Vidite, zato sem pa Bavbav, 

tisti, ki ni krožnika polizal 

bo od blizu krempelj moj spoznal! 

 

 Pusti me! Zavpije pesnik, 

jaz jem rad, celo prerad, 

saj sem kar lepo okrogel –  

zgini že, da ležem spat! 

In zazeha, se pretegne ... 

 

2.6.11.1 ANALIZA 

Ta pesem je bila otrokom zelo všeč, saj so med samim pogovorom ves čas govorili drug čez 

drugega. Dva otroka nista nič sodelovala oziroma odgovarjala na vprašanja, sta pa ves čas 

poslušala. Adna naj bi imela probleme z izražanjem v slovenskem jeziku, vendar sem opazila, 

da že zna govoriti tekoče slovensko, le nerodno ji je bilo. Prav tako je bilo nerodno Nejcu.  
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Pri risanju je imel probleme na začetku Nejc. Vem, da ima že od nekdaj nekakšen strah pred 

likovnim izražanjem. Rekel mi je, da ne zna narisati Bavbava. Odgovorila sem mu, da vem, 

da zna, in da ga naj nariše tako, kot si ga sam predstavlja. Ne more ga narisati narobe. Tako se 

je lotil dela, sicer z malo zadržanostjo, vendar je sliko dokončal brez problemov. 

2.6.11.2 ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA 

Kakšna je bila ta pesem? 

TAID: Ta je bla smešna. 

O čem je govorila? 

NELI: Bav bavu. 

Kje je živel ta Bavbav? Kakšen je bil? 

NELI: Iz smetišča, pa je biu okrogu in špehat! 

Kaj pa to pomeni da je bil okrogel in špehat? 

LUKA: Da je meu preveč špeha in da je biu preveč debeu. Pa črn je biu! 

NELI: Pa kremple je meu, črne! 

Koga je Bavbav strašil? 

NELI: Posušene punčke in še a, mmmm, pesnika. 

Zakaj je strašil pučke in fantke? 

NELI: Zato, ker preveč jokajo. 

LUKA: Zato, ker so preveč suhi! 

NELI: In on je hotu, da oni jejo. Da bi preveč pojedl. 

Kaj vse bi mogli otroci pojesti, da bi se zredili? 

LUKA: Torte, čokoldo, banane. 

NELI: Sladoled, sladkarije, pa kis, pa poune vreče bonbonov, pa marmelado, pa 

majonezo. 

TAID: Pa solato, pa papriko pa korenje, pa juho, pa čokolado. 

Ker so se otroci drli, ko je pesnik želel spat, je ves tegoten vstal iz postelje. Kaj to 

pomeni, da je pesnik tegotno vstal? 

NELI: Da je ustou s palcami.  

LUKA: Da hodš. 

NEJC: Ammm, da s palcami ustanš. 

TAID: Da da, ammm, da greš spat, d greš nahrant svojga psa.  

Ker so pesniku otroci tako nagajali, je rekel, da se jim bo maščeval. Kaj to pomeni? 

TAID: Da se tepš pa boksaš. 
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NELI: To pomen, da jih bo pesnik pretepu. 

ADNA: Boksnu jih bo. 

Kakšen je svojeglavi človek? 

NELI:  A, da, a, da maš mužgane. 

ADNA: Ko si pridn.  

LUKA: A daa, da je zlo jezn. 

NEJC: Da je jezn. 

TAID: Da, da je jezn in uzame palco. 

Kaj pa, ko so bile v pesmici punčke, ki so bile debele in jih je bilo sram. Kaj je to sram? 

LUKA: Da si ne upaš it čez cesto, ker si tok debeu. 

NEJC: Ammm, da, da ti je nerodno, k se z enim pogovarjaš.  

NELI: Da ti je nerodno, k se lupčkaš. 

TAID: Da, da da. Sram pumeni, da nočš nusit šotora, kamna al pa drevo ... 

Zakaj vam je bila bolj všeč ta pesem? 

ADNA: Zato k je strašljiva bla, ampak ... 

NELI: Ker je bla bl strašna. 

LUKA: Zato, ker je bla velik strašna in velik smešna. 

NEJC: Zato, ker je punčke sram. 

TAID: K je bla tok smešna pa tok strašna! 

2.6.11.3 RISBE OTROK 
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Slika 90: Show strahow: Bavbav 

 

 

 

 
Slika 91: Show strahow: Bavbav 
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Slika 92: Show strahow: Bavbav 

 

 

 
Slika 93: Show strahow: Bavbav 
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Slika 94: Show strahow: Bavbav 

   

2.6.12 DELO S TEKSTOM (BRANJE): TONE PAVČEK: ODRASTEŽ 

Moja mama je super. Seveda 

z napako. Včasih je tečka 

in name še zmeraj gleda 

kot na majhnega dečka. 

 

Ona misli, da sem še micen 

kot kakšen dojenček z dudo, 

pa mi kar naprej lice 

moči s cmočki poljubov. 

 

Ona bi rada, da rastem 

počasi kot kraški kapnik, 

a jaz hitro, da premikastim 

nekoga v sosednji klapi. 

 

Tako nisva na isti valovni  

Dolžini z ljubljeno mamo. 

Ona bi me vodila v peskovnik 

ali nosila štuporamo, 
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a jaz bi rad hitro stekel 

med odrasle in med možate 

in mami skoro rekel: 

Odslej bom jaz pazil nate!    

2.6.12.1 ANALIZA 

Pri obeh pesmih so vsi otroci sodelovali pri pogovoru. Na začetku niso toliko govorili drug 

čez drugega in so dvigovali roke, ko so želeli kaj povedati. Proti koncu pa so se že prepirali, 

kdo bo prvi odgovoril na vprašanje. Še posebej Anis je želel biti v središču pozornosti. Če ni 

prvi začel odgovarjati na zastavljeno vprašanje, ni pustil ostalim, da odgovorijo. Tako sem ga 

morala ves čas opozarjati. Je pa res, da je dajal izvirne odgovore.  

2.6.12.2 ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA 

O čem govori ta pesem? 

LIA: Odrastež.  

Kdo je ta odrastež? 

NEŽA: Mamica njegova.  

ERNA: In deček. 

ANIS: Deček, k je hotu tečt. 

ERNA: Hotu je it med odrasle. 

Zakaj si je želel iti med odrasle? 

LIA:  Mami mu je bla kr neki. K mu je težila. 

ANIS: Zato k misl, d daje biu še mjčkn otrok, o on pa je biu velk. 

A vaše mamice tudi na vas gledajo kot na dojenčke? 

ANIS: A-a nikol. Nikol. Skos k grem spat, mi sam da lupčka.  

ERNA: Men tut mami, k grem spat mi reče samo lahko noč in grem spat. 

NEŽA: Js nism kot dojenčk, k dojenčki hodjo skos spat, js pa ne grem vedno spat. 

Ali bi vi bili raje za vedno otroci ali odrasli ljudje? 

NEŽA: Js bi bla raj otrok, zato k otroci se loh še igrajo, odrasli pa morjo skrbet za 

njih. 

ERNA: Js bi rada bla otrok, zard k pol, če sm odrasla morm plačat položnce. 

ANIS: Js bi biu pou otrok pou odrasu. To to bi zgledal, kda bi pou urce delu kar 

odrasli delajo, pou ure pa kar otroci delajo. Otroci se igrajo pa gledajo risanke, odrasli 

pa, pa se, pa sedijo, pa jejo, grejo v službo, pa spijo k leni osli.  
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LIA: Raj bi bla otrok. Zato k moji starši se kregajo, k vidjo eno lepo lučko, pa se 

kregajo, ej ne bi tega, kr denarčka hočm met dost.  

Kdo mama?   

ERNA: Starš. 

LIA: Starš. 

ANIS: Am, ma, mama je oseba k skrbi zate. 

NEŽA: Starš tvoj. 

Zakaj je nekdo tečen?  

ERNA: Da ti nekdo tko nagaja. 

LIA: Pomen, da si tečn. 

NEŽA: Da je nekdo tečn, po pa drug tega ne mara. 

Kaj pomeni, da nekoga premikastiš? 

ANIS: Jst vem! Am premikastt pomen d, da da si zvit, pa da nekoga dobr ukanš. Pa da 

on tega sploh ne ve. 

NEŽA: Da ga premaknš nekam. 

ERNA: Da se js igram in mamica neki dela za mano in js ne vem. Pol me pa ustraš. 

LIA: Da nekdo te ustraš. 

Kaj je ista valovna dolžina? 

LIA: D, da nista skupi. 

ERNA: D, da ni ona njegova prava mama. 

NEŽA: Da, da nimaš mame, pol pa dobiš eno mamo, k je v resnici hudobna še. 

ANIS: Ammm, mislm da pomen valovna dolžina, kok sta velka. 

Zakaj ljudje zrastejo? 

ERNA Zato, zato, a zato ... 

ANIS: Zrastš zato, da da greš loh u šolo.  

NEŽA: Zato da, ker, am, mmmmm, zato da, da am, da k si mejh pa pol mislš, da je bit 

bolš, da si velk, pol pa ti ni to ušeč, ker je mejhn bit bolš. 

LIA: Zato, ker mormo. Al kaj, da smo vedno taki mejhni? 

Ali boste vi skrbeli za svoje starše, ko boste zrasli. 

LIA: Ja js bom. Ja k bojo že velki. 

NEŽA: Zato, ker oni bojo bli stari in morš jim mal pomagat. 

NEŽA: Zato, kr če si star, eni ne morjo hodt. In da mu pomagaš, ga morš nest. 

ANIS: Sam pomagu jim bom, ampak ne bom skrbeu za njih. Sami puskrbijo zase. 

Zakaj ti je bila bolj všeč ta pesem? 
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ANIS: Z z zato k, zato k bolš poje pesnik. 

 

2.6.12.3 SLIKA OTROKA 

 

Slika 95: Odrastež 

2.6.13 DELO S TEKSTOM (BRANJE): SVETLANA MAKAROVIČ: MUCEK 

SIROTA 

Hitro semkaj pritecite, 

mali muc je brez zaščite, 

naj nekdo ga posvoji, 

preden se mu kaj zgodi! 

 

Tam pred vrati je zagnal 

pretresljiv, obupan mijav, 

muc bi rad skodelo mleka 

in prijaznega človeka. 

 

Mraz je, že se večeri, 

veter brije do kosti, 

mucek pa je zunaj sam, 

kam naj se zateče, kam? 

 

In ker res ne gre drugače, 
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odnesimo drobno mače 

v toplo hišo, kjer žive 

skupaj muce in ljudje.   

2.6.13.1 ANALIZA 

Otroci so bili pri tej pesmici zelo empatični do ubogega mucka. Čisto vsi so se strinjali, da 

moramo zanj poskrbeti, da ga ne smemo pustiti zunaj na mrazu. Besede, ki jih niso razumeli 

(npr. posvojitev), smo razjasnili takoj po njihovih odgovorih. 

Pri slikah lahko vidimo, da so vsa dekleta narisala skoraj enako sliko; mucka, hišo, veter in 

sebe. Vsi ti elementi so tudi v pesmi, vendar se opazi, da so prerisovale ena od druge.  

2.6.13.2 ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA 

O čem govori pesem? 

NEŽA: Od tega mucka. 

LIA: Ostou je sam uzuni. 

ERNA: Da, da je biu sam uzuni, in da je blo zlo mrzlo, in da mu morjo človeki 

pomagat. 

Zakaj ji morajo ljudje pomagati? 

LIA: Da ne bi pol umru, kr muckam je tut mrzlo, veš? 

NEŽA: Zato ker mucki, mejčeni mucki, jim je velik mrzlo in putem, če jim ne 

pumagaš, lahko tut umrejo. 

Kaj je posvojitev? 

ANIS: Da pusvujiš pumen da, da neko, da, da pusvujiš živau. To pumen da, da greš u 

trguvino z mačkam, da, da greš u tgovino z ljubljenčki in tm, tm pusvujiš mucko. 

ERNA: D d d d da ga rešš. Pa da ne bo zbuleu.  

NEŽA: Da ga maš zelo rad.  

LIA: Da ga upozoriš.  

Kaj pomeni, da ti veter brije do kosti? 

ERNA: Da da ti lahko kosti prmrzne. 

ANIS: Ja, da ti lahko zmrzne kosti, in pol si tko zmrznen in ne morš več hodt, pa padš. 

NEŽA: Da ti, da te zlo, zlo zebe, pa da loh umreš k te tok zebe. 

LIA: Nežko ma prou, lahko umreš od tega. Ker mucki pa niso ublečeni.  

Kaj pomeni, da skrbimo za hišnega ljubljenčka? Kaj vse moramo početi? 

NEŽA: Da skrbiš za njega, da ne umre.  
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ERNA: Da mu dajš za jest, da ga lpo, da ga lpo pukrijš, da mu ne bo mrzlo. Pa lepo ga 

brčkaš v vodi, da se skopa in pol ga preoblečš v eno taki k majo kužki.  

ANIS: Bi ga kr pustiu na dekci.  

LIA: Da skrbiš pomen, da ga daš not, pa pukrijš.   

Zakaj vam je bila bolj všeč ta pesem? 

LIA: Zato, kr je bl lepa. 

NEŽA: Zato k mam js tut rada mucke. 

ERNA: Kr lepo skrbi za živali tko, kr mam tut še js rada mucke. 

 

2.6.13.3 SLIKE OTROK 

 

Slika 96: Mucek sirota 
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Slika 97: Mucek sirota 

  

 

Slika 98: Mucek sirota 
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2.6.14 DELO S TEKSTOM (BRANJE): TONE PAVČEK: KAJ JE TO ŠKODA 

Škoda, 

da ne rastejo žoge 

na drevju ko hruške ali banane, 

škoda, 

da se naloge 

ne pišejo same: 

to bi sadjaril veselo 

z žogami celo leto! 

 

Škoda, 

da ne znajo stonoge 

drsati po parketu, 

škoda, 

da leteče preproge 

ne frče po vsem svetu: 

to bi cunjaril veselo 

s preprogami celo leto! 

 

Škoda, 

da so izumili stroge 

starše, tate in mame, 

škoda, 

da za otroke uboge 

veljajo prepovedi same, 

a najbolj škoda, 

da od vzhoda pa do zahoda, 

nihče ne razume, kaj je to škoda! 

2.6.14.1 ANALIZA 

Pri tej pesmi so otroci rabili malo spodbude, da so ugotovili oziroma se spomnili, o čem je 

govorila. Lev me je vprašal, zakaj ne beremo iste pesmi, kot smo jo prvič, pa sem mu 

pojasnila, da vsakič preberemo druge pesmi. Drugače sem razočarana, kako so otroci 

odgovarjali, kaj je zanje škoda. Pričakovala sem dolj domiselne odgovore. Zanimivo se mi je 

zdelo tudi, da Lorenc ni vedel, kaj je preproga.    

 

2.6.14.2 ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA 

O čem govori ta pesem? 

LEV: O žogah in hruškah. 

ŽIVA: Pa o bananah. 
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Ves čas je omenjal škodo. Kaj je zanj škoda? 

LEV: Da a žoge niso zrastle na drevesu. Pa da a, a so stroge mame. Škoda, da so 

strogi očetje in mame.  

Kaj je pa za vas škoda?  

LEV: Da je nekaj, da, ne morem. Do si otrok hoče nardit, a recimo, a avto. 

AŽBE: Aaaa, js hočm taprau avto pa bi ga čist sam vozu.  

ŽIVA: Aaaam žoge si ne morm narest. 

LORENC: Da, a, da si ne morm narest avto. 

Zakaj na drevesu ne rastejo žoge? 

ŽIVA: Zato, k žoga ni jabolko pa hruška.  

LEV: Zato, kr se ne more dat na drevo. 

LORENC: Zato, ker ni hruška. 

AŽBE: Kr so žoge! 

Zakaj ne moremo letati s preprogami? 

LEV: Zato, kr nimajo kril! 

LORENC: Zato, kr na progi vozijo vlaki. 

AŽBE: Ne, na tirnici vozijo.  

LORENC: Kaj je preproga? 

AŽBE: To je tepih. Pa ne mormo letet z njim, kr smo pretežki. 

ŽIVA: Če nimajo kril, kako nej letijo? 

Zakaj so starši strogi? 

LORENC: Zato, ker otroci nagajajo. 

LEV. Zato k nočejo, k ne vrjamejo, da bojo otroci letel na preprogah. 

ŽIVA: Ker nočejo tega narest (otroci). 

AŽBE: Pa zato k nč ne smejo otroci. 

Zakaj vam je bila ta pesem bolj všeč? 

LORENC: Zato, kr je biu še drevo. 

AŽBE: Zato kr, zato am ... Ker je škoda. 

LEV: K so bla jabuka pa hruške pa banane.  
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2.6.14.3 SLIKE OTROK 

 

Slika 99: Kaj je to škoda 

 

 

Slika 100: Kaj je to škoda 
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Slika 101: Kaj je to škoda 

 

2.6.15 DELO S TEKSTOM (BRANJE): SVETLANA MAKAROVIČ: TOVARIŠICA 

LISICA 

Tovarišica lisica, kam jo pa mahaš, se za trnutek ustavila boš, 

tovarišica lisica, ti je kaj znano, 

kam je izginila bela kokoš? 

Tovarišica lisica, kam jo pa mahaš, 

se za trenutek ustavila boš, 

tovarišica lisica, je mar resnica, 

da imaš na vesti belo kokoš? 

Tovarišica lisica, če je resnica,  

da si pohrustala belo kokoš, 

tovarišica lisica, tole ti rečem, 

da nam pošteno plačala jo boš. 

Tovarišica lisica, kaj se oblizuješ, 

nikar nas takole nedolžno ne glej! 

Tovarišica lisica z glavo zmajuje 
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in gre s svetniškim obrazom naprej. 

Tovarišica lisica ob plotu se plazi, 

kurje meso je okusno tako ... 

Tovarišica lisica, pazi se, pazi, 

enkrat še tebi odklenkalo bo! 

2.6.15.1 ANALIZA 

Ko smo se pogovarjali o tej pesmi, sem videla, da otrokom ni bilo čisto jasno o čem govori. 

Razumeli so, da je lisica pojedla kokoš in se pretvarja, da je ni pojedla. Zaključnih verzov, ko 

ji gospa grozi z maščevanjem, pa niso razumeli. Tako sem jim pojasnila, kaj pomeni, da bo 

lisici odklenkalo, in s čim bo plačala ukradeno kokoš.    

 

2.6.15.2 ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA 

O kom govori pesem? 

LORENC: O tovarišici lisici. 

Kaj je tovarišica lisica naredila? 

LEV: Pojedla je kokoško. 

LORENC: Ja, ker je bla lačna. 

Pa je lisica priznala, da je pojedla kokoš? 

LEV: Ne. Ona, ona se je zlagala.  

Tako. Hodila je stran in delala svetniški obraz. Kakšen je svetniški obraz? 

LEV: Vesel. 

S čim mislite, da bo lisica plačala to kokoš? 

LORENC: Aaaa, z dnarjom. Al pa na kartico. 

ŽIVA: Kje bo pa dobila denar? 

AŽBE: U službi. 

LORENC: Na banki. 

Svetlana je napisala, da bo tudi njej odklenkalo. Kaj to pomeni? 

ŽIVA. Odklenlo. 

Zakaj ti je bila ta pesem bolj všeč? 

ŽIVA: Zato k, zato k je pojedla kukoš. 
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2.6.15.3 SLIKA OTROKA  

 

Slika 102: Tovarišica lisica 

 

2.6.16 DELO S TEKSTOM (BRANJE): TONE PAVČEK: MAVRIČNI TOBOGAN 

Kadar se mavrica boči 

od tata do mame, 

ringaraja napoči 

tudi zame. 

 

Po loku izvrstnem 

drvim sem in tja 

in nikoli ne zdrsnem, 

če nočem, na tla. 

 

Tam gori rišem  

z mavrico samo 

sonce in hiše 

in tata in mamo. 
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Še barve si vzamem 

in brž naredim 

potok in kamen, 

raka pod njim. 

 

Potem naveličan 

oddričam z neba 

in tata prepričam, 

da se z rakom igra. 

 

2.6.16.1 ANALIZA 

Ta skupina otrok ni imela problema z razumevanjem pesmi. Poznali so tudi mavrico, vedeli 

katere barve so v njej, in kako nastane. Pogovor je stekel brez zapletov in vse skupaj je trajalo 

slabih dvajset minut. V nekaterih skupinah je pogovor trajal po več kot štirideset minut. 

2.6.16.2 ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA 

O čem govori pesem? 

NELI. Ta pesem govori u mavrici. 

LUKA: In dečk je narisu sonce in mamo in hišo na mavrici. 

Kje je deček dobil barve za risanje? 

LUKA in NELI: V trgovini. 

NEJC: V mavrici. 

Katere barve vse so v mavrici?  

NEJC: Rdeča, modra, uranžna. 

LUKA: Vijolčna, rumena pa modra. 

NELI: Pa še zelena! 

Ali veste, zakaj nastane mavrica? 

LUKA: Ja, iz džja. 

NEJC: Pa sonca. 

Zakaj se mi nečesa naveličamo? 

NELI: Zato k nm je dolgčas. 

LUKA: To sm js hotu rečt. 

NEJC: K gledam risanke. 
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NELI: Js se pa igr'c naveličam. 

Zakaj vama je bila bolj všeč ta pesem? 

NELI: zato ker, ker je bla mavrica in mama pa očka pa tobogan, js pa obožujm 

tobogan. 

BRINA: K je oči pa mami, pa k je iz mamice nastou tobogan.  

2.6.16.3 RISBE OTROK 

 

Slika 103: Mavrični tobogan 
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Slika 104: Mavrični tobogan 

     

2.6.17 DELO S TEKSTOM (BRANJE): SVETLANA MAKAROVIČ: ČIČIDO 

Ptički bomo na hrib pohiteli, 

na najvišje drevo poleteli, 

zjutraj, preden še sonce bo vzšlo, 

na vse grlo žgoleli in peli 

 

za vrtnice, za šmarnice, 

spominčice, marjetke, 

za brezovo zelenje, 

za zdravje in veselje, 

 

za tople majske sapice, 

za sonce in pomlad, 

pa tudi za vsakogar, 

ki ima nekoga rad: 

 

Čičido, čičido, čičido! 
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2.6.17.1 ANALIZA 

Otroci so pesem razumeli brez problema. Ustavilo se nam je le pri majskih sapicah. Zanimivo 

se mi zdi, ko otroci ne vedo pomena raznih besed. Tako neznano besedo povežejo s podobno, 

že znano in ji prisvojiijo njen pomen. 

2.6.17.2 ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA 

O čem je govorila pesem? 

LUKA: O ptičkih. 

Kaj so počeli ptički? 

LUKA: Peli in takoj zjutri so se odprav'l na največji drevo. 

Za koga vse so peli? 

NELI: Za vrtnice! 

LUKA: Šmarnice  pa za tulipane. 

In ptice so pele tudi za vsakogar, ki ima nekoga rad. Koga imate radi vi? 

NELI: Mami, Erno, Brino, atija. 

BRINA: Mami, Ulo, atija, Erno. 

NEJC: Nejca, Anisa, Lukata, očija, mamico, Peti. 

LUKA: Nejca, pa Anisa pa Tadeja. 

Kaj so majske sapice, saj so ptice zapele tudi za tople majske sapice. 

NELI: Sape. 

LUKA: Pljuča. 

NEJC: Tist k dihajo. 

BRINA: K kašlamo. 

Zakaj vama je bolj ušeč ta pesem? 

NEJC:  Zato, ker so živali. 

LUKA: Zato, ker so ble živali in tički pa k so zjutri šli na največje drevo. 
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2.6.17.3 RISBE OTROK 

 

Slika 105: Čičido 

 

 

Slika 106: Čičido 
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2.6.18 DELO S TEKSTOM (BRANJE): TONE PAVČEK: PRAVLJICE Z NAPAKO 

Vse pravljice za lahko noč 

imajo hudo napako: 

v vse, v vse, sladke in kratke 

zmeraj enako 

strogo ukazujoč 

butne ob koncu glas, 

da nas  

stisne za vrat: 

Spat! 

 

Pa so princi komaj z mezinci 

prijeli kraljično za roko 

in svatje veseli 

komaj začeli 

ples za poroko! 

Ah, kje je še potlej samoumevna 

vsaj sedemdnevna 

razkošna gostija, 

kje sodčki medice 

in bučne zdravice, 

ko vsem se napija 

stokrat in tisočkrat! 

Ah! 

 

Tu pa ta zoprnija, 

ta odsekani glas, 

ki nas 

stiska za vrat: 

Spat! 

 

Ah, pošljite, prosim, pošljite 

pravljičarje in pravljice 

k mehanikom, v popravljalnice 
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in nam vrnite 

druge, ali pa take, 

toda brez te nemogoče napake! 

2.6.18.1 ANALIZA 

Sprva so imeli otroci težave z razumevanjem pesmi. Mislim, da jih je zmedla druga kitica, ki 

govori o različnih temah v različnih pravljicah. Enostavno je bilo podatkov preveč, in niso jih 

znali povezati skupaj tako hitro. Zato sem jim pesem še enkrat prebrala, nato pa povzela 

bistvo v nekaj stavkih. Zanimivo se mi je zdelo, da so vsi otroci v tej skupini, razen Bonota, 

menili, da lahko nesemo pravljice popravit k mehanikom. Povedali so mi, kaj mehanik dela, 

kaj popravlja. Pa so vseeno trdili, da bi nam poporavil tudi pravljice.  

2.6.18.2 ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA 

O čem je govorila pesem? 

BONO: O zaspancih. 

TAID: Ja, in pol je se začela poroka. 

(otrokom razložim, o čem je pesem govorila) 

Zakaj imajo torej pravljice napako? 

TADEJ: Zato kr mormo it vedno spat, spat, spat, spat ... 

Kaj pomeni samoumevnost? 

BONO: To pomeni, da bi nekam poletel. 

ZOJA: Ammm, da bi mogu še več časa plesat s princesko (princ v pravljici). 

(otrokom razložim pojem samoumevnost) 

Kakšen je odsekani glas? 

BONO: Da je glas zelo grd. 

ZOJA: Da je zlob'n. 

TADEJ: (z globjim glasom) Zdej pa spat in lahko noč. 

Zakaj moramo po pravljici vedno zaspati? 

TADEJ: Zato k smo zaspani. 

TAID: Zato k po je noč in zaradi gledanja nas boli vrat. 

BONO: Mormo spat zard tega, da se lahko k se zbudimo, da se lahko malo zagibamo 

za drugič, ko zaspimo. 

ZOJA: Da se lahko ustanemo. 

Kdo je mehanik? 

TADEJ: Mehanik popravla! 
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TAID: Mehanikar! 

Kaj pa mehanik popravlja? 

BONO: Avto. 

TAID: Aaa rubote! 

Zakaj je pesnik potem želel pravljice poslati k mehanikom? 

TADEJ. Da jih pupravjo pravljice, da bo več listov, nardijo! 

TAID: Ja! In pol usi berejo!  

TADEJ: Miljardo, tisoč časa! 

TAID: In pol, da starši in utroci berejo. 

Torej nam bodo mehaniki popravili pravljice, da bodo daljše? 

ZOJA, TADEJ in TAID: Ja. 

BONO: Ne.  

TAID: Ja, bi to naredu! 

ZOJA: Bi, ker je p'rjazn.  

TAID: Ja, mehaniki niso hudobni. 

Zakaj vam je bila bolj všeč ta pesem? 

TADEJ: Zato kr je preveč napak. 

BONO: Bla mi je ušeč zaradi tega ... Zarad tega, ker so bli starši nesramni. 

TAID: K so bli očetje in mamice nesramni. 

2.6.18.3 SLIKE OTROK 

 

Slika 107: Pravljice z napako 
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Slika 108: Pravljice z napako 

 

 

Slika 109: Pravljice z napako 
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2.6.19 DELO S TEKSTOM (BRANJE): SVETLANA MAKAROVIČ: KUŽEK 

POSTRUŽEK 

Kužek postružek, kam te tako 

urno drobne tačice neso? 

Kužek postružek ne odgovori, 

kužku postružku se preveč mudi –  

 

in vse živali za njim so zdrvele, 

zajci zvedavi, gosi in čebele, 

koza s kozlički, ovca z jagnjički, 

svinja s prašički, miška z mladički, 

račka z račicami, mačka z mačicami 

pa tudi osli z važnimi posli 

pa še kokoši v narodni noši 

pa tudi pavi v svečani opravi, 

vsak na vso sapo za kužkom hiti 

od radovednosti! 

 

Kužek postružek, kam te tako 

urno drobne tačice neso? 

Tam ob drevesu kuža obstoji, 

tačico dvigne, lužico spusti –  

 

in vse živali so ga kregati začele, 

zajci zvedavi, gosi in čebele 

 - - -  

vsi so na kužka kričali tako: 

Sram naj te bo! – 

 

2.6.19.1 ANALIZA 

Pesem so otroci razumeli brez problemov. Tako je pogovor o vsebini spontano stekel. Ko sem 

gledala posnetke, sem razmišljala, da bi pogovor lahko navezala tudi na radovednost in 

zasebnost. Lahko bi jih vprašala, če je prav, da nekomu sledimo, kljub temu da nam ne želi 

povedati, kam gre. 
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2.6.19.2 ODGOVORI OTROK NA VPRAŠANJA 

O čem govori pesem? 

TAID: U kužku stružku. 

TADEJ: In o gozdnih živalih. 

Kaj so gozdne živali počele? 

TAID: Za njim tekle! 

Zakaj so pa tekle za njim? 

TADEJ: Zato, kr so hotle izvedt, kaj hoče nardit. 

In kaj so potem rekle gozdne živali? 

TADEJ: Ti, ti! Ti si puredn! 

Ti, ti, sram naj te bo! Ali je prav, da je kužka sram, ker je šel lulat? 

TADEJ: Ja. 

ZOJA: Ne.  

Ali je vas sram, ko greste lulat? 

ZOJA: Ne. 

Ali mislite, da bi moralo biti kužka sram? 

ZOJA: Ne! Kr oni lulajo na travi. 

Zakaj so bile živali tako radovedne? 

TAID: K so ble nesramne. K so vidt hotl, kam gre in po so, in po so vidle. 

Katere živali vse pa so šle za kužkom? 

TAID: Kozice, čebele, zajčki, pa mačkice. 

Zakaj ti je bila bolj všeč ta pesem? 

ZOJA: K se je kužk polulu. 
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2.6.19.3 SLIKA OTROKA 

 

 Slika 110: Kužek postružek 

 

2.6.20 ZAKLJUČNI DEL 

Z otroki smo se usedli in obnovili, kaj smo delali pretekla dva tedna. Vsi so vedeli, da smo 

brali poezijo Toneta Pavčka in Svetlane Makarovič ter se odločali, kdo od njiju je napisal 

boljšo pesem. Nato smo pogledali našo tabelo in vprašala sem jih, če na prvi pogled vedo, kdo 

je zmagal. Vsi so začeli vzlikati, da je zmagala Svetlana Makarovič. Vseeno sem določila dva 

otroka, ki sta preštela, koliko točk je dobil vsak pesnik. In res je bila na prvem mestu Svetlana 

Makarovič s 23 točkami, na drugem mestu pa Tone Pavček s 16 točkami.  

Pokazala sem jim izdelano knjigo, v kateri so bile vse njihove slike in pesmi, ki smo jih 

prebrali. Otroci so z nasmehom na obrazih opazovali slike in komentirali: »Poglej, to je moja 

slika.« Ali pa: »To sem jaz narisal/a«. Dva dečka sta mi jo pomagala držati, medtem ko sem 

jo listala in jim govorila naslove pesmi. 

Zatem sem jih vprašala: »Ali slučajno veste, kaj tej knjigi manjka?«. Ena od deklic je takoj 

povedala, da manjka naslovnica. Otroke sem spodbudila in jim rekla, naj ji sami določijo 

naslov, saj je to njihova knjiga, ker so v njej njihove slike. Otroci so dajali različne predloge; 

Pajkova knjiga, Miškolinova knjiga, Svetlanina knjiga, Najboljša knjiga ... Nekaj predlogov je 
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bilo zanimivih, vendar sem od njih, pričakovala veliko več izvirnih idej. Potrebovali so veliko 

spodbud, in opozorila sem jih, da je to njihova knjiga, saj so začeli naslavljati knjigo po 

pesmih, ki smo jih brali. Čez nekaj časa so se nekateri otroci začeli dolgočasiti in so podajali 

nesmiselne predloge, zato je bilo delo potrebno zaključiti. In kot zanalašč sta dva dečka 

podala idejo, da je to še boljša knjiga od najboljše na svetu. In skupaj smo ji nadeli naslov: 

Knjiga ki je še lepša od najlepše knjige na svetu. Vsi so bili z naslovom zadovoljni. 

Otroci so morali naslovnico še pobarvati. Določila sem šest otrok, ki so jo pobarvali, kakor so 

jo želeli. Od njih sem zahtevala le to, da se prej dogovorijo, kako jo bodo pobarvali, kaj bodo 

narisali. In res so se brez težav dogovorili, kaj bo na naslovnici in kaj na zadnji platnici knjige 

ter se lotili dela. 

Ko se je naslovnica posušila, sem določila eno od deklic, ki že zna pisati, da napiše naslov. 

Tako je bilo naše delo v vrtcu zaključeno. Otroci so spoznali delo dveh odličnih slovenskih 

avtorjev, poslušali, uživali in diskutirali o poeziji ter pesmi tudi likovno ponazorili. Na koncu 

pa so dobili vso delo, zbrano v njihovi knjigi.    

 

2.7 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Hipoteze, ki sem jih zastavila, so potrjene, z izjemo prve. Samo en otrok je določal boljšo 

pesem na podlagi pesnika. Vsakič je točko dodelil Tonetu Pavčku, ker je moškega spola. Vsi 

ostali otroci so se odločali na podlagi pesmi, ki jim je bila bolj všeč. 

Drugače pa so vsi uživali ob poslušanju poezije, saj se rima, radi so si tudi ogledovali 

ilustracije (čeprav je vsaka pesem, ki sem jim jo prebrala, ni imela). 

Na podlagi besednih vzorcev poezije, ki se rimajo, so bili otroci motivirani za pogovor, 

čeprav sem se na začetku stvari lotila napačno. Namesto da bi vse skupaj speljala kot dejanski 

pogovor, sem jim samo postavljala vprašanja in želela, da mi vsak otrok posebej odgovori 

nanj. Nato sem stvar speljala kot dejanski pogovor, in otroci so se veliko bolj sprostili, tako da 

sem lahko dobila zanimive odgovore. 

Med branjem so se v otrocih prebujala različna čustva. Velikokrat so se začeli smejati, včasih 

so samo strmeli vame (Mucek sirota), resnično pa so mi med pogovorom pokazali, kaj si 

mislijo in čutijo glede pesmi. 
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Koliko novih predstav so si ustvarili otroci na podlagi poezije in slik, ne vem. Opazila pa sem, 

kateri otroci imajo radi nove in nepoznane stvari, ki si jih razlagajo na podlagi že znanih (Kaj 

je čenčarija). 

Otroci so bili veliko bolj zgovorni, ko sem spremenila način pogovora z njimi. Seveda niso 

bili vedno vsi otroci pripravljeni razpravljati. Nekateri so raje samo opazovali in poslušali, 

spet drugi pa so ves čas želeli imeti glavno besedo. 

Z likovnim izražanjem ni imel problemov noben od otrok. Vsi so vedeli kaj morajo narediti. 

Je pa res, da so pri nekaterih pesmih otroci posnemali prijatelje. Tako lahko opazimo, da je 

veliko slik med seboj podobnih, oziroma imajo narisane enake elemente, ki so tudi v prostoru 

razporejeni enako. Ostali otroci pa so se prepustili in risali stvari tako, kot so sami želeli. Ves 

čas so me klicali in mi hiteli razlagati, kaj so narisali ter me spraševali če mi je všeč. 

Menim, da otroci ob poslušanju pesmi niso samo uživali, temveč so ugotovili, da se o njih 

lahko tudi pogovarjamo. Tudi poezija izraža vsebinodoživetega in se umešča ob bok pravljici. 

Menim, da bodo nadalje radi segali po poeziji drugih avtorjev v knjižnicah.   
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ZAKLJUČEK 

Tematika, ki sem si jo izbrala, je zelo obsežna. Prav tako sem o njej vedela zelo malo. Šele ko 

sem začela poglobljeno iskati po literaturi, sem začela ugotavljati, da je mladinska književnost 

kompleksna zadeva. Sama bi jo težko opisala v enem stavku. Namenjena je mladostnikom do 

18. leta starosti. Vendar to ne pomeni, da je ne more brati starejši bralec. Prav tako to ne 

pomeni da mladostnik ne sme brati knjig, ki so namenjene odraslim. Razumevanje literature 

je (ne glede na to, ali je mladinska ali odrasla) odvisno od osebnih izkušenj, od našega 

razumevanja in pogleda na svet. Torej lahko isto knjigo preberemo danes in čez deset let, a jo 

bomo čez deset let razumeli drugače. Verjetno bomo odkrili v njej še nekaj novega, razbrali in 

razumeli bomo stvari, ki se nam prej niso zdele pomembne.  

Prav zaradi tega se mi zdi zanimiva poezija. Ko sem jo začela brati, mi je bilo sprva zelo 

težko. Seveda pesmi prebereš hitro, saj načeloma niso dolge. Imela pa sem težave z njihovo 

analizo oziroma razumevanjem. Poskušala sem si pomagati z uvodnimi besedami in zaključki 

v knjigah. Ponekod sem iskala tudi strokovna besedila, ki opisujejo določeno zbirko pesnika. 

Nato pa so zadeve počasi stekle. Opazila sem, kako je Tone Pavček pozitivno gledal na svet, 

kako je videl v vsaki stvari nekaj dobrega. Pri njem je vedno, ne glede na situacijo, nekje sijal 

žarek upanja in svetlobe. Pri Svetlani Makarovič pa sem na začetku mislila, koliko 

negativizma in grozot vnaša v svojo poezijo. Sedaj pa se mi zdi, da samo graja našo družbo na 

način, s katerim si nismo blizu. Če pa gledamo njeno poezijo za otroke, polna smešnih 

zapletov, vključuje predvsem živalske like, ki so otrokom zelo blizu. Njena poezija je za 

otroke naravnost fantastična. 

Tone Pavček pa je pri otroški poeziji nežen, več ali manj opisuje odnose med ljudmi, poudaril 

je dobroto in pozitivne lastnosti človeka. Seveda pa je s Čenčarijo dokazal, da ima tudi sam 

domišljijo, ki ga odnese vse do neba. 

Toliko imam povedati o poeziji sedaj. Čez nekaj časa, ko bom stvari prebirala znova in znova, 

ko bom  poleg teh dveh avtorjev prebirala še druge, pa bom verjetno vse njihove verze 

dojemala čisto drugače in v njih razkrila še veliko več pomenov, kot sem jih sedaj. 
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