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POVZETEK 

 

Pesnik in pripovednik Simon Jenko − pravimo mu tudi pesnik Sorškega polja − je 

najpomembnejši pesnik med Francetom Prešernom in slovensko moderno. Glavni cilj moje 

diplomske naloge je bil spoznati njegovo življenje in predstaviti njegovo poezijo v drugem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju. Zanimali so me odzivi otrok, ki sem jih pridobila pri 

poučevanju v razredu in s pisnimi izdelki učencev. Ugotavljala sem tudi zastopanost pesnika 

v učnem načrtu, berilih in pri domačem branju. V učnem načrtu sem poiskala cilje, ki jih je 

možno realizirati z obravnavo pesmi Po slovesu.  

V prvem poglavju sem podrobno predstavila Jenkovo življenje in delo. V nadaljevanju sem 

opisala literarno obdobje, v katerem je ustvarjal, in njegove značilnosti, ki se kažejo v 

pesnikovih delih. Podrobno sem opredelila pojme poezija, pripovedna proza in mladinska 

poezija. Naštela in opisala sem faze šolske interpretacije poezije in načela literarne 

komunikacije v razredu. V praktičnem delu sem pesem Po slovesu obravnavala v četrtem in 

petem razredu osnovne šole. V diplomsko delo sem vključila tudi učno pripravo in analizo 

dela v razredu. Ugotovila sem, da pesnik ni zastopan v učnem načrtu, berilih in pri domačem 

branju, vendar so ga otroci kot lokalnega avtorja dobro sprejeli.  
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ABSTRACT 

 

Simon Jenko, a poet and storyteller - also called the poet of Sorško polje - is one of the most 

important poets in the period between France Prešeren and literary modernism in Slovenia. 

The main goal of my dissertation was to get to know his life and to present his poetry in the 

second educational period. I was interested in children's reactions that I got during my 

teaching in class and through pupils' written tasks. I have also established the representation 

of the poet in the syllabus, school readers and school reading. I have found goals in the 

syllabus that can be realised with the use of the song Po slovesu.  

In the first chapter I presented Jenko`s life and work in detail. Furthermore, I described the 

literary period in which he was creating and its characteristics that can be seen in the poet's 

works. I defined the concepts of poetry, narrative prose and young adult poetry in detail. 

Stages of school poetry interpretation and principles of literary communication in the class 

were listed and described as well. In the empirical part I dealt with the song Po slovesu in the 

fourth and fifth class of primary school. In this dissertation I also included a lesson plan and 

the analysis of work in the class. I have come to the conclusion, that the poet is not 

represented in the syllabus, school readers and school reading, but the children accepted him 

well, as a local author.  
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1 UVOD 

 

V diplomskem delu bom podrobneje predstavila pesnika in pripovednika Simona Jenka. Zanj 

sem se odločila, ker se je rodil na Sorškem polju, in sicer v moji sosednji vasi. Ko sem se 

vozila mimo njegovega spomenika na Podreči, sem se večkrat zamislila, kako malo vem o 

njem. Prav zato sem začela raziskovati njegovo življenje in ugotovila, da mu upravičeno 

pravimo pesnik Sorškega polja. Kljub kratkemu življenju je uspel napisati približno 280 

pesniških del, v katerih je pokrajina zelo pogost motiv.  

V teoretičnem delu bom podrobno predstavila življenje in delo Simona Jenka. Na žalost se je 

mnogo njegovih pesniških del izgubilo ali pa so bila namenoma uničena. Prav tako je tudi z 

njegovimi življenjepisnimi podatki. Nadalje bom opisala literarno obdobje, v katerem je 

deloval, in njegove značilnosti v Jenkovih delih. Opredelila bom pojme poezija, pripovedna 

proza in mladinska književnost. Predstavila bom faze obravnavanja poezije pri pouku in 

komunikacijo v razredu ter se dotaknila tega, kako se moramo na obravnavo poezije pripraviti 

učitelji. 

Pregledala bom prenovljeni učni načrt za osnovne šole in ugotavljala zastopanost pesnika v 

njem. Pregledala bom učne cilje, ki jih bom lahko uresničila z obravnavo Jenkove pesmi  pri 

pouku.  

V praktičnem delu diplomske naloge bom izvedla dve šolski uri. Jenkovo pesem bom 

predstavila v 4. in 5. razredu Osnovne šole Mavčiče. Z obravnavo bom želela izvedeti odziv 

otrok na pesem lokalnega avtorja.   
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2 ŽIVLJENJE IN DELO SIMONA JENKA 

 

2.1 Biografija Simona Jenka 
 

Simon Jenko, po domače Šimen ali Šmonca, se je rodil 27. oktobra 1835 v Podreči na 

Sorškem polju kot nezakonski otrok siromašnim kmečkim staršem. Starši so se poročili štiri 

leta po rojstvu prvega sina, ko je oče podedoval majhno kmetijo v Prašah. Zaradi slabega 

socialnega stanja se je oče poleg kmetovanja ukvarjal še s čevljarsko domačo obrtjo, mati pa s 

prejo in ročnim delom. Jenko je bil zelo navezan na otroško družbo v Podreči, pogrešal je igre 

z vaškimi vrstniki, zato ni želel živeti v Prašah, kamor so se preselili po poroki staršev.  

 

Osnovno šolo je obiskoval v Smledniku in Kranju, kjer je bil med odličnimi učenci. Zaradi 

socialnega položaja staršev ni odšel na gimnazijo v Ljubljano, ampak ga je k sebi vzel stric 

Nikolaj, ki je bil frančiškan in profesor na gimnaziji. Tako je leta 1847 Jenko odšel v Novo 

mesto in do osemnajstega leta bival v tamkajšnjem samostanu. Tudi v Novem mestu je bil 

izredno občutljiv, vase zaprt in nadpovprečno nadarjen dijak, ki se je rad učil, veseljačenja s 

sošolci pa se je raje izogibal. Tukaj je začel pisati svoje prve pesmi, ki jih je pohvalil tudi 

njegov profesor slovenščine. Vendar je bil Jenko zelo samokritičen, saj je kot petošolec uničil 

okoli petdeset začetniških pesmi − kritično je gledal tudi na svoja kasnejša dela. Zadnji dve 

leti gimnazije je končal v Ljubljani (prim. Bernik, 2004).  

 

Po šestih letih bivanja v samostanskem okolju, kjer je predvsem bral in živel samotarsko, je v 

Ljubljani zanj nastopilo bolj sproščeno obdobje. Sam je ob koncu leta 1853 v dnevniku 

napisal: »To leto je preobračalo.« In tudi poezija med leti 1853 in 1855 kaže na drugačen 

način življenja, saj prevladujejo pesmi z veselim razpoloženjem. V Ljubljani se je povezal s 

sošolci Vaclavom Brilom, Franom Erjavcem, Valentinom Mandelcem, Ivanom Tuškom, 

Valentinom Zarnikom in Martinom Polšetom ter skupaj z njimi ustanovil literarni krožek. 

Svoja dela so prej našteti objavljali v ilegalnem dijaškem rokopisnem listu Vaje. Za pisanje so 

se odločili iz protesta, ko jim gimnazijski katehet na proslavi ni dovolil peti slovenskih pesmi. 

Posledično so bili vsi pesniški in prozni sestavki narodno zavedni. 

 

Leta 1855 je na željo staršev in zaradi pomanjkanja denarnih sredstev odšel v celovško 

bogoslovje, čeprav je želel študirati filozofijo na Dunaju. Po enem letu se je na veliko žalost 
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staršev vrnil domov in odšel za svojimi sošolci na Dunaj, kjer so nekdanji vajevci obnovili 

svoj gimnazijski literarni krožek. Tam se je predajal brezskrbnemu družabnemu življenju in ni 

kazal zanimanja za študij. Najprej se je vpisal na klasično filologijo, že v naslednjem semestru 

se je prepisal na zgodovino in  leta 1857 prestopil na pravno fakulteto, ki je tudi ni dokončal. 

Nad svojo prihodnostjo se je resneje zamislil leta 1862, ko sta dva izmed ožjih prijateljev 

končala visokošolski študij. To je neprijetno vplivalo nanj, kar je zapisal tudi v svojem 

dnevniku: »Največja nesreča je, ako človek izgubi pogum, kar se je pri meni že močno 

zgodilo. Morebiti, da pridejo boljši časi, ali vpraša se, kdaj? Morebiti nikoli.« Neopravljeni 

izpiti so mu delali takšne skrbi, da je leta 1862 zapadel v težko duševno krizo. Po osmih letih 

se je jeseni leta 1863 vrnil domov in se odločil dokončati študij. Razen zadnjega rigoroza (tj. 

zaključni izpit) je opravil vse izpite na pravni fakulteti.  

 

Glavna krivca, da je Jenko na Dunaju zanemarjal študij, sta bili ljubezen in literarno 

ustvarjanje. Poleg proze je na Dunaju napisal najobsežnejši del svoje poezije, tj. cikla lirskih 

pesmi Obujenke in Obrazi. V času od jeseni 1856 do konca leta 1860 je ustvarjal skoraj 

nepretrgoma. Leta 1855 je začel objavljati svoje pesmi v Novicah, po letu 1858 pa je v 

Slovenskem glasniku objavil tri kratke pripovedi: Spomini, Jeprški učitelj in Tilka. Domnevno 

je leta 1855 želel izdati zbirko pesmi, ki jih je pisal v zvezek z naslovom Poezije in 

podnaslovom zložil Simon Jozipovič Jenko. Ta rokopis je podaril svojemu prijatelju Juriju 

Sterbencu. Od leta 1858 do 1860 je kazal svoje pesmi Josipu Stritarju, vendar jih je ta ostro 

skritiziral, zato do objave ni prišlo. Šele jeseni 1863 po ponovnem pregledu Stritarja je Jenko 

začel iskati založnika. Tako je njegova knjiga Pesmi izšla v Gradcu leta 1864, vendar z letnico 

1865.  

V javnosti Pesmi niso bile dobro sprejete, kar ga je močno prizadelo. Še  posebej ga je 

prizadela kritika Luke Svetca v Novicah, po kateri se je umaknil iz javnega literarnega 

življenja in opustil pesniško ustvarjanje (prav tam, 2004). 

Jenko je imel izrazit posluh za zven govorjene besede, zato ni nenavadno, da je veliko 

njegovih pesmi uglasbenih (prim. Grdina, 2004). Leta 1860 mu je skladatelj Davorin Jenko 

uglasbil domoljubno budnico Naprej, ki je istega leta postala slovenska narodna himna (prim. 

Ilich, 2002).  

 

Ko se je Jenko leta 1864 vrnil z Dunaja, si je poiskal službo pri kranjskem notarju Jožefu 

Strgarju. Pri njem je do leta 1866 opravljal pisarniško delo za majhno plačilo. V Kranju je 
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pogosto prijateljeval z Valentinom Mandelcem, gojil pa je tudi ljubezensko čustvo do 

Mandelčeve sestre Marije, ki je Jenku stala ob strani do njegovih zadnjih dni življenja.  

Nato je odšel v Kamnik, kjer je delal pri advokatu dr. Valentinu Prevcu. Bil je soustanovitelj 

narodne čitalnice in njen prvi tajnik. Leta 1869 se je s Prevcem preselil v Kranj, kjer je 18. 

oktobra umrl za možganskim vnetjem. Zbolel je zaradi kajenja in pomanjkanja, ki ga je utrpel 

na Dunaju (prim. Bernik, 2004). 

 

 

»Jenkove pesmi so pravo zrcalo njegove čiste duše, 

 njegovega plemenitega mišljenja in njegove, žal,  

večji del žalostne usode.« 

      Fran Levec 

 

2.2 Bibliografija 
 

• 1851: Napisal je svojo prvo znano pesem Sonet. 

• 1853–1855: Svoje pesmi je objavljal v ilegalnem rokopisnem dijaškem listu Vaje. 

• 1855: Pesmi je objavljal v Novicah. 

• 1858: V Slovenskem glasniku je objavil tri kratke pripovedi: Spomini, Jeprški učitelj 

in Tilka. 

• 1864: Izšla je knjiga Pesmi z letnico 1865. 

 

 

Veliko Jenkovih neobjavljenih pesmi in drugih zapisov je verjetno za zmeraj izgubljenih ali 

pa celo namenoma uničenih. Nekaj neznanih pesmi je leta 1886 objavil brat Ivan, v začetku 

20. stoletja pa še nekaj drugih raziskovalcev Jenka (prim. Ilich, 2002). 

Gradivo, ki ga zagotovo ni več, so Sestrini rokopisi. To so pesnikovi rokopisi, ki jih je sestra 

Mici podedovala leta 1891 po bratu Ivanu in jih kmalu zatem zažgala. To naj bi storila, ker so 

bile pesmi preveč prostaške in nespodobne (prim. Bernik, 1986). 

Najpomembnejši raziskovalec poezije Simona Jenka je France Bernik, ki je uredil Zbrano 

delo Simona Jenka v dveh knjigah. V prvi knjigi prebiramo pesnikove lirske pesmi − najprej 

imamo natisnjeno pesniško zbirko Pesmi iz leta 1865 (lirska in epsko-lirska poezija), nato tej 

sledijo lirske pesmi, ki jih v zbirki ni. V drugi knjigi prebiramo nezbrane epske in epsko-
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lirske pesmi ter dialoge, pesem v nemščini, pripovedne spise, dodatek pesmi in dodatek 

pripovedništva (prav tam, 1986). 

 

 

»Jenko je največji slovenski lirik med Prešernom 

in pesniki slovenske moderne, s svojimi povestmi 

pa predhodnik realistične proze osemdesetih 

in devetdesetih let.« 

       Janko Kos 

 

2.3 Jenkova nagrada 
 

Jenkovo nagrado letno podeljuje Društvo slovenskih pisateljev za najboljšo pesniško zbirko. 

Nagrado podeljujejo od leta 1986 v Prešernovem gledališču v Kranju. 

 

PREJEMNIKI JENKOVE NAGRADE: 

• 2013 – Kristina Hočevar: Na zobeh aluminij, na ustnicah kreda 

• 2012 – Janez Ramoveš: Skuz okn strejlam kurente 

• 2011 – Primož Čučnik: Kot dar 

• 2010 – Ivo Svetina: Sfingin hlev 

• 2009 – Aleš Debeljak: Tihotapci 

• 2008 – Andrej Medved: Približevanja 

• 2007 – Tomaž Šalamun: Sinji stolp 

• 2006 – Josip Osti: Vse ljubezni so nenavadne; Miklavž Komelj: Hipodrom 

• 2005 – Maja Vidmar: Prisotnost 

• 2004 – Ciril Bergles: Moj dnevnik priča; Jože Snoj: Poslikava notranjščine 

• 2003 – Brane Mozetič: Banalije 

• 2002 – Erika Vouk: Opis slike 

• 2001 – Milan Jesih: Jambi 

• 2000 – Uroš Zupan: Drevo in vrabec 

• 1999 – Niko Grafenauer: Odtisi 

• 1998 – Dane Zajc: Dol dol 
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• 1997 – Peter Semolič: Hiša iz besed 

• 1996 – Iztok Osojnik: Klesani kamni; Alojz Ihan: Južno dekle 

• 1995 – Boris A. Novak: Mojster nespečnosti 

• 1994 – Svetlana Makarovič: Tisti čas 

• 1993 – Kajetan Kovič: Sibirski ciklus 

• 1992 – Jure Detela: Pesmi 

• 1991 – Milan Jesih: Soneti 

• 1990 – Milan Dekleva: Odjedanje božjega 

• 1989 – Aleš Debeljak: Slovar tišine 

• 1988 – Tomaž Šalamun: Mere časa 

• 1987 – Veno Taufer: Vodenjaki 

• 1986 – Niko Grafenauer: Palimpsesti 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Jenkova_nagrada, 13. 6. 2014) 

 

2.4 Jenkova poezija 
 

Na Jenkovo pojmovanje poezije sta vplivala nemški pesnik Friedrich Schiller in France 

Prešeren. Jenkovi pesniški začetki sodijo v leti 1850/51, ko je v Novem mestu obiskoval četrti 

letnik gimnazije. Sem sodijo začetne ljubezenske pesmi, v katerih pesnik zaradi pomanjkanja 

izkušenj svojih bralcev ne prepriča (Po bolezni, Zakaj pa jaz ne morem spati?, Sonet, Ponoči, 

Pred durmi). V pesmih z motivom narave prevladuje precej mračno, pesimistično 

razpoloženje. Narava je v teh pesmih predstavljena v temnih in hladnih barvah. Primer take 

pesmi je pesem Po slovesu, kjer je teman oblak prispodoba za Jenkove žalostne misli. V 

omenjeni pesmi najdemo veliko stilnih sredstev, ki so značilna za ljudsko pesem. Vendar to ni 

nenavadno, saj je te elemente Jenko uporabljal tudi v drugih lirskih in epskih pesmih v vseh 

obdobjih ustvarjanja. Torej lahko trdimo, da je pesnik snov za pesmi v zgodnjem obdobju 

jemal iz subjektivne čustvenosti, lastne predstavnosti in domišljije. Prav take so tudi zgodnje 

domoljubne pesmi (Slovenska zgodovina, Samo, Adrijansko morje). Pri erotičnih, 

domoljubnih pesmih in pesmih o naravi je torej njegovo gradivo močno abstraktno in brez 

realnih utemeljitev. 

 

Velik preobrat je nastopil leta 1853, ko je Jenko prišel v Ljubljano. Njegov odnos do 

zunanjega sveta se je spremenil, preusmeril se je k resničnemu življenju, kar se je najbolj 
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pokazalo v domoljubnih pesmih. Te so postale stvarnejše, v njih se je osredotočal na 

slovenski narod v avstrijski monarhiji (Gori, Naša dela, Na zbiranje). Svoj vrh je dosegel 

prav z domoljubno in družbenokritično poezijo v ljubljanski dobi. 

Tudi ljubezenske pesmi so bile v tem obdobju drugačne. Erotiko je prikazoval kot čutnost 

med moškim in žensko (Ognjeplamtič, Plesavci, Od Janezove Neže, Mlinarica). V pesmih je 

razpoloženje postalo svetlejše, šaljiveje in bolj veselo.  

V Celovcu je Jenko napisal nekaj pesmi, v katerih je erotiko prikazoval kot nekaj minljivega 

ali neuresničljivo iluzijo. Podoben pesimizem zasledimo tudi v zgodnjih dunajskih pesmih. 

Cikel najglobljih ljubezenskih pesmi Obujenke je nastal v prvem letu na Dunaju. Med njimi 

najdemo pesem Zakaj me ne ljubiš? Dekle, ki je navdihnilo omenjeno pesem, je bilo 

Leopoldina Kuraltova, hčerka deželnega svetnika v Črnomlju, v katero se je zaljubil v Novem 

mestu (prim. Bernik, 2004). 

Pesnik je ob poroki Leopoldine Kuraltove na vprašanje, zakaj me ne ljubiš, v svojem 

dnevniku odgovoril kar sam: »Sam se moram čuditi, da me je ta novica tako prijela. Bog ji daj 

srečnih dni, meni pa, da bi jo lahko pozabil! Pozabiti! Čudna beseda! Moje najboljše pesmi 

mi je navdihnila in če hočem zaljubljeno pesem napisati, je vedno ona, na katero mislim. 

Enkrat samkrat bi jo še rad videl in vedel, kaj bi mi srce občutilo; morebiti, da je vse vkup le 

fantazija, ki bi se izgubila, ko bi jo videl, morebiti pa tudi ne. Prva, dasi otroška ljubezen je 

več vredna, nego vse poznejše« (Bernik, 1962: 178). 

 

V prvih pesmih o naravi opazimo posebno zgradbo. Prvi del pesmi zajema podobe iz narave, 

drugi del pa obsega neposredno izpoved (prim. pesmi Sonet, Po slovesu, Spremenjeno srce, 

Ptici, Gazelica). Poosebljanje pokrajine se najmočneje opazi v ciklu Obrazi, v katerem poleg 

ljubezenskih najdemo še refleksivne in domoljubne izpovedi. Te pesmi so med seboj sorodne 

po zunanji pesniški obliki in navzočnosti narave. Jenko je med svojim bivanjem na Dunaju 

naravo opisoval zaradi domotožja in čustvene navezanosti na gorenjsko pokrajino.  

 

Dobro tretjino Jenkove poezije predstavljajo epske objektivne pesmi, pri katerih ne čutimo 

pripovedovalčeve prisotnosti (prim. Zaklad, Poslanka, Knezov zet). Njegovo nasprotovanje 

klasičnemu epu je izraženo v komičnem epu Ognjeplamtič, ki so ga razumeli kot parodijo na 

Prešernov Krst pri Savici. Najbolj tradicionalne balade pa so pesmi Zaklad, Knezov zet in Vila 

Zlatinka  (prim. Bernik, 2004).  

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                Simona Jenko, diplomsko delo 

8 

 

2.5 Jenkova pripovedna proza 
 

Pripovedna dela je Jenko začel pisati že v dijaških letih, ko so nastala dela Misli, Ljubljana, 

Črte, anekdota Kaznovana tercijalka in humoreska Predpustnica. Najbolj znana pa so povest 

Spomini ter noveli Tilka in Jeprški učitelj − slednje je njegovo osrednje in zadnje prozno delo. 

Snov zanje je pisatelj vzel iz kmečkega življenja. Ker Jenkova prozna pripoved ni naletela na 

pozitivni odziv pri sodobnikih in ker so se razšli vajevci pripovedniki, ki so mu dajali voljo do 

ustvarjanja, je pisatelj pripovedništvo opustil. Posebej v zadnjih dveh delih lahko pri glavnih 

likih opazimo avtorjeve osebne lastnosti (prav tam, 2004).  
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3 MED ROMANTIKO IN REALIZMOM (1848−−−−1899) 

 

3.1 Evropski okvir 

 

Realizem je literarno obdobje, ki se je začelo okoli leta 1830 v Franciji, pri nas pa se je 

razmahnilo šele v drugi polovici 19. stoletja in trajalo do začetkov 20. stoletja. Prva oblika 

realizma je bil romantični realizem, ki se je pojavil v Franciji, Angliji, Rusiji in deloma 

Nemčiji. Po letu 1848 se je razvil objektivni realizem, ki je iz pripovedništva hotel izločiti 

elemente romantike, psihologije in idejnosti, nadomestiti pa jih je želel z objektivnostjo in 

stvarnimi dejstvi. Hkrati z objektivnim se je pojavil psihološki realizem, ki je natančno 

opisoval človeško duševnost, njegovi predstavniki so L. N. Tolstoj, Fjodor M. Dostojevski in 

Anton P. Čehov. Do leta 1880 je bil realizem prisoten v pripovedništvu, noveli, povesti in 

romanu, po tem letu pa tudi v dramatiki. Okoli leta 1870 se je v Franciji objektivni realizem 

začel razvijati v naturalizem. S to skrajno smerjo so avtorji hoteli končati romantično 

razmišljanje in književnost spremeniti v opisovanje stvarnih dejstev. Najpomembnejši 

predstavnik je Emil Zola. Po francoskem zgledu se je naturalizem nato razvil tudi v Nemčiji.  

Realizem in naturalizem sta bila do devetdesetih let 19. stoletja vodilna književna smer v 

pripovedništvu in dramatiki, nista pa se mogla uveljaviti v poeziji, razen v Franciji. Tukaj se 

je pojavila književnost nasprotnih smeri, tj. dekadence in simbolizma. V ospredju je bila zopet 

subjektivnost, čustvena in duhovna domišljija, avtorji pa so zanemarili opis zunanjega sveta in 

družbene stvarnosti. Poezija dekadence se kaže v tem, da poudarja čutno stran individualizma, 

čutno doživljanje erotike; simbolizem pa v ospredje postavlja nadčutno doživljanje idej, duha 

in lepote, ki za konkretnim videzom skrivajo višji abstraktni pomen. Začetnik dekadence in 

simbolizma je bil Charles Baudelaire s pesniško zbirko Cvetje zla. Drugi predstavniki so še 

Paul Verlaine, Arthur Rimbaud in Stéphane Mallarmé. Po letu 1890 sta se dekadenca in 

simbolizem pojavljala tudi v prozi in dramatiki. Najpomembnejši angleški predstavnik je 

Oscar Wilde s svojimi pravljicami, komedijami, igro Saloma in romanom Slika Doriana 

Graya (prim. Kos, 2002). 
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3.2 Smeri in oblike 
 

Slovenska književnost je za evropskim razvojem zaostajala za nekaj desetletij. V tem obdobju 

je potekalo več smeri, ki se med sabo prepletajo in jih ni mogoče strogo ločevati. Tudi po letu 

1848 še najdemo sledi razsvetljenstva, klasicizma in zlasti predromantike. Njihove posamezne 

oblikovne značilnosti zasledimo pri Janezu Trdini, Janezu Mencingerju, Franu Levstiku in 

Josipu Stritarju. Predromantično je bilo predvsem to, da so se avtorji naslanjali na ljudsko 

slovstvo. Vplivi razsvetljenstva in predromantike so se ves čas do leta 1881 prepletali z 

romantiko. Zato se je znotraj tega obdobja pojavila oblika romantični realizem. Realizem se 

prikazuje kot miselnost, ki zaznava aktualne socialne, politične in gospodarske probleme. 

Edino pri Jenku je že opaziti te motive, ki so blizu realizmu.   

Po letu 1881 se je pojavil večji razmah realizma v pripovedništvu in poeziji, vendar so 

elementi romantike bili še vedno prisotni. V Kersnikovih romanih in zgodbah se je pojavila 

nova oblika realizma, tj. poetični realizem. Uveljaviti smo poskušali tudi naturalizem, a nam 

ni uspelo. Torej lahko celotno obdobje razdelimo na dve polovici: na leta od 1848 do 1881 in 

na leta od 1881 do 1899 (prav tam). 

 

3.3 Zvrsti in vrste 
 

V tem obdobju slovenske književnosti je prednjačila lirika, uveljavila se je epika v verzih in 

prozi ter pripovedna proza. V dramatiki so se pojavili prvi poskusi v tragediji, drami in ljudski 

veseloigri, vendar je količinsko in kakovostno dramatika močno zaostajala za liriko in 

pripovedno prozo. Pojavili so se tudi politični feljtoni, kritike, polemike, eseji in biografije. 

V liriki so prevladovale domoljubne, ljubezenske in refleksivne pesmi. Pod Prešernovim 

vplivom se je uveljavil sonet. Prevladovala je preprosta, spevna, štirivrstična kitica 

romantične pesmi. V pripovednem pesništvu sta bili najbolj zastopani vrsti balada in romanca. 

Pripovedna proza je bila zastopana v naslednjih vrstah: črtica, feljton, novela, povest in 

roman. V tem obdobju je bila najbolj priljubljena zgodovinska povest, najmanj pa je bil 

zastopan roman (prav tam). 
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3.4 Pisci v tem obdobju 
 

V tem obdobju so poleg Simona Jenka ustvarjali tudi Janez Trdina, Matija Valjavec, Fran 

Levstik, Fran Erjavec, Janez Mencinger, Josip Stritar, Josip Jurčič, Simon Gregorčič, Janko 

Kersnik, Anton Aškerc, Ivan Tavčar in Fran Govekar. Poleg njih je delovalo še veliko drugih 

pesnikov, pripovednikov, dramatikov in literarnih publicistov, ki so delovali v različnih 

smereh (prav tam). 

 

3.5 Značilnosti obdobja v literaturi Simona Jenka 
 

Jenko je največji slovenski pesnik med Prešernom in slovensko moderno. Njegova poezija se 

bistveno razlikuje od Prešernove − Jenko je ljubezen doživljal senzualno. V poeziji in prozi je 

ustvaril prve začetke slovenskega realizma (prim. Kos, 2002). 

V njegovi prvi povesti Spomini že opazimo realistične prvine. V romantično zgodbo je 

vključeval neromantične vložke v dialogih in dogajanje postavil v realni prostor. To dvojnost 

romantike in realizma zaznamo tudi v Jeprškem učitelju in pri Tilki. Pod Levstikovim 

vplivom je Jenko opustil romantično ustvarjanje in z Jeprškim učiteljem ustvaril psihološko 

realistično novelo. Poleg usode glavnega junaka je predstavil še aktualno družbeno življenje 

(Bernik, V: Kocijan, 1994). 

Realistične prvine najprej opazimo v domoljubnih pesmih v novomeških letih, ko je na 

subjektivno čustven način prikazoval družbeno vzdušje časa. Izrazitejše realno pisanje pa je 

nastopilo v ljubljanskih letih ustvarjanja. Opisoval je trenutni položaj slovenskega naroda in 

bil družbeno kritičen. Realno stvarnost zasledimo tudi v ljubezenskih pesmih, ko ga je 

prevzela misel, da najgloblja čustva v realnem življenju ne obstajajo (prim. Bernik, 1962).  
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4 OPREDELITEV POJMOV 

 

4.1 Poezija  
 

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje poezijo kot literarno ustvarjanje, katerega 

izrazna oblika je pesem, pesništvo.  

Janko Kos pod poezijo označuje literarna besedila, ki temeljijo na izraziti ritmični 

razčlenjenosti jezikovnega toka. Beseda poezija je predvsem oznaka za literaturo v t. i. vezani 

besedi. To pomeni, da je takšno besedilo ritmično vezano v verze, vrstice ali kitice. Lahko je 

vezano tudi s pomočjo dodatnih elementov, ki niso ritmični, a s ponavljanjem lahko postanejo 

(npr. rime, asonance, aliteracije). Da prepoznamo pravi pesniški ritem, se morajo redno in 

enakomerno menjavati bolj ali manj enake enote (prim. Kos, 2001). 

»Poezija (gr. Poiesis, iz poien = delati), pesništvo – v širšem pomenu književna umetnost na 

sploh; ker pa je dolgo bil eden prvih pogojev za leposlovnost besedila verzificiranost, 

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

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

pesem, pevca: pesem je besedilo, ki se (lahko) poje, pesnik = pevec. Ker je bila verzificiranost  

do nedavnega eden izmed temeljnih pogojev za literarnost besedila, se je pojem besede 

»pesem« − deloma z naslonitvijo na nemško terminologijo – razširil na vso literarno = 

pesniško umetnost.  Beseda je torej dvopomenska; zlasti v starejši rabi označuje literarno 

umetnost na sploh, danes je pogosteje sinonim za »liriko« oz. »verzifikacijo« (Kmecl, 1996: 

27). 

 

»Poezija ni v tem, da vse izrečemo,  

marveč da izzovemo razmišljanje o vsem.« 

(Sainte-Beuve, V: Kmecl, 1996: 39) 
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4.2 Pripovedna proza 

 

Pripovedna proza ali na kratko proza je najbolj priljubljena literatura. Daljšim besedilom 

rečemo roman, krajša pa so povest, novela in črtica. Vsem je skupni pripovedni značaj, 

navzven pa se razlikujejo po dolžini. Proza je najsvobodnejša oblika besedila, saj se v njej 

lahko poljubno izmenjujejo pripovedne perspektive, nastopa lahko več oseb, prostorov in 

časov. Napisana je v epskem objektivizmu, kar pomeni da je nepristranska (prim. Kmecl, 

1996). 

Kratke pripovedi so napisane v obsegu od približno 1000 do približno 8000 besed. V obdobju 

od leta 1850 do leta 1891 so jih pisatelji imenovali bajka, črtica, fantazija, idila, novela, 

novelica, obraz, povest itd. Vendar precej del pripovedniki sploh niso označili, tako kot tudi 

Jenko ne. Predvsem niso označevali novel in povesti, zato je treba z iskanjem skupnih 

lastnosti opredeliti, kam bi razvrstili pripoved (prim. Kocijan, 1994). 

Razvoj kratke pripovedi je pri nas vezan na splošni razvoj našega pripovedništva. Od začetka 

50. do srede 60. let 19. stoletja je bilo v pripovedništvu zaznati samo kratko prozno pisanje. 

Ta je opisovala intimen človeški svet, v ospredju so bile bivanjske in druge stiske (prav tam).   

Preko kratke prozne pripovedi so se oblikovale srednje dolge in dolge pripovedi. Vsi 

pomembnejši pisatelji daljše proze (Josip Jurčič, Janko Kersnik, Ivan Tavčar) so se opirali na 

kratko prozo, ko so razkrivali bivanjske in druge stiske svojih literarnih oseb. Veliko kratkih 

pripovedi bi lahko poimenovali značajski tip. Namesto dogodka je v takih pripovedih 

pomemben značaj glavne osebe. Utemeljitelja značajske kratke proze sta Jenko in Jurčič 

(prim. Kocijan, 1983). 

Ker je Simon Jenko znan predvsem po svoji noveli Tilka, v nadaljevanju natančneje 

predstavljam opredelitev novele Janka Kosa. »Novela (latinsko in italijansko novella = nov 

člen, novica) je krajša ali srednje dolga pripoved, napisana večidel v prozi, vendar mogoča 

tudi v verzih. V nasprotju z romanom in povestjo ni samo krajša, ampak tudi drugačna po 

notranji zgradbi in ritmu. Biti mora strogo epska, vendar ne izrazito epična, ampak po 

notranjem stilu dramatična. Zato ljubi strnjeno motiviko z enim samim osrednjim dogodkom 

in malo osebami. Tudi notranji ritem je strnjen, podoben enovitosti nekaterih dram, zato 

stopnjevit, z izrazitim vrhom, presenetljivim razpletom in izrazitim sklepom. Motivika je 

lahko pretekla ali sodobna, zgodovinska ali vsakdanje življenjska, zmeraj pa iz stvarno 
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verjetnega življenja, ne irealna kot v pripovedki in pravljici. Vendar mora vsebovati 

nenavadne preobrate, presenečenja in izjemne položaje, s čimer se bliža baladi ali romanci. 

Tako imenovani »predmet«, okoli katerega naj se novelsko dogajanje zaplete in razplete, ni 

nujen, vendar je pogost rekvizit, okoli katerega se organizira dogajanje« (Kos, 2001: 168). 

 

4.3 Mladinska književnost 

 

Mladinsko književnost so začeli resneje preučevati šele po drugi svetovni vojni. Do takrat so 

jo obravnavali v okviru pedagogike. Na Slovenskem nimamo enotnega izraza zanjo, saj jo 

imenujemo tudi mladinska literatura (književnost), mladinsko slovstvo in otroška književnost. 

Vzroki za neenotnost v poimenovanju so v vprašanju o zgornji starostni meji bralca in v 

raznovrstnosti žanrov v tej književnosti (prim. Kobe, 1987). 

»Pojem mladinska književnost je besedna zveza, sestavljena iz prilastka mladinska in jedra 

književnost, kar pomeni, da je to književnost posebnega tipa; po mnogih definicijah je njena 

posebnost predvsem specifičen bralec« (Saksida, 1994b: 41). 

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

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

(Saksida, 1994b: 45). 

Kmeclova Mala literarna teorija oba pojma enači, torej »otroška/mladinska literatura je 

predvsem književnost, ki je prilagojena sprejemnim zmogljivostim mladega ne-odraslega 

bralca. Ta niti iz izkušnje niti po znanju o svetu ne ve toliko, kolikor odrasli bralec, zato mu je 

vrsta »odraslih« besedil, v katerih pisatelj upošteva razmeroma visoko stopnjo bralčeve 

življenjske izkušenosti in znanja, nedostopnih, nerazumljivih, zato nezanimivih« (Kmecl, 

1996: 304). 

Mladinska književnost zajema otroško književnost in najstniško književnost. Najbolj 

kakovostna nagovarja tudi odraslega bralca. Mednjo uvrščamo: 

– »dela, napisana posebej za mladino, 

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

postala mladinska, 

– priredbe in predelave del« (Saksida, 2001: 405). 
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Pojem mladinska književnost sestavljajo trije členi: avtor, besedilo in naslovnik. Avtor se, ko 

piše mladinsko književnost, vživlja oz. vrača v otroštvo, torej gre za komunikacijo med 

odraslim in otrokom, to je dialog odraslega z otroštvom. Pri veliko avtorjih je mogoče opaziti 

povezavo s književnostjo za odrasle. V delih prevladujejo teme, kot so humor, zvočnost, 

igrivost, otroška izkušnja in tudi tabu teme. V zvezi z avtorjem se moramo vprašati tudi po 

perspektivah, tj. prevzemanje otroškega pogleda na stvarnost. Če perspektive izhajajo iz 

razkoraka ali zbliževanja z otroštvom, prinašajo različne podobe otroštva: otroštvo kot igra, 

realnost, upor, čudenje, iracionalna razlaga sveta. 

Zvrsti in vrste besedil izhajajo iz perspektiv, ob tem pa upoštevajo starost bralca. Besedila so 

zastopana v vseh zvrsteh, tj. proza, poezija in dramatika. Najbolj zastopana zvrst je proza. 

S tretjim členom, z naslovnikom, se ukvarja veda o mladem bralcu, ki raziskuje bralni razvoj 

in razvijanje bralne sposobnosti (prim. Saksida, 2001). 

 

4.4 Mladinska poezija 

 

Začetnik slovenske mladinske poezije naj bi bil po mnenju nekaterih Anton Martin Slomšek. 

Njegova poezija je bila predvsem vzgojno-poučna, saj je z njo hotel vzgajati mladega bralca 

in ga obenem odvrniti od neustreznih knjig. Pomembno vlogo je pesniku pripisal Anton 

Brezovnik leta 1887, ko je napisal antologijo Zvončeki, Zbirka pesnij za slovensko mladino. 

Vanjo je vključil vidnejše in manj pomembne slovenske mladinske in nemladinske pesnike. 

Za Brezovnika mladinska poezija ni pesnikovo vračanje v otroštvo, ampak jo razume kot 

literarno podvrsto, ki jo bere mladi bralec, da se v njem izoblikuje ljubezen do domovine, 

staršev, Boga in dela. Torej jo razume kot »manj zahtevno moralno vzgojno in domoljubno 

poezijo, tj. oblikovno in vrednostno reducirano varianto nemladinske poezije« (Saksida, 2005: 

16). 

Brezovnik je antologijo razdelil na šest poglavij. V prvem razdelku najdemo domovinske 

pesmi, tj. rodoljubne in narodnoprebudne pesmi. Mednje je uvrstil tudi Jenkovo pesem 

Jadransko morje. Drugo poglavje vsebuje besedila z motivi iz narave (narava se prebuja, 

pomladne rože in otroci). V tretjem razdelku prevladuje vzgojno-poučna poezija Antona 

Martina Slomška, ki ga najdemo tudi v četrtem poglavju. V naslednjem poglavju so 

predstavljene Levstikove Otročje igre v pesencah, ki so po mnenju mnogih avtorjev »začetek 
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umetniškega pesništva za otroke« (Saksida, 2005: 21). V zadnjem poglavju pa so zbrane 

pripovedne pesmi oz. pesemske basni, balade in ljudske pesmi (prim. Saksida, 2005). 

Na podlagi tvorčeve zavesti o samem sebi, besedilu in naslovniku, oblikovanosti besedila in 

obliterarnih zapisov ter kritik in ugotovitev literarne vede razdelimo mladinsko poezijo na tri 

tipe: 

• »vzgojno/poučni tip, 

• idealizacijski tip, 

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

 

Vzgojno/poučni tip 

Avtor želi s poezijo vplivati na bralca, ga vzgajati in izobraževati, da se bo v življenju znal 

izogniti nevarnostim in razvadam. Avtor in naslovnik nista kot sogovornika, ampak je avtor 

bralcu učitelj, saj ga s svojimi besedili skuša oblikovati, kar je glavna značilnost vzgojnega 

tipa. Sestavine pesemskega besedila so nauki, ki temeljijo na upoštevanju božjih zakonov, 

potrebi po izobrazbi, delavnosti, nesebičnosti in življenju brez razvad.  

Idealizacijski tip 

Temeljna značilnost je idealiziranje podobe otroka. Prepoznaven je po lastnostih, kot so 

nekonfliktnost in brezskrbnost otroštva, ljubkost, razigranost, prisrčnost otroka, ki ga obdaja 

milina. V pesmih so uporabljene pomanjševalnice, kar so kritiki označevali za pesniški kič in 

spakovanje.  

Zbliževalni/dvogovorni tip 

Pri tem tipu gre za vživljanje v otroka, gre za zbliževanje med otrokom in odraslim. V tem 

tipu se mladinska in nemladinska poezija zbližujeta po motivnih in tematskih značilnostih. 

Pesmi se snovno in vsebinsko povezujejo z zunajliterarno stvarnostjo, njihova tematika je 

otrokova osamljenost, strah in žalost. V ta tip uvrščamo otroške narodne pesmi, ki so 

predvsem šaljive in posmehljive. Nekatera besedila imajo resničnostno motiviko, kar pomeni, 

da se je avtor vživljal v lastno otroštvo (prim. Saksida, 1994b). 
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4.5 Didaktika mladinske književnosti 
 

»Didaktika mladinske književnosti spada v veliko družino specialnih didaktik, posebnih 

znanstvenoraziskovalnih disciplin, ki se ukvarjajo z vprašanjem, kako se določena področja 

dejanskosti in vede o njej vključujejo v vzgojno-izobraževalni proces, ter svoje ugotovitve 

uporabljajo pri usposabljanju učiteljev za poučevanje« (Kordigel A., 2008: 14). 

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

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

književnosti, a tvori v njenem okviru poseben podtip, ki ga opisuje posebna literarna 

teorija, literarna teorija mladinske književnosti, 

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

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

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

da zanjo ne troši več t. i. bralne energije« (Kordigel A., 2008: 19). 

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

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

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

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

 

4.5.1 Cilji didaktike mladinske književnosti 
 

Cilji oziroma smotri pouka književnosti se med razredi v osnovni šoli ne razlikujejo, razlike 

se pojavijo le pri deležu posameznega cilja. Književna didaktika za razredno stopnjo osnovne 

šole cilje deli na: 

• pridobivanje književnega znanja – izobraževalni cilj, 

• razvijanje bralne sposobnosti – funkcionalni cilj, 

• razvijanje bralne kulture – vzgojni cilj (prim. Kordigel, 2000). 
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Izobraževalni cilj 

Bistvo pridobivanja književnega znanja v osnovni šoli je predvsem poznavanje avtorja (ime, 

poklic, zanimivosti o njegovem življenju), njegovega dela in nekaterih osnovnih oblikovno 

vrstnih oznak (ritem, rima, verz, pesem ...). Namen ni, da bi se jih učenci učili na pamet, 

ampak da bi jih utrjevali in opazovali obliko besedila. Pri tem spodbujajo lastno ustvarjalnost 

ter vplivajo na bralno sposobnost in kulturo (prim. Saksida, 1994a). Pomembno je, da smo 

učitelji pri pouku zgled učencem in da vedno ko govorimo o literaturi, najprej navedemo 

avtorja in nato naslov dela. Priporočljivo je, da učence kdaj peljemo v knjižnico in tam skupaj 

pogledamo, katere knjige je avtor, ki smo ga obravnavali, še napisal. Lahko jih peljemo tudi v 

javno knjižnico na razstavo del avtorjev. Ob bralnih značkah ali festivalih lahko pisatelja ali 

pesnika povabimo v šolo in tako učencem pripravimo zelo zanimivo izkušnjo. Besedilo, ki ga 

bomo brali, moramo literarno zvrstno definirati (lirsko, epsko in dramsko besedilo). Ko smo 

neko vrsto spoznali večkrat (pravljica, pesem, zgodba ...), učencem posredujemo še 

značilnosti te vrste, vendar le toliko, kolikor jih otroci sami opazijo o tej vrsti. Torej moramo 

otroke pustiti, da jih sami zaznajo (prim. Kordigel, 2000). 

 

Funkcionalni cilj 

Razvijanje bralne sposobnosti je glavni cilj pouka književnosti. Je sposobnost estetskega 

doživetja umetnostnega besedila, tj. ustvarjalnega komuniciranja z besedilom. Idealnega 

estetskega doživetja sicer ni, zato je cilj pouka, da učence pripeljemo do popolnejšega 

doživetja. To pa lahko dosežemo s čim pogostejšim branjem in raznovrstnimi dejavnostmi 

(prim, Kordigel, 2000). 

Slovenska književna didaktika bralno sposobnost deli na naslednje sposobnosti: 

1. SPOSOBNOSTI ZAZNAVANJA IN DOŽIVLJANJA: 

– sposobnost branja (glasnega, polglasnega, tihega, interpretativnega) in 

memoriranja besedila, 

– sposobnost zaznavanja in doživljanja ritma, zvočnosti besede in nenavadnih 

besed oz. njihovih zvez, 

– sposobnost zaznavanja in doživljanja besedilne/pesemske slike (sposobnost 

eidetičnega doživljanja), 
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– sposobnost doživljanja osnovnega razpoloženja v besedilu (veselo, žalostno, 

skrivnostno ...). 

 

2. SPOSOBNOSTI RAZUMEVANJA: 

– sposobnost fantazijskega mišljenja (dojemanje medsebojne povezanosti 

posameznih sestavin besedilne slike, tvorjenje novih domišljijskih slik), 

– sposobnost razumevanja jezikovne inovacije in asociativnega mišljenja 

(nenavadna beseda glede na ustaljeno jezikovno rabo, asociacije ob izraziti 

podobi oz. nenavadni besedi),  

– sposobnost racionalnega mišljenja (analiza, sinteza, primerjanje). 

 

3. SPOSOBNOSTI VREDNOTENJA: 

– sposobnost vrednotenja na podlagi učenčevega odziva na celovitost besedila 

(oblikovanje stališč do problema, ki ga zastavlja besedilo), 

– sposobnost medbesedilnega vrednotenja, 

– sposobnost vrednotenja glede na zunajliterarno stvarnost. 

 

4. SPOSOBNOSTI IZRAŽANJA (Saksida, 1994a: 55). 

 

Vzgojni cilj 

Tuja književna didaktika najpomembnejši smoter, tj. razvijanje bralne kulture, označuje kot 

ljubezen do branja. Z branjem se duhovno bogatimo in osebnostno rastemo. Razvita bralna 

kultura torej vpliva na oblikovanje osebnosti. Branje mladinske književnosti spodbuja 

racionalno, fantazijsko mišljenje in čustveno odzivanje, zato je branje vrednota, ki jo mora 

šola uzavestiti s kvalitetno šolsko interpretacijo, lokalizacijo besedila in upoštevanjem 

učenčevega izbora literature. Na razvoj bralne kulture vplivajo tudi zunajšolske dejavnosti:  

• izdelava plakatov in seznamov najljubših knjig, 

• literarni kotički, npr. kotički poezije (v njem so razstavljene najljubše pesmi, 

ilustracije, podatki o pesniku), 

• dnevnik branja, 

• bralna značka (odlična dolgoročna motivacija za branje književnosti) (prim. Saksida, 

1994a). 
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5 ŠOLSKA INTERPRETACIJA POEZIJE 

 

5.1 Literarna komunikacija v razredu v drugem vzgojno-izobraževalnem 
obdobju 
 

»V drugem triletju bralec v stiku s književnim besedilom širi, dopolnjuje in nadgrajuje svoje 

splošno znanje (s širjenjem besedišča in njegove vsebinsko pomenske zgradbe), ozavešča 

(pomni, uresničuje, vrednoti in primerja) prvine sporočenih vsebin književnega besedila, 

dokončno obvlada tehniko branja in pisanja ter se privaja na prenašanje sporočenih vsebin na 

zunajbesedilno resničnost – skratka širi in poglablja svoje bralno polje« (Vačun Kolar, 2005: 

11).  

V tem obdobju so otroci na razvojni stopnji kritičnega dojemanja življenjske resničnosti. 

Zaradi znanja, ki ga imajo in ker obvladajo bralno tehniko, lahko berejo raznovrstna besedila. 

Sposobni so dojemati veliko novega znanja, zato jih je primerno naučiti sprejemati besedilo 

skozi jezikovno in slogovno zgradbo (prim. Vačun Kolar, 2005). 

Komunikacijski pouk književnosti poudarja, da je branje književnosti dialog. Ta dialog 

poteka:  

– »med učencem in književnim besedilom – branje književnega besedila je izhodišče 

šolske interpretacije − ter 

– med učenci samimi ter učenci in učiteljem o književnem besedilu« (Saksida, 2008: 

52). 

Metka Kordigel (2000) dialog med učenci in učiteljem imenuje demokratični dialog. Pri njem 

učenec ni več samo poslušalec, ampak je partner učitelju, pri čemer oba aktivno oblikujeta 

komunikacijo v razredu. Pri tem moramo paziti, da ne zapademo v navidezni dialog, do 

katerega pride, če na predvidena vprašanja o besedilu od učencev zahtevamo svoje predvidene 

odgovore. Tak dialog vodi tudi k jezikovnemu siromaštvu, ker na določena vprašanja učenci 

lahko odgovorijo samo z eno besedo. Torej moramo paziti, da med sporazumevanjem 

sporočamo svoje misli, da drug drugega poslušamo in se drug na drugega odzivamo (prim. 

Kordigel, 2000). 
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Vsak bralec razume besedilo drugače, po svoje, saj ima vsak drugačne izkušnje. Učiteljeva 

naloga je, da izbere pravo besedilo za obravnavo v razredu. Izbrati mora relevantno besedilo, 

ki bo učenca nagovorilo s temo, problemom ali junakom. Za uresničitev ciljev učni načrt 

predlaga avtorje in besedila za obravnavanje v razredu. Seveda pa lahko učitelj med temi 

avtorji izbira in obravnava le nekatere. Učence usmerja tudi v samostojno iskanje knjig v 

knjižnici in jih spodbuja, da se o knjigah med seboj pogovarjajo. Dialog o prebranem torej 

razvija bralne zmožnosti učencev. Književnost nam omogoča poleg razvijanja bralne 

zmožnosti tudi vstop v svet, ki ni realen (prim. Saksida, 2008). 

Pri izboru besedil je pomembna tudi žanrska in tematska raznolikost. Pri pouku se učenci 

spoznavajo z veliko različnimi književnimi zvrstmi in vrstami. V učnem načrtu so pri poeziji 

opredeljeni cilji, ki so usmerjeni v opazovanje jezika (npr. raba nenavadnih besed) in 

tematsko raznovrstnost. 

Ob izbranih besedilih v berilu imamo pester didaktični instrumentarij. To so razne naloge in 

vprašanja v zvezi z besedilom. Pomembno pri reševanju teh nalog je, da ni nujno, da na vse 

odgovorimo v šoli, nekaj jih lahko otrok reši tudi sam doma. Učitelji lahko te naloge tudi 

dopolnimo s svojimi in pazimo na to, da so čim pestrejše (prav tam, 2008). 

 

5.2 Učiteljeva priprava na branje književnosti v drugem vzgojno-
izobraževalnem obdobju 
 

Komunikacijski pouk književnosti poleg tega, da razvija učenčevo ustvarjalnost ob besedilu, 

opredeljuje tudi vlogo učitelja. Učitelj  v razredu spodbuja pogovor, opozarja na poglavitne 

sestavine besedila, podaja lastno razumevanje besedila in je kot bralec zgled učencem.  

Pri branju naj bi učitelj upošteval pet korakov priprave na šolsko interpretacijo poezije: 

1. »branje odraslega in lastno razumevanje izbranega besedila, 

  

2. predvidevanje hipotetične otroške oziroma najstniške recepcije, 

 

3. strokovna priprava z razčlembo besedila, 
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4. postavitev cilja, 

 

5. izbira metod spoznavanja in poučevanja« (Saksida, 2008: 62). 

 

Prvi korak šolske interpretacije je branje odraslega − ta naj bi bral zaradi zadovoljstva in ker 

mu je branje vrednota. Kakovostna mladinska književnost je zanimiva tako za odraslega kot 

za otroškega bralca. 

V drugi fazi učitelj predvidi, kako bodo učenci dojeli, doživeli in razumeli pesem. Pri tem se 

mora izogibati naslednjim predpostavkam o otroškem branju: 

• da je besedilo iz učbenika prezahtevno ali premalo zahtevno, 

• da je besedilo neprimerno s svojo temo in sporočilom, 

• da so otrokom bližja sodobna besedila kot pa klasična. 

Besedila je mogoče interpretirati na različne načine, zato za mladega bralca nobeno besedilo 

ni pretežko oziroma prelahko. Vsak bralec razume besedilo po svoje, zato lahko isto besedilo 

drugače razumejo različno stari bralci. Če se izogibamo tabu temam, lahko naredimo več 

škode kot koristi, saj to pomeni, da si pred problemi zatiskamo oči. Z razpravo o problemih in 

tabujskih temah mladim širimo obzorje in jih učimo k strpnosti do drugačnosti. V razredu 

nam ni treba brati le najbolj priljubljenih sodobnih del, ampak lahko z domiselno 

interpretacijo naredimo zanimiva tudi starejša besedila. Torej moramo biti pri izbiri pozorni 

na to, s čim iz besedila lahko pritegnemo bralca.  

V tretji fazi učitelj strokovno razčleni besedilo po naslednjem postopku: »določitev teme 

besedila, iskanje osrednje besede, določitev bistvenih prvin za razvijanje bralnih zmožnosti in 

predvidevanje možnosti za aktualizacijo besedila« (Saksida, 2008: 66). 

V fazi postavitve ciljev učitelj iz učnega načrta izbere cilje, ki jih bo v uri realiziral. Cilji 

morajo biti postavljeni čim konkretneje (prav tam). 

V zaključni fazi učitelj izbere metode in oblike, ki morajo biti prav tako raznolike. Med učne 

oblike štejemo frontalno delo, individualno delo, skupinsko delo in delo v dvojicah; metode 

pa so: metoda branja, poslušanja, govorjenja, metoda kazanja, opazovanja, doživljanja, 

zaznavanja (prim. Kordigel, 2000). 
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Meta Grosman (1989) navaja nekaj priporočil, ki jih kot učitelji pri pouku ne bi smeli delati, 

če želimo doseči neovirane odzive učencev na umetnostno besedilo. Avtorica pravi, da ne 

smemo izrekati avtoritativnega mnenja o besedilu, saj s tem preprečimo učencu, da bi 

oblikoval lastno mnenje. Takšen učenec ne zaupa lastnemu doživetju besedila in ne doživlja 

veselja ob branju. Izogibati se moramo pretiranim razlagam in razčlenjevanju dela, ob tem pa 

naj bi spodbujali učenčevo sodelovanje. Tudi prezgodnje obravnavanje oblikovnih, stilističnih 

posebnostih, literarnozgodovinskih podatkov omejuje učenčev odziv in mnenje o besedilu 

(prim. Grosman, 1989). 

 

5.3 Faze šolske interpretacije poezije 
 

Zaporedje faz šolske interpretacije smo uredili pod vplivom zagrebške književnodidaktične 

šole. »Sosledje faz ni nikakršen predpisani, ampak kvečjemu priporočeni model za razvijanje 

bralne sposobnosti – oblikovanost in obsežnost posamezne faze pa je odvisna od besedila 

(predstavnosti in tematike), bralca in zunajbesedilnih (stvarnih, medbesedilnih) dejavnikov« 

(Saksida, 1994a: 57). 

Faze šolske interpretacije, ki jih Igor Saksida opisuje v svoji knjigi Izhodišča in modeli šolske 

interpretacije mladinske književnosti, so: 

 

5.3.1 Uvodna motivacija 
 

Uvodna motivacija je niz postopkov, ki spodbujajo učenca k neki dejavnosti. Učitelj se z njo 

postopoma bliža predstavnosti besedila, ki ga bodo brali v naslednji fazi. Namenjena je 

usmerjanju pozornosti učencev na temeljne značilnosti besedila – npr. pesmi, ki jo bodo brali: 

»V čustveno-domišljijskem aparatu, tako našem kot naših učencev, je treba spodbuditi 

asociacije, na katere se bodo navezovale slike, ustvarjene z jezikom pesmi.« (Ilić, V: Saksida, 

1994: 58) Njen namen je motivirati učence za novo besedilo, kar lahko dosežemo z uporabo 

različnih iger. Na razredni stopnji osnovne šole so glavno motivacijsko sredstvo domišljijske 

igre. Z uporabo nastaja predbesedilna domišljijska stvarnost, ki je povezana z besedilno in 

zunajliterarno stvarnostjo. Predbesedilna domišljijska stvarnost oz. predpoetska stvarnost 

nastaja z uporabo različnih tipov motivacij. Izbira tipa motivacije je odvisna od leposlovnega 
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besedila in vloge dogodkov v besedilu. Besedne motivacije bomo uporabili, če besedilo izhaja 

iz jezikovne inovativnosti. Zgodbene motivacije se povezujejo z dogodkovnimi besedili 

(jedro je dogodek), predstavne motivacije pa z nedogodkovnimi besedili, ki jih določa 

statičnost podob. 

 

Jezikovne motivacije 

Pod jezikovne motivacije spadajo besedne, predstavne, zgodbene, izkušenjske in 

medbesedilne motivacije.  

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

katerih je poudarjena nenavadna povezava med pomenom besede in njeno glasovno podobo. 

Z uporabo teh iger razvijamo sposobnost zaznavanja in doživljanja ritma, zvočnosti besede in 

nenavadnih besed. Besedne motivacije se lahko povezujejo z zgodbenimi ali nejezikovnimi 

motivacijami.  

 

Besedne motivacije so: 

• igra dveh besed ali domišljijski binom,  

• daljšanje besed,  

• kovačnica besed, 

• rebus, 

• igra asociacije, 

• primerjave, 

• glasovno druženje, 

• nesmisli. 

Predstavne motivacije temeljijo na opazovanju stvarnosti in izražanju doživetega. Ločimo tri 

motivacije, ki spadajo v to skupino. To so: 

• poetizacija stvarnosti, 

• domišljijska slika, 

• domišljijsko potovanje. 
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Pomembna lastnost pri poetizaciji stvarnosti je, da niso bistveni le pojavi in sestavine 

zunajliterarne stvarnosti, ampak je pomemben predvsem čustven odnos do njih. Pesnik in 

bralec se na podobe iz stvarnosti čustveno odzivata in prav k odzivu pripomore poetizacija 

stvarnosti, katere pravilo je: Ne pojav, predmet ali stvarnost, ampak subjektivno doživljanje. 

Pri motivaciji za pesem z motiviko narave se je treba izogibati trivializacije, tj. ponavljanju 

vsebin iz drugih predmetov. Ta motivacija ni preprosta, zato je v tem postopku povezana s 

čustveno-predstavno predmotivacijo. Sem štejemo vaje za umirjanje, sprostitev in urjenje 

domišljije. Primeri: Kaj občutimo, ko zaslišimo šumenje vode, se potopimo v rdečo barvo? 

Domišljijska slika je primerna za besedila, ki temeljijo na domišljijski podobi. Poleg vidnih 

pa vsebuje tudi slušne elemente. Oblikovanje domišljijske slike spodbudimo z vprašanji 

Kakšna je lunina površina? Zakaj se luna ponoči sveti? Poslušaš zvenenje srebrnih strun. 

Kdo igra zvezdno melodijo? 

Domišljijsko potovanje izvedemo pri dogodkovnih besedilih. Učenec lahko pripoveduje/piše 

o lastnem potovanju ali pa povežemo več pripovedi učencev. 

Pod zgodbene motivacije štejemo zastavljanje vprašanja Kaj bi se zgodilo, če bi ..., motivacijo  

na podlagi začetnih in vodilnih povedi ter igro vlog. Z vprašanjem Kaj bi se zgodilo, če bi ..., 

ki ga postavi učitelj ali učenci med sabo, nastane zgodba pri obravnavanju pripovedk ali 

fantastičnih besedil. Pri uporabi začetnih in vodilnih povedih je pomembno, da učitelj z njimi 

učence vodi, da sami ustvarijo domišljijsko zgodbo. Povedi se morajo navezovati na 

obravnavano besedilo. Pri igri vlog učenci zaigrajo domišljijske osebe, predmete in situacije. 

Vanjo lahko vključimo gledališka izrazna sredstva, npr. glasbo, sceno, lutke in kostume. 

Pri izkušenjskih motivacijah gre za spodbujanje čustvenih stanj pri učencih in dojemanje 

medosebnih odnosov. Mednje štejemo pridobivanje pojma, pridobivanje problema in 

situacijska motivacija. Pridobivanje abstraktnega pojma je motivacija, pri kateri pojem 

predstavimo učencem, se o njem pogovorimo in nato učenci ubesedijo svoje dojemanje le-

tega. Pridobivanje problema se navezuje na besedila, ki imajo v svojem bistvu konflikt ali 

problem, na katerega potem učenci navezujejo občutke. Pri situacijski motivaciji se učenci 

vživijo v situacijo iz besedila in jo povežejo s konkretno življenjsko situacijo. 

Medbesedilne motivacije se nanašajo na neko besedilo, ki je že bilo obravnavano. Če 

motivacija izhaja iz literarne teorije ali zgodovine, je to problemska motivacija. Vprašanja pri 

tej motivaciji so sledeča: Kaj je kitica? Kdo je Jože Snoj? itd. Poleg problemskih med 
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medbesedilne uvrščamo tudi dve igri: Narobe pravljica in In potem? Igro Narobe pravljica 

uporabimo za branje pravljic, igro In potem pa pri trivialni literaturi. 

 

Nejezikovne motivacije 

Med nejezikovne motivacije štejemo glasbene in likovne motivacije, gibalne igre, ples in 

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

sliko in pridobivanjem pojma). 

Poleg opisanih uvodnih motivacij so za ustrezno sprejemanje književnosti pomembne tudi 

dolgoročne motivacije (bralna značka, kotički) in motivacije med interpretacijo besedila in po 

njej. 

 

5.3.2 Najava besedila, lokalizacija in interpretativno branje 
 

Pred branjem moramo navesti zunajbesedilne podatke o obravnavani pesmi. Temu rečemo 

lokalizacija, pri kateri navedemo naslov pesmi in njenega avtorja. Šabićeva pravi, da lahko 

učitelj navede tudi naslov pesniške zbirke, v kateri je pesem prvič izšla.  

Po lokalizaciji sledi učiteljevo interpretativno branje. Učitelj svojega branja ne sme prekinjati 

z vzpostavljanjem discipline ali s hojo po razredu, z učenci pa naj komunicira le s pogledom. 

Učenci naj za boljše zaznavanje in doživljanje besedila zaprejo berilo in samo poslušajo 

učitelja.  

 

5.3.3 Premor po branju 
 

Premor po branju je zelo pomemben, saj si v njem učenci urejajo vtise o prebrani pesmi. 

Učitelj pa v tem trenutku spremlja odzive učencev, da lahko oceni, kako so doživeli besedilo 

in na kaj naj bo pozoren v naslednji fazi. 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                Simona Jenko, diplomsko delo 

27 

 

5.3.4 Izražanje doživetij, analiza, sinteza in vrednotenje 
 

V tej fazi mora učitelj natančno spoznati učenčevo doživetje besedila. To doseže z dialoško 

metodo, pri čemer učencem postavlja vprašanja (odgovori so lahko pisni ali ustni) ali pa jim 

razdeli anketni vprašalnik, ki spodbuja izražanje njihovih vtisov. Učenci z izražanjem 

doživetij spoznajo besedilo kot lastno izkušnjo, učitelju pa pomagajo pri nadaljnjem 

razčlenjevanju besedila. 

Sledi poglabljanje spontanega doživetja ali analiza pesmi. V tem delu postavimo vprašanja, ki 

se nanašajo na ritmične sestavine, zvočnost, nenavadnost besed, besedilne slike in osnovno 

razpoloženje. Analiza ritma vsebuje opazovanje menjave ritma z razpoloženjem v pesmi.  

Zaznavanje zvočnosti in nenavadnosti besed pa se poleg poezije pojavlja tudi pri prozi in 

dramatiki. Doživljanje pesemske slike se lahko vključi že v tretjem razredu ter se povezuje s 

sposobnostjo fantazijskega mišljenja in vrednotenja. Pesemsko sliko tvorijo naslednje 

sestavine: vidne, slušne, tipne, okusne in vonjavne. 

Analizi sledi sinteza, v kateri strnemo doživetja in spoznanja. Zajema temeljne pojme iz 

književnega znanja ter vsebinske in oblikovne sestavine besedila. 

Sinteza se povezuje z vrednotenjem, ki je najzapletenejša stopnja pri obravnavi besedila. 

Najpomembneje pri vrednotenju je odkrivanje povezav med delom in bralcem. Upoštevati je 

treba učenčevo individualnost, da sam izoblikuje svoja stališča, pri tem pa ga ne smemo 

usmerjati na ustaljene sheme obnašanja in reagiranja. Če vrednotenje poteka na podlagi 

učenčevega odziva na celovitost besedila, je to aktualizacija motivike in tematike besedila. Z 

nalogami poustvarjalnega pisanja razvijamo vrednotenje glede na zunajliterarno stvarnost, ki 

je značilna za nesmiselna in fantastična besedila. Medbesedilno vrednotenje pa je primerjanje 

besedila z drugimi besedili. 

 

5.3.5 Nove naloge 
 

Nove naloge utrjujejo in poglabljajo literarno doživetje. Mednje sodi ponovno branje besedila, 

ki je lahko tiho, polglasno, glasno, interpretativno ali branje po vlogah. Poleg ponovnega 

branja je pomembno tudi memoriranje pesmi. Z njim se sklene »proces literarne 

komunikacije, razvija učenčeva sposobnost govorne realizacije doživetih verzov, poglablja 
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doživetje ritma, razvija senzibiliteta za pesniško besedo in prispeva k razvijanju učenčeve 

estetske kulture« (Šabić, V: Saksida, 1994: 79). Pri učenju pesmi na pamet je pomembno, da 

je to končna stopnja šolske interpretacije − pri tem pa moramo paziti na kvaliteto, zahtevnost 

in dolžino besedila. Poleg pesmi se lahko učenci učijo na pamet tudi prozne odlomke, učenju 

na pamet pa naj vedno sledi govorjenje na pamet oz. deklamiranje.  

V sklepni fazi šolske interpretacije se najpogosteje uporabljajo naloge ustvarjanja in 

preoblikovanja besedila (domišljijska besedila) ter pisanje neliterarnih besedil. Mednje 

štejemo odgovore na vprašanja o besedilu, povzetek vsebine, predstavitev avtorja, anketa o 

branosti dela ipd. (prim. Saksida, 1994). 
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6 SPECIALNODIDAKTIČNI DEL 

 

6.1 Zastopanost literarnih del Simona Jenka v učnem načrtu 
 

Učni načrt je namenjen učiteljem, saj ti v njem najdejo cilje in predlagane vsebine, ki jih 

morajo obravnavati v posameznem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Nekatere vsebine so 

obvezne, nekatere pa predlagane, kar pomeni, da jih lahko učitelj izbere sam s pomočjo 

učencev (na primer besedila lokalnih avtorjev, besedila, povezana z aktualnimi dogodki).  

Pri temeljitem pregledu posodobljenega učnega načrta za slovenščino (2011) sem ugotovila, 

da med priporočenim izborom poezije in proze na razredni stopnji osnovne šole del Simona 

Jenka ni. Njegova dela najdemo na seznamu za obravnavo v tretjem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, in sicer v 8. razredu, kjer je predlagana pesem Po slovesu, in v 9. razredu, kjer med 

poezijo zasledimo domoljubno pesem Gori, med proznimi deli pa novelo Tilka.  

 

6.2 Zastopanost literarnih del v berilih in pri domačem branju 
 

Pregledala sem vsa berila za prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje in v njih nisem 

našla književnih besedil Simona Jenka. Nahajala pa so se v berilih za tretje vzgojno-

izobraževalno obdobje. Seznam del in beril navajam spodaj. 

Pesem Po slovesu najdemo v berilih: 

• Dober dan, življenje. Berilo za 7. razred osnovne šole. 

• Spletaj niti domišljije. Berilo za 8. razred devetletne osnovne šole. 

• Novi svet iz besed 8. Berilo za 8. razred osnovne šole. 

• Svet iz besed 8. Berilo za 8. razred osnovne šole. 

Pesem Gori najdemo v berilu: 

• Z roko v roki. Berilo za 9. razred devetletne osnovne šole. 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                Simona Jenko, diplomsko delo 

30 

 

Odlomek Tilka najdemo v berilu: 

• Z roko v roki. Berilo za 9. razred devetletne osnovne šole. 

 

Pesem Rodoljubki najdemo v berilu: 

• Svet iz besed 9. Berilo za 9. razred osnovne šole. 

 

Na Osnovni šoli Mavčiče na priporočilnem seznamu knjig za domače branje nimajo del 

Simona Jenka, ker se knjige, ki jih morajo učenci prebrati doma, ujemajo z avtorji in temami, 

ki jih obravnavajo že pri pouku. Simona Jenka ni na priporočilnem seznamu del v drugem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju, zato ga ni niti na seznamu za domače branje. 

 

6.3 Analiza ciljev, ki jih lahko dosežemo z obravnavo Jenkove pesmi 
 

Pesem Po slovesu sem obravnavala v četrtem in petem razredu, zato se bom osredotočila na 

cilje v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Učne cilje sem poiskala v posodobljenem 

učnem načrtu za devetletno osnovno šolo (2011). 

Cilji se v učnem načrtu delijo na splošne in operativne. 

Med splošnimi cilji, ki smo jih dosegli pri pouku, velja izpostaviti kritično sprejemanje 

umetnostnega besedila. Učencem branje predstavlja užitek in prijetno doživetje, z njim si 

širijo obzorje. Pri pouku stopajo v dialog s književnim besedilom in učiteljem. Svoje misli, 

čustva in izkušnje izražajo ustno in pisno. Ko tvorijo poustvarjalna besedila, razvijajo 

socialno, kulturno in estetsko zmožnost. Učenci so motivirani za vse štiri sporazumevalne 

dejavnosti (poslušanje, branje, pisanje, govorjenje). Spoznavajo, da jim njihovo obvladovanje 

omogoča delovanje v družbenem okolju. Branje umetnostnega besedila je za otroke potreba, 

zato je pomembno, da jim privzgojimo pozitivni odnos do umetnostnih besedil. Tako bodo 

učenci tudi doma in po končanem šolanju radi brali. Za boljše razumevanje in vrednotenje 

literature jim je potrebno posredovati tudi osnovne literarnoteoretske pojme (prim. 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_

slovenscina_OS.pdf). 
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Operativni cilji, ki smo jih dosegli, so: 

– Učenci po izbiri učitelja spoznavajo besedila lokalnega avtorja.  

Pesnik Simon Jenko je bil rojen na Podreči pri Mavčičah. Pesnika, ki prihaja iz njihovega 

okolja, sem predstavila s kratkim življenjepisom in njegovo znano pesmijo Po slovesu. 

– Učenci opazujejo členjenost besedila. 

Pri analizi besedila smo se pogovorili o številu kitic in verzov. Podrobneje se s tem nismo 

ukvarjali, saj gre za snov višjih razredov, sploh pa ti podatki niso pomembni za razumevanje 

in doživetje obravnavane pesmi. 

– Učenci zaznavajo ritem pesmi, doživljajo počasen ritem.  

Pesem sem interpretativno prebrala počasi, da so učenci opazili, da je pesem žalostna. Med 

branjem sem jih opozorila, naj jo tudi oni berejo počasi in tako estetsko uživajo v besedilu. 

– Učenci razvijajo recepcijsko zmožnost s poustvarjalnim pisanjem. 

V zadnjem delu ure so učenci napisali svoje besedilo, ki vključuje prvine obravnavane pesmi. 

Zmožnost razumevanja pesmi so dokazali s poustvarjalnim pisanjem. V besedilo so morali 

vključiti lastno doživetje. 

– Učenci razumljivo in doživeto glasno berejo pesem. 

Učenci so se sami srečali s pesmijo tako, da so jo glasno prebrali, vsak po eno kitico. Opazili 

so preslišane sestavine besedila in so bili pozorni na manj znane besede. Upoštevali so hitrost, 

register in intonacijo pesmi.  
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7 OBRAVNAVA PESMI V OSNOVNI ŠOLI 

 

7.1 Priprava na učni uri 
 

Za pedagoški del svoje diplomske naloge sem si izbrala Jenkovo pesem Po slovesu. Namen 

obeh učnih ur je bil ugotoviti, ali poznajo Simona Jenka, jim na zanimiv način predstaviti 

njegovo pesem in opazovati, kako se bodo nanjo odzvali. 

Učni uri sem izvedla v Osnovni šoli Mavčiče (matična šola je Osnovna šola Orehek) v 

četrtem in petem razredu. Z obravnavo pesmi sem želela izvedeti odzive učencev na isto 

pesem, ki je sicer namenjena obravnavanju v osmem razredu osnovne šole.  

Po izboru pesmi za obravnavo v razredu sem na podlagi učnega načrta določila cilje, ki sem 

jih želela doseči. Učno pripravo sem razdelila na tri glavne faze šolske interpretacije 

umetnostnega besedila, in sicer na uvodno motivacijo, delo z besedilom in nove naloge.  

V uvodnem delu sem učence povprašala o pesniku Sorškega polja − če ga poznajo in kaj o 

njem že vejo. Njihovo znanje sem dopolnila z opisom njegovega življenja. Pogovorili smo se 

o slovesu, učenci so pripovedovali, kdaj in od koga se poslavljajo ter kako se počutijo ob tem.  

V osrednjem delu učne ure je sledila najava pesmi. Povedala sem jim, da je tudi pesnik 

razmišljal o slovesu, zato je napisal pesem Po slovesu, ki sem jo po premoru, v katerem so 

učenci usmerili pozornost na poslušanje, tudi prebrala. Sledil je premor po branju in izražanje 

doživetij. Pred tihim branjem sem jih opozorila, naj si podčrtajo neznane besede. V tej pesmi 

sem predvidela, da ne bo težav s poznavanjem manj znanih besed. Nato sem jim postavljala 

vnaprej pripravljena vprašanja za analizo pesmi.  

V zaključnem delu učne ure so morali učenci napisati lastno besedilo na temo slovesa od 

nekoga. Opozorila sem jih, naj zapišejo svoja čustva in opišejo naravo, kot so jo doživljali ob 

slovesu. 
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7.2 Analiza učnih ur in odzivi  
 

Pesem Po slovesu sem predstavila v dveh razredih, in sicer v četrtem razredu pri učiteljici Jani 

Bervar in v petem razredu pri učiteljici Mateji Hafner. V četrtem razredu je bilo prisotnih 

deset učencev, v petem pa enajst. To je bila velika prednost, saj so bili učenci zelo mirni in so 

me pozorno poslušali.  

Najprej sem uro izvedla v četrtem razredu. Učencem sem se predstavila in jim pojasnila, zakaj 

sem prišla. Vprašala sem jih, če poznajo pesnika Sorškega polja in če vedo, kdo je to. Učenci 

so odgovorili, da je to Simon Jenko. Prosila sem jih, naj povedo, kaj že vedo o njem. Učenec, 

ki prihaja iz Podreče, je rekel, da je bil tam rojen in da ima Jenko tam postavljen spomenik. 

Ostali učenci niso vedeli nič o njem in tudi v šoli ga še niso omenjali, zato sem jim 

predstavila Jenkovo življenje in z zanimanjem so me poslušali. Nato sem jim na tablo 

napisala besedo slovo. Pogovor sem vodila s postavljanjem vprašanj o tem, če so se že kdaj 

od koga poslovili, kako so se ob tem počutili, katero slovo jih najbolj prizadene in kako se v 

takem primeru potolažijo. Odgovori so si bili precej podobni, predvsem so se morali že 

posloviti od svojih hišnih ljubljenčkov, npr. od psa ali mačke, in od starih staršev. Spomnila 

sem jih, da se morajo tudi oni med seboj posloviti, ko gredo na počitnice, vendar se ob tem 

slovesu počutijo drugače kot ob slovesu, ki je dokončno. Pogovor v uvodnem delu je tekel 

tekoče, učenci so radi pripovedovali o svojih izkušnjah, ki so jih imeli o slovesu.  

Po dobrem odzivu v uvodnem delu sem najavila pesem Simona Jenka Po slovesu. Po premoru 

pred branjem, v katerem so se učenci umirili in pozornost usmerili na poslušanje, sem 

prebrala pesem. Po čustvenem premoru sem jih povprašala o vtisih, če se jim je pesem zdela 

težko razumljiva in kaj so si zapomnili. Rekli so, da se jim zdi žalostna. Nato sem jim 

razdelila kopije besedila in pesem so sami tiho prebrali. Že pred tem sem jih opozorila, da naj 

bodo pozorni na besede, ki jih ne bodo razumeli, da jih bom kasneje razložila. Vendar kot sem 

predvidela, učenci niso imeli težav z razumevanjem besed. Nato so sledila vprašanja za 

razumevanje in vrednotenje besedila. Učence sem z vprašanji vodila skozi celotno pesem, oni 

pa so aktivno sodelovali. 

Za poustvarjalno pisanje sem jim razdelila liste, na katere so morali napisali kratek sestavek o 

slovesu, ki so ga doživeli. Morali so opisati svoje slovo od nekoga, kako so se počutili takrat 

in vključiti značilnosti narave, ki predstavlja njihovo razpoloženje. Da bi bilo njihovo delo 

lažje, sem na tablo napisala besedo slovo in narava. Ob besedo slovo smo napisali besede, ki 
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opisujejo naše razpoloženje, ko se od nekoga poslavljamo. Napisali smo žalost, otožen, brez 

volje, počasen, jokanje; ob besedo narava pa temna, vetrovna, grmenje, nevihta. Ugotovila 

sem, da sta jim bila miselna vzorca v veliko pomoč, saj so v svojem spisu uporabljali 

predvsem te besede, ki so bile na tabli. Nekateri učenci so jih celo samo napisali v dva stavka, 

ne da bi opisali dogodka. Boljši učenci pa so napisali, od koga so se poslovili in zakaj. Boljše 

izdelke sem vključila med priloge diplomskega dela. Učiteljica, ki je bila v razredu, je rekla, 

da so slabše izdelke oddali učenci, ki imajo težave s pisanjem daljšega besedila.  

Učenci so svojim izdelkom dali različne naslove, npr. Moja žalost, Slovo, Krutost, Slovo od 

psičke Lilije, Adijo. Od desetih učencev so štirje napisali sestavek, v katerem so opisovali, od 

koga so se poslovili, kako so se počutili takrat in kakšna se jim je zdela narava. To so bili 

spisi treh dečkov in ene deklice. Zapisali so, da so se poslovili od strica, prababice, prijatelja 

in ptiča. Bili so žalostni, brez volje, otožni in zaspani. Ob slovesu so jokali. Narava se jim je 

zdela temna, bilo je vetrovno, deževno, grmelo je, nebo je bilo sivo in strašljivo. Učencem 

sem naročila, naj napišejo čim daljše besedilo, saj je bilo na voljo dovolj časa. Vendar je cel 

list papirja, vzetega iz malega zvezka, popisala le ena deklica. Preostala tri besedila pa so bila 

dolga le pol strani. Lahko rečem, da so ti učenci razumeli moje navodilo in pesem, ki smo jo 

obravnavali, saj so bili spisi napisani v povezavi z njo. 

Ostali učenci v svoje sestavke niso vključili vseh treh komponent, ki bi jih morali. Trije 

učenci so opisovali samo dogodek in svoje razpoloženje. Dva sta se poslovila od psa, eden pa 

od prijatelja. Takrat so se počutili žalostno, otožno, brez moči in osamljeno. Besedila so bila 

kratka, saj niso zapolnili celotne strani lista. 

Dva učenca sta napisala samo stavek, v katerem sta nanizala besede iz miselnega vzorca o 

razpoloženju. Ena učenka pa je na celi strani lista opisala samo dogodek, ko se je poslovila od 

svoje psičke, ki ji je umrla.  

Pisni izdelki učencev bi bili lahko boljši, če bi učencem natančneje razložila, kaj mora 

vsebovati njihovo besedilo. Mogoče vsi niso dobro razumeli, kaj naloga od njih zahteva. 

Vendar vseeno mislim, da naloga ni bila pretežka, ker so morali izhajati iz lastne izkušnje.  

V petem razredu je bil potek učne ure isti, le odzivi in poustvarjalno pisanje se razlikujejo. 

Pesnika so v tem razredu že poznali po imenu, njegova dela pa so jim bila po večini 

nepoznana. Pogovor v uvodnem delu je potekel tekoče. Učenci so radi pripovedovali o 

slovesu od sorodnikov, staršev in starih staršev. Povedali so, da jih najbolj prizadene smrt, saj 
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te osebe nikoli ne bodo več videli. Manj žalostni pa so takrat, ko je slovo le za kratek čas, npr. 

ko odidejo na tabor ali počitnice. Z odgovori na vprašanja o pesmi učenci niso imeli težav. 

Preden so se lotili poustvarjalnega pisanja sem jim prav tako na tablo napisala miselna vzorca, 

ki sta jim bila za pomoč. Ugotavljam, da sem v tem razredu dobila boljše spise, kot v četrtem. 

Od enajstih učencev je bilo sedem takih, ki so lepo opisali slovo od nekoga, svoja čustva ob 

tem in naravo, ki se kaže kot temna in pusta ob tem žalostnem dogodku. Prav tako sem nekaj 

dobrih primerov priložila med priloge. 

Učenci so svoje izdelke naslovili različno, npr. Slovo za pet dni, Žalostno slovo, Slovo od 

sestrice, Zbogom dedi, Težkih pet dni. Izmed sedmih najboljših sestavkov je bilo pet dolgih 

čez celo stran, dve učenki sta zaključek napisali še na drugo stran lista. Ostala štiri besedila so 

vsebovala pojasnilo, od koga so se poslovili in kako so se počutili ob tem. Bili so precej krajši 

in niso vsebovali povezave z naravo. Izdelki v petem razredu so bili precej boljši, saj imajo 

učenci že več izkušenj s pisnim izražanjem. 

S potekom obeh učnih ur sem zadovoljna. Učenci so me v obeh razredih lepo sprejeli in 

sodelovali. Tudi cilje, ki sem si jih zastavila sem uresničila. S pravim načinom sem uspela 

približati pesem, ki je sicer namenjena učencem v višjih razredih. Obravnavo sem prilagodila 

starostni stopnji učencev in jih tako uspela motivirati in naučiti nekaj novega. 
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8 ZAKLJUČEK 

 

V diplomskem delu sem predstavila življenje in delo pesnika Simona Jenka. Pred pisanjem 

nisem veliko vedela o njem, zato sem z veseljem prebrala vso literaturo in ga bolje spoznala. 

Ugotovila sem, da je bil zelo čustven, navezan na naravo in razočaran v ljubezni. Prav zaradi 

pogostega vnašanja motivov o naravi v svoje pesmi mu pravimo pesnik Sorškega polja. 

Njegovo pesem Naprej − nekaj časa je bila slovenska narodna himna, trenutno pa je himna 

Slovenske vojske − je uglasbil glasbenik Davorin Jenko.  

V nadaljevanju sem raziskovala zastopanost pesnika v učnem načrtu za osnovne šole, v 

berilih in pri domačem branju. Po pregledu učnega načrta sem ugotovila, da pesnika ni na 

priporočilnem seznamu predlaganih besedil na razredni stopnji. Obravnavajo pa ga učenci v 

osmem in devetem razredu osnovne šole. Prav tako Jenka ni v berilih in na seznamu za 

domače branje na razredni stopnji. Za praktični del diplomske naloge sem si zato izbrala 

njegovo pesem, ki je sicer namenjena za osmi razred. Po pregledu ciljev, ki jih moramo 

doseči v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, sem ugotovila, da lahko pesem Po slovesu 

prav tako obravnavam v nižjih razredih. Uro sem prilagodila učencem v četrtem in petem 

razredu ter ugotovila, da so pesem zelo dobro sprejeli. Osnovno razpoloženje v pesmi je 

žalostno, zato ni bilo problemov z razumevanjem tega čustva. Otroci so že bili večkrat 

žalostni, zato so lahko opisovali svoje žalostno slovo v poustvarjalnih izdelkih.  

Cilji moje diplomske naloge so bili doseženi. Spoznala sem pesnika in pripovednika Simona 

Jenka ter ga predstavila učencem na Osnovni šoli Mavčiče. Njihovi odzivi so bili pozitivni.  

Ker učni načrt dopušča izbor besedil po lastnem izboru, lahko take ure učitelji izvedemo 

večkrat, seveda če nam to čas dopušča. Sama bi pri svojem poučevanju zagotovo namenila 

tudi kakšno uro za spoznavanje lokalnih avtorjev, pa čeprav jih v učnem načrtu ni. S tem sebi 

in svojim učencem širimo obzorje. Vesela sem, da sem pesnika spoznala malo bolje in da mi 

je sedaj povsem jasno, zakaj ima v svoji rodni vasi postavljen spomenik.  
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10 PRILOGE 

 

10.1 Priprava na učno uro slovenščine 
 

UČNA PRIPRAVA 

Šola: OŠ Mavčiče Razred: 4. in 5. Učni predmet: SLO Datum: 21. 6. 2012 

Učiteljica: Simona Jenko 

Tema: Poezija 

Enota: Simon Jenko: Po slovesu 

Operativni učni cilji: 

Učenci :  

� berejo pesem in jo povežejo z doživetji iz svojega življenja, 

� estetsko uživajo v besedilu, 

� razvijajo sposobnost doživljanja osnovnega razpoloženja v besedilu (slovo), 

� razvijajo sposobnost pisnega ustvarjalnega izražanja. 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učne metode: delo z umetnostnim besedilom, razgovor 

Učna sredstva: Berilo Svet iz besed 8, str. 107, delovni listi 

Tip učne ure: obravnava nove snovi 

Literatura:  

� M. Blažič. M. Žveglič, J. J. Kenda, P. Svetina. (2007). Svet iz besed 8. Berilo za 8. 

razred osnovne šole. Ljubljana: Rokus. 

� http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/000_mapa/index.html 

 

Potek učne ure 

I. Uvodna motivacija 

Učencem se najprej predstavim in jim povem, da sem si za temo svoje diplomo izbrala 

pisatelja in pesnika Sorškega polja. Vprašam jih, če torej vedo, o kom govorim. Ugotovimo, 

da je to Simon Jenko, in jih povprašam, kaj vse že vedo o njem in kaj so se o njem naučili v 

šoli. Njihovo znanje dopolnim s kratkim opisom njegovega življenja. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                Simona Jenko, diplomsko delo 

40 

 

Na tablo napišem besedo slovo. Pogovorimo se o tem, da se ljudje pogosto od nekoga ali 

nečesa poslavljamo. Sprašujem jih, če so se že kdaj od koga ali česa poslovili, kako so se ob 

tem počutili, katero slovo bi jih najbolj prizadelo in kako bi se v takem primeru potolažili. 

II. Delo z besedilom s poglabljanjem doživetij 

NAJAVA PESMI 

Povem, da je tudi Simon Jenko razmišljal o slovesu, zato je nastala pesem Po slovesu. Učence 

povabim, da mi prisluhnejo, kako se je po slovesu počutil on. 

 

PREMOR PRED BRANJEM 

Učenci se umirijo in usmerijo pozornost na poslušanje. 

 

BRANJE 

Pesem interpretativno preberem. 

 

ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU 

Učenci podoživijo pesem in uredijo vtise o njej. 

 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

Učenci pripovedujejo o vtisih. Povedo, ali se jim je zdela pesem težko razumljiva in kaj so si 

iz pesmi zapomnili. 

 

GLASNO BRANJE 

Učenci glasno berejo, vsak po eno kitico. 

 

USMERJENO TIHO BRANJE 

Pesem tiho preberejo še enkrat in podčrtajo manj znane besede. 

 

RAZLAGA MANJ ZNANIH BESED 

Predvidevam, da ne bo težav z nepoznanimi besedami. 
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ANALIZA 

Postavljam jim vprašanja: 

Koliko kitic in verzov ima pesem? 

O čem govori prva kitica in o čem druga kitica? 

V kateri kitici je izraženo počutje?  

Kdo govori pesem? Kdo izreče »na sredi srca mojega«? 

Ali je pesem lirska ali epska? (Lirska, ker govori o razpoloženju, čustvih in občutjih.) 

 

VREDNOTENJE PREBRANEGA BESEDILA 

Ali lahko na podlagi besedila trdite, da gre za občutja po slovesu?  

Kako se počuti oseba v pesmi in kako si jo predstavljate? 

Kaj se dogaja v notranjosti te osebe? 

Ali je kakšna podobnost med dogajanjem v naravi in dogajanjem v pesniku? 

Kaj predstavlja verz »teman oblak izza goré«? Zakaj misliš, da je ravno temen? Ali bi bil 

lahko kakšne druge barve? 

V katerih dveh verzih je najbolj očitno prikazano razpoloženje? 

Kakšen bi še lahko bil naslov pesmi? 

 

III.  Nove naloge 

 

Sledi poustvarjalno pisanje na delovne liste. Povabim jih, da si v spomin prikličejo kakšno 

slovo od nekoga ali nečesa ter da naj o tem napišejo kratek sestavek z naslovom Po slovesu. 

Opozorim jih, naj opišejo čim več čustev in tudi naravo, kot so jo doživljali v takem trenutku. 
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10.2 Obravnavana pesem  
 

Simon Jenko: Po slovesu 

Teman oblak izza goré 

privlekel se je nad poljé, 

nad poljem v sredi je obstal, 

nebo je čez in čez obdal. 

 

To ni oblak izza goré, 

to tudi ni ravnó poljé; 

to misel le je žalostna  

na sredi srca mojega. 
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10.3 Poustvarjalno pisanje učencev 
 

Poustvarjalno pisanje učencev v četrtem razredu 
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Poustvarjalno pisanje učencev v petem razredu 
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