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IZVLEČEK 

 

Diplomska naloga v teoretičnem delu opredeljuje pojem slikanica in dele v povezavi z njim. 

Predstavi slikanico brez besedila kot skrajno obliko književnega dela te vrste, ki zahteva od 

»bralca« aktivno sodelovanje v procesu ustvarjanja pomenov in mu omogoča vlogo soavtorja. 

V ospredje postavlja pomen kakovostne slikanice in ilustracije. Opozarja na pomembno vlogo 

slikanice v otrokovem razvoju, ki mu poleg igre nudi zadovoljevanje potreb po varnosti, 

skupni pozornosti in čustvovanju, hkrati pa spodbuja razvoj motoričnih in intelektualnih 

sposobnosti otroka. Poudarja vlogo in pomen odraslih bralcev pri uvajanju otrok v svet knjige 

in razvijanju motivacije za branje. 

 

Raziskovalni del zajema pripovedne odzive otrok na kakovostno slikanico brez besedila 

avtorja Damijana Stepančiča Zgodba o sidru. Slikanica od »bralcev« zahteva aktivno 

ustvarjanje pomenov v odnosih med ilustracijo, njihovimi izkušnjami in vrednotami ter jim 

omogoča vlogo soavtorjev. Rezultati izpostavljajo vpliv otrokovega okolja, ki je od odraslega 

bistveno manj nasičen s spoznavnimi in recepcijskimi elementi, na snovanje zgodbe. Kažejo 

na prisotnost domišljije pri otrocih, doživetje ilustracij in vživljanje v like, humor, nizanje 

dramatičnosti, vkomponiranje svojih izkušenj v zgodbo itd. 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: slikanica, ilustracija, pripovedni odziv, slikanica brez besedila. 
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ABSTRACT 

 

The diploma thesis consists of two parts, theoretical and empirical. The theoretical part 

defines a picture book and its role in children’s development. The wordless picture book is 

described as one of typical literary work where the reader can create the meanings and can be 

the co-author. The quality picture book and illustration have the significant role in children’s 

development. The picture book satisfies children’s needs for safety, joint attention, feelings 

and at the same time it encourages the development of motoric and intellectual abilities. The 

role of adult readers in introducing reading to young readers has been emphasized. 

 

The empirical part includes the children’s narrative feedbacks on the quality wordless picture 

book written by Damijan Stepančič Zgodba o sidru. The readers have to create the meanings 

in relations among illustration, their experiences and values; therefore they can be the co-

authors. The results show that making the story depends on children’s environment which has 

less cognitive and reception elements than adults’. The results also show the children’s 

imagination, vivid illustrations, character empathy, humour, dramatic elements and using 

experiences in creating the story. 

 

 

 

KEY WORDS: picture book, illustration, narrative feedback, wordless picture book. 
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1 UVOD 

 

Diplomsko delo je namenjeno predstavitvi slikanic kot posebnih oblik literarnih del, ki niso le 

skupek besednega in slikovnega, temveč v sebi skrivajo interakcijo omenjenih delov in tvorijo 

povsem novo celoto. V delu so predstavljene zahtevnostne stopnje slikanic, ki pomagajo pri 

izbiri knjige za mladega bralca oziroma določajo posameznikovo stopnjo razvoja, ki pogojuje, 

katero stopnjo slikanice bomo otroku dodelili. Predstavljena je opredelitev slikanic v 

svetovnem prostoru. Našteti so tipi slikanice glede na ustvarjalni postopek in predstavljene 

prednosti oziroma slabosti v povezavi z njimi. Pri sestavi slikanic so pomembna tudi razmerja 

med besednimi in ilustrativnimi deli. Ta omogočajo nastanek slikanic brez besedila, ki 

zahtevajo od bralcev aktivno sodelovanje in večplastne interpretacije ter jim omogočajo vlogo 

soavtorjev. Predstavljene so možnosti interakcij med besedo in sliko, ki za kakovostne 

slikanice tvorijo smiselne umetniške celote. Slikanice se skušajo otrokom čim bolj približati, 

zato upoštevajo vse literarne zvrsti in imajo širok izbor tem. V delu so predstavljene tudi 

funkcijske zmožnosti, ki jih slikanice ponujajo bralcem. Pomembni so kriteriji, ki slikanice 

razdelijo na kakovostne in tiste, ki to niso. V povezavi z njimi so predstavljene likovne 

sestavine kakovostnih ilustracij, ki gradijo dobra in kakovostna književna dela, ki bralcu 

omogočajo večplastno razumevanje sporočila in užitek v estetiki. Diplomsko delo opozarja  

na pomembno vlogo slikanic in pozitivnega doprinosa k razvoju otrok. Poudarja ključno 

vlogo odraslih pri prvem seznanjanju otrok s knjigami in njihov pomen pri razvijanju 

motivacije za mladega bralca. 

 

Raziskovalni del zajema nagrajeno kakovostno slikanico brez besedila ilustratorja Damijana 

Stepančiča Zgodba o sidru v povezavi s pripovednimi odzivi otrok nanjo. V ospredje 

postavlja njihova dojemanja, razmišljanja in vrednotenja ter jim ponuja možnosti  

individualne ustvarjalnosti. Poudarja možnosti različnih interpretacij in pomen individuuma. 

Usmerjen je k spodbujanju staršev in strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnem procesu 

za izbor kakovostnih del, s katerimi bodo prispevali k motivacijskemu in zrelostnemu razvoju 

mladih bralcev.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA – TEMELJNI POJMI: 

SLIKANICA 

 

Branka Hlevnjak v članku Kakva je to knjiga slikovnica? pravi, da  nam že samo ime  

slikanica pove, da je to knjiga ali skupek majhnih slik. Majhne slike imenujemo ilustracije. Te 

določajo slikanico, ji dajejo značaj in vrednost (prim. Hlevnjak, 2000). Slikanica pa še zdaleč 

ni tako preprosta knjiga, kakor je videti na prvi pogled. Avtorici Janja Batič in Dragica 

Haramija v delu Poetika slikanice menita, da so slikanice »posebna oblika knjige, ki 

združujejo besedilo in ilustracijo v enovito celoto; slikanica ima torej tri pomembne sestavine: 

besedilo, ilustracije in vsebinsko-oblikovni odnos med besedilom in ilustracijo. Ta odnos 

imenujemo interakcija, kajti besedilo vpliva na razbiranje pomena ilustracij in obratno, 

ilustracija spreminja ali dopolnjuje pomen besedila« (Batič in Haramija, 2013: 23). Igor 

Saksida meni, da je po strožji definiciji slikanica le taka knjiga, pri kateri »besedilo sploh ne 

more obstajati neodvisno od slikovnega dela«; po ohlapnejši definiciji pa je slikanica »vsaka 

knjiga, ki jo določata bolj ali manj enakovredni plasti: likovna in besedilna; vsaka pa seveda 

lahko obstaja tudi sama zase« (Saksida, 2000: 69). Pri tem pa Marija Kobe opozarja, da 

slikanica »ni samo »vsota« enakovrednih in enakomernih deležev likovnega in tekstovnega 

[…] Gre za mnogo več, saj slika in beseda nista v nobeni drugi zvrsti tako magično neločljivo 

povezani in zato tudi na docela samosvoj način izžarevata svoje skupno estetsko sporočilo« 

(Kobe, 1987: 33).  

 

 

2.1 ZAHTEVNOSTNE STOPNJE SLIKANICE 

 

Slikanica na nek način odrašča z otrokom, saj »sledi razvojnim obdobjem otroka v širokem 

razponu od zgodnjega predbralnega do zgodnjega šolskega obdobja« (Kobe, 1987: 29).   

Glede na zunanjo in notranjo obliko (likovnih in besednih vsebin) lahko slikanico razdelimo 

na tri zahtevnostne stopnje, in sicer: 

1) kartonska zgibanka ali leporello, 

2) »prava« knjiga s trdimi kartonskimi listi in 

3) knjiga s tankimi listi. (Prav tam: 30.)  
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KARTONSKA ZGIBANKA ALI LEPORELLO 

 

Prva oblika slikanice je prehodna stopnja med igračo in knjigo. Nima še prave oblike knjige 

in je harmonikasto zložljiva ter doživljajsko najpreprosteje oblikovana. Namenjena je 

otrokom nekje do drugega, tretjega leta starosti. Kljub svoji nezahtevnosti pa se ta oblika 

slikanice glede na tematiko in likovno oz. likovno-besedno podobo deli v tri podzvrsti: 

a) leporello brez leposlovnega besedila, 

b) leporello s krajšim besedilom in 

c) leporello s kratkimi ljudskimi in umetnimi otroškimi pesmicami. (Prav tam: 30.)  

 

Leporello brez (leposlovnega) besedila 

Prva stopnja leporella je namenjena otroku okrog drugega, tretjega leta starosti. Ta oblika 

leporella na celostranskih slikah ali fotografijah otroku približuje predmete in pojme iz 

domačega ter širšega otroku dobro znanega okolja: domače živali, živali iz gozda, rastline, 

predmete in pojme: igrače, vozila, jedi, števila od 1 do 10, tudi prizore, ki so otroku blizu. 

Slike oz. fotografije so v leporellu prikazane nazorno, ne nujno realistično. Otrok ob 

prepoznavanju in poimenovanju le-teh doživlja občutke ugodja. (Prav tam.) 

 

Leporello s krajšim besedilom  

Druga stopnja kartonske zgibanke ali leporella je doživljajsko razsežnejša, saj otroka 

postavlja v središče dogajanja. Poleg slik predmetov, pojmov in vsakdanjih dogodkov vsebuje 

krajša besedila, navadno prigodniške verze, ki spremljajo in pojasnjujejo, kako se otrok 

umiva, oblači, igra, obišče zdravnika, praznuje rojstni dan itd. Otrok v družbi odraslega, ki je 

posrednik med besedilom in njim, razvija sposobnosti prepoznavanja, poimenovanja in 

pomnjenja. Slikanico doživlja zelo intenzivno, saj ob primerjavi z otroki na slikah prepoznava 

svoj vsakdan in se v upodobljenih prizorih lahko poistoveti z njimi. V to skupino spada tudi 

leporello, ki s pripovednimi ilustracijami skozi celotno kartonko oblikuje neko zgodbo ter 

spodbuja otroka in posrednika k smiselnemu sosledju dogodkov na osnovi likovne pisave. 

(Prav tam.) 

 

Leporello s kratkimi ljudskimi in umetnimi otroškimi pesmicami 

Leporello s kratkimi ljudskimi in umetnimi otroškimi pesmimi otroka med drugim in tretjim 

letom starosti uvaja v svet besedne umetnosti. Otrok verze zelo rad posluša in si jih zelo hitro 

zapomni. Niso mu pomembne logične vsebine pesmi, temveč veselje ob ritmu, rimah in 
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zvočni barvitosti besed. Pesmice pripovedno in razpoloženjsko podpirajo ilustracije živih 

barv, ki spodbujajo otrokovo likovno odzivnost. (Prav tam: 31.) 

 

 

»PRAVA« KNJIGA S TRDIMI KARTONSKIMI LISTI  

 

Harmonikasto zložljiv kartonski leporello je namenjen otrokom okrog drugega, tretjega leta 

starosti. Gre že za »pravo« knjigo z vzdržljivimi kartonastimi listi, čeprav se po svoji likovno-

-besedni vsebini ujema z leporellom s krajšimi besedili oz. z leporellom, ki vsebuje otroške 

pesmi. (Prav tam.) 

 

 

KNJIGA S TANKIMI LISTI 

 

Od tretjega, četrtega leta naprej lahko otroku ponudimo višjo stopnjo slikanice, tj. pravo 

knjigo s tankimi listi. Zahtevnosti slikanica ne opravičuje le zaradi zunanjega videza, temveč 

predvsem zaradi zahtevnosti otroškega doživljanja. (Prav tam.) 

 

 

2.2 SLOVENSKA SLIKANICA V SVETOVNEM PROSTORU 

 

Slovenska slikanica ne stagnira, temveč se razvija in išče vedno nove možnosti na tematskem, 

oblikovnem, oblikovalnem in funkcijskem področju. Marjana Kobe jo uvršča v sam svetovni 

prostor in jo razdeli na štiri kategorije: 

– izvirna slovenska slikanica (ustvarjalca likovnega in besednega dela sta Slovenca); 

– slikanica tujega besedila s slovenskim prevodom in z izvirnimi slovenskimi ilustracijami; 

– slikanica z izvirnim slovenskim besedilom in ilustracijami tujega avtorja; 

– izdaja tuje slikanice v slovenskem jeziku (prim. Kobe, 1976). 
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2.3 TIPI SLIKANICE GLEDE NA USTVARJALNI POSTOPEK 

 

Temeljna značilnost slikanice je prepletenost besedila in ilustracij ter oblikovanje njenih delov 

v »novo sozvočno celoto«. Harmonija, ki jo ustvarjajo besede in slike, je temeljna naloga 

ustvarjalcev slikanice. Glede na izhodišče pri ustvarjalnem postopku ločimo: 

1) avtorsko slikanico, 

2) slikanico, pri kateri sta soavtorja stalna sodelavca, in 

3) slikanico, pri kateri soavtorja nista stalna sodelavca (prim. Kobe, 1987). 

 

 

AVTORSKA SLIKANICA 

 

V avtorski slikanici likovni in besedni del pripada enemu samemu ustvarjalcu. Ta oblika 

slikanice ima največ možnosti za »nastanek slikanice v njeni najčistejši avtentičnosti« (Kobe, 

1987: 34), saj ima posameznik najjasnejšo vizijo, kako bo prepletal besedni in likovni del in 

ju skladno združil v enovito celoto. Avtorska slikanica pa zajema še dve različici, in sicer:  

a) avtorsko slikanico brez besedila in 

b) avtorsko slikanico z besedilom. (Prav tam: 35.) 

 

Ena izmed avtorskih slikanic, ki so na Slovenskem pritegnile precej pozornosti, je slikanica 

Damijana Stepančiča Zgodba o sidru (2010). 

 

 

SLIKANICA, PRI KATERI STA SOAVTORJA STALNA SODELAVCA 

 

Soavtorja slikanico lahko oblikujeta na tri načine:  

a) soavtorja slikanico soustvarjata hkrati, v procesu ustvarjanja se medsebojno spodbujata in 

dopolnjujeta; 

b) soavtor likovnega dela slikanice prejme že izoblikovano besedilo in ustvari svoj del v tesnem 

sodelovanju s soavtorjem; 

c) likovni sooblikovalec slikanice je stalen, vendar pri svojem delu povsem samostojen. (Prav 

tam: 35.) 
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SLIKANICA, PRI KATERI SOAVTORJA NISTA STALNA SODELAVCA 

 

Pri tej slikanici je lahko: 

a) primaren besedni del in gre v nadaljnji postopek k likovnemu ustvarjalcu ali 

b) primaren likovni del in gre v nadaljnji postopek k piscu besedila. 

 

Slikanici, ki nastane z nestalnim sodelovanjem dveh ustvarjalcev, grozi največja nevarnost 

nesporazuma pri skladnosti likovnega in besednega dela ter povezanosti njenih delov v 

harmonično celoto. Tako nastane le »navidezna« slikanica, ki ne ustreza značilnostim svoje 

literarne zvrsti oz. jih ne dosega v največji možni meri. Kljub temu v slovenskem prostoru 

tudi soavtorja, ki nista stalna sodelavca, uspešno dokazujeta, da je slednji ustvarjalni postopek 

lahko ugoden za nastanek kakovostne slikanice, ki a priori potrebuje pristen ustvarjalni zagon. 

(Prav tam: 36–37.) 

 

 

2.4 RAZPOREDITEV BESEDILA IN ILUSTRACIJ V SLIKANICI 

 

Ne glede na izhodišča ustvarjalnih postopkov se slikanice med seboj razlikujejo po 

razporeditvi likovnega in besednega dela. Glede na notranjo urejenost besedila in ilustracij 

ločimo: 

1) klasično slikanico, 

2) slikanico, pri kateri se ilustracija razlije čez rob, in 

3) slikanico, pri kateri je besedilo vključeno v ilustracijo (prim. Kobe, 1987). 

 

 

KLASIČNA SLIKANICA 

 

Klasična slikanica je oblikovana na način klasične knjižne ilustracije, v kateri sta besedilo in 

ilustracija dokaj samostojna elementa slikanice. Ločimo dve različici klasične slikanice, v 

kateri: 

a) se celostransko besedilo in celostranska ilustracija enakomerno izmenjujeta, 

b) si besedni in likovni del stran v slikanici sorazmerno delita. (Prav tam: 37.) 
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SLIKANICA, PRI KATERI SE ILUSTRACIJA RAZLIJE ČEZ ROB 

 

Likovni del v tem tipu slikanice zajema obe strani v knjigi, ilustracija se »razlije čez svoj 

rob«, tudi med besedilo. Slednje ne obsega več celih strani, ampak je razdeljeno na manjše 

zaokrožene odlomke, ki so nekje tudi že vključeni v likovni del. (Prav tam.) 

 

 

SLIKANICA, PRI KATERI JE BESEDILO VKLJUČENO V ILUSTRACIJO 

 

Pri tem tipu slikanice ustvarjalec verzno ali prozno besedilo preoblikuje, ga na novo uredi in 

vključi v ilustracijo. Likovno in optično preoblikovano in v ilustracijo vkomponirano besedilo 

povsem ohrani svojo lastno identiteto. Ilustracija in besedilo sta v tem tipu slikanice 

najmočneje prepletena. (Prav tam: 38.)   

 

 

2.5 IZBOR BESEDILA V SLIKANICI  

 

Da bi se sodobna slikanica čim bolj približala otroku in mu bila kar najdostopnejša, upošteva 

vse zvrsti književnega jezika – od tradicionalne ljudske pripovedne proze (pravljice, 

pripovedke, bajke, šale itd.), otroške ljudske poezije, klasične umetne pravljice, basni, ugank 

itd. do sodobne umetne poezije za otroke in iracionalne mladinske pripovedne proze, ki ob 

živalskem svetu tematizira doživljajski svet otroka (prim. Kobe, 1987). 

 

Pristnost otroka in otroštva potrjuje antiavtoritarna slikanica, ki pritegne s svojo sproščenostjo 

in svobodo otroštva ter se zavzema za otrokovo čutnost in enakopraven dialog z odraslim, 

hkrati pa s poučnimi verzi in izrazito ponazorjenimi ilustracijami opozarja otroka na posledice 

neposlušnosti in nediscipline. (Prav tam: 39–40.)  

 

Izvirna slovenska slikanica vsebuje besedila z elementi ljudske pripovedne proze – ljudske 

pravljice, pripovedke in otroške ljudske pesmi; klasične umetne pravljice, ugank, basni itd. 

Ob umetni sodobni poeziji za otroke svoj delež prisostvuje tudi iracionalna pripovedna proza 

v izvirnih različicah. Kratka proza vsebuje tudi elemente nonsensa. Slovenska slikanica se 

načela antiavtoritarnosti posebej ne dotika. (Prav tam: 41.) 
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Kratka proza v slikanici zajema pravljice (ljudske in umetne pravljice, sodobne pravljice), 

pripovedke, kratke realistične (doživljajska kratka zgodba in socialna kratka zgodba) in 

fantastične zgodbe (tudi nonsensne kratke zgodbe), redkeje mite in basni (prim. Batič, 

Haramija, 2013). 

 

Poezija se po notranji zgradbi deli na lirsko (izpovedno) in epsko (pripovedno). Lirska otroška 

poezija se opira na izkušenjski in doživljajski svet otroka ter izraža teme v povezavi z njim. 

Pogosto je péta (uspavanke, rajalne pesmi). Pomembna sestavina otroške poezije je ritem. 

Urejenost verzov ni tako pomembna. Sodobna otroška poezija vsebuje nonsens, humorne 

elemente in jezikovne igre. (Prav tam: 42.) 

 

Avtorici opozarjata na težavo, ki se pojavi pri obravnavi slikanice z lirsko poezijo, kjer je 

vsaka pesem zase zaokrožena celota in zato ilustracije ne morejo razvijati neke zgodbe. (Prav 

tam: 43.)   

 

 

2.6 FUNKCIJSKA ZMOŽNOST SLIKANICE 

 

Slikanice glede na funkcijo razvrstimo na: 

– leposlovne in 

– informativne ali poučne (prim. Batič, Haramija, 2013). 

 

Namen leposlovne slikanice je, da otroku privzgaja odnos do lepega. S spodbujajočim 

odnosom bogati in razvija doživljajski svet mladega bralca ter njegovo senzibilnost za 

estetiko. Hkrati  ga nagovarja k aktivni ustvarjalni domišljiji. »Klasična« leposlovna slikanica 

otroka izzove z »že izgotovljeno« celoto, saj sta likovni in besedni del slikanice s strani 

ustvarjalcev že v celoti izoblikovana (prim. Kobe, 1987). Ob bok klasični slikanici pa se 

postavlja njena različica – aktivizirajoča slikanica, ki namesto »klasične« literarno-likovne 

vzgoje v ospredje postavlja sproščeno estetsko igro, ki otroka preko izkušenj uči novega in 

spodbuja njegovo doživljanje. Izzove ga, da se na sodelovalen, včasih že soustvarjalen, način 

vključi v proces z odraslimi ustvarjalci slikanice. Dokončna podoba slikanice je tako kreirana 

z otrokovo domišljijo, njegovimi mislimi in s predstavami, ki si jih ustvari sam. (Prav tam: 

45.) 
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Aktivizirajoča slikanica zajema inovativne različice, in sicer tiste, ki: 

– otroka neposredno nagovorijo – vsaka stran slikanice skozi besedni ali likovni del postavlja 

otroku vprašanje, na katerega mora poiskati odgovor v besedni ali likovni obliki, da lahko 

zgodbi doživeto sledi; 

– so kreirane tako, da za besedni in likovni razplet potrebujejo otrokovo prisotnost – otrok s 

sprotnim »reševanjem« likovnih ali besednih ugank in njegove izbire rešitev soustvarja 

zgodbo slikanice; 

– vsebujejo likovno in tekstovno gradivo, s katerim spodbujajo otroka k povsem samostojni 

domišljijski in ustvarjalni igri; 

– ne vsebujejo besednega dela in otroka animirajo tako, da likovni ustvarjalec ponudi otroku 

zgodbo skozi ilustracije, ki ga spodbudijo, da si likovni del interpretira po svoje, ali pa 

ustvarjalec ponudi otroku na vsaki strani slikanice drugačno situacijo (npr. smučišče, razred, 

otroško igrišče itd.), na podlagi katere si otrok sam ali s pomočjo odraslega posrednika izmisli 

svojo zgodbo; 

– vsebujejo izrezljiv material (na koncu knjige ali v prilogi) in spodbujajo otroka, da se vključi 

v pripoved in jo sooblikuje; 

– imajo priloženo slikovno gradivo, s katerim otrok po lastni presoji na ustreznih mestih 

dopolni manjkajoči del slikanice, da se lahko dogajanje odvije naprej. (Prav tam: 46–47.) 

 

Aktivizirajoča slikanica otroku skozi igro ponuja možnosti intenzivnega sodelovanja in ga 

spodbuja k razvijanju domišljije in ustvarjalnosti. Če je res kvalitetna, otroku ne ponudi že 

izdelanega kalupa igre, temveč ga pri igri le vodi in usmerja. (Prav tam: 48.)   

 

V skupino aktivizirajočih slikanic uvrščamo tudi delo Damijana Stepančiča Zgodba o sidru. 

Slikanica ne vsebuje besedila, pomen zgodbe mora »bralec« razbrati skozi ilustracije, ki si jih 

vsak posameznik lahko interpretira po svoje. Slikanica z bogatimi ilustracijami ima 

leposlovno funkcijo in omogoča veliko avtorske oziroma soavtorske svobode. V estetsko 

uživanje »bralcu« ponudi likovno izoblikovano vsebino in ga ob doživljanju le-te izzove k 

aktivni lastni ustvarjalni domišljiji.   

 

Informativna slikanica ima za mladega bralca pomembno vlogo pri učenju in spoznavanju 

različnih ved. Zaradi pogoja kakovostne predstavitve izbranega predmetnega področja mora 

biti besedišče preprosto, trditve in opisi morajo biti za področje predstavitve še vedno 

veljavni, ilustracije pa morajo biti prikazane realno (prim. Batič in Haramija, 2013). 
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Dragica Haramija izpostavlja problem, pri katerem ne moremo natančno določiti, ali je 

slikanica leposlovna ali informativna. S tem je povezana tudi nedorečena interpretacija 

slikanice. Informativno slikanico praviloma ponudimo, kadar želimo doseči pragmatičen 

namen, pri leposlovni slikanici pa ima pomembnejšo vlogo estetski namen. Če ti dve funkciji 

pri slikanici nista točno določeni, je posledično pogosto neprimeren tudi izbor funkcijskih 

zvrsti jezika – informativna slikanica zahteva uporabo neumetnostnega jezika, leposlovna pa 

uporabo umetnostnega (prim. Haramija, 1997). 

 

Peter Čačko v članku Slikovnica, njezina definicija i funkcije navaja več osnovnih funkcij, ki 

jih lahko ponudi slikanica, in sicer: 

a) poučno-vzgojno funkcijo: otrok s slikanico spoznava, da je knjiga vir znanja, saj v njej najde 

številne odgovore na mnoga vprašanja. Slikanica mu pomaga pri razlagi povezav, pomenov 

ter odnosov med predmeti in pojavi. Tako postopno razvija različne stopnje mišljenja.  

b) spoznavno funkcijo: otrok s pomočjo slikanice preverja svoje spoznanje in znanje o stvareh, 

odnosih in pojavih. Na ta način dobiva gotovost v pravilnost in ustreznost svojih stališč. 

c) izkustveno funkcijo: slikanica lahko otrokom približa nepoznano – mnogi mestni otroci 

danes nimajo izkušenj o načinu življenja na podeželju; sodobni otroci ne vedo, kako so živeli 

ljudje v preteklosti itd. Hkrati pa spodbudi pogovor odraslih z otrokom, izmenjavo znanja in 

izkušenj med njimi ter posledično postavi most med generacijami.  

č)   estetsko funkcijo: otrok s pomočjo slikanice razvija čut za estetiko, bogati svoj svet 

      čustev in razvija literarni ter likovni okus. 

d) zabavno funkcijo: slikanica otroku nudi zabavo, sprostitev in igro, skozi katero se otrok 

posredno tudi uči (prim. Čačko, 2000).  

 

 

 

 

2.7 INTERAKCIJA MED BESEDILOM IN ILUSTRACIJO 

 

Slikanica na prvi pogled pripoveduje zgodbo na dva načina. Otroci, predvsem tisti najmlajši, 

bodo prvi »prebrali« zgodbo, ki jo prikazujejo slike oz. ilustracije. Drugo zgodbo v slikanici 

pripovedujejo besede. Tretji način pripovedovanja zgodbe nastane z interakcijo prvih dveh 
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delov, ko ilustracije in besede pripovedujejo skupaj. Prav zato je interakcija med besednim in 

slikovnim delom pomembna za razumevanje celotne zgodbe. 

 

Maria Nikolajeva v članku Verbalno in vizualno: slikanica kot medij predstavi več vrst 

interakcij med besedo in sliko, in sicer: 

– simetrično interakcijo; 

– komplementarno interakcijo in 

– nezdružljivo ali kontradiktorno interakcijo (prim. Nikolajeva, 2003). 

 

Pri simetrični interakciji besede in slike pripovedujejo isto zgodbo, posledično se ista 

informacija podvoji, le oblika komunikacije je drugačna. Dinamika v interakciji je 

komplementarna, kar pomeni, da si besede in slike zapolnjujejo medsebojne vrzeli. 

Interakcija, kjer slike presegajo pomen besednega dela ali obratno, je komplementarna 

interakcija. Zaradi razlike v sporočilnosti dveh komunikacij je dinamika pri komplementarni 

interakciji kompleksnejša. Pri nezdružljivi ali kontradiktorni interakciji besede in slike nosijo 

dvoumno sporočilnost, ki bralca prisili k razmišljanju in je lahko zanj zelo moteča, če likovna 

pripoved povsem nasprotuje besedni. Ker je razlika med sporočilnostjo besed in slik velika, je 

dinamika protislovna ali kontrapunktna, saj skupno sporočilo besedil in slik presega sporočilo 

posamične ravni komunikacije. (Prav tam: 8.) 

 

Slikanice, v katerih so besedilo in ilustracije v popolnem soglasju, bralca ne spodbujajo k 

razmišljanju. Prav tako so zanj nespodbudne tiste, ki imajo enake vrzeli v besedilu in 

ilustracijah. Pedagoško koristne so slikanice, v katerih se sporočilnost besed in ilustracij 

razlikuje ali si celo nasprotuje. Te slikanice ponujajo obilico možnih razlag in zapolnjujejo 

otroško domišljijo. (Prav tam: 9.)  

 

Besede in slike v slikanicah bralce spodbujajo k aktiviranju znanja, izkustev in pričakovanj, 

zato so možnosti za interakcijo med njimi neskončne. Delno ali v celoti drug drugemu 

zapolnjujejo vrzeli, lahko pa jih zapolni tudi bralec, saj besede in slike neodvisno druga od 

druge v njem vzbudijo različne asociacije. (Prav tam: 6.)  

 

Nikolajeva v članku predstavi k bralcu usmerjeno semiotiko, ki je tesno povezana s teorijo o 

bralčevem odzivu, in trdi, da mora imeti bralec določeno literarno znanje (ali si ga pridobi), 

da lahko razbere sporočila književnih besedil, medtem ko ima pri klasični teoriji o bralčevem 
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odzivu bralec samodejno oziroma intuitivno sposobnost razbiranja smisla besedil. (Prav tam: 

6.)  

 

Ena izmed teorij o komunikaciji znotraj književnosti je tudi hermenevtična analiza, ki »se 

začne s celoto oziroma splošnim, nadaljuje s podrobnostmi, nato pa se – tokrat še z večjim 

razumevanjem – spet vrne k splošnemu in od tam spet h podrobnostim.« (Prav tam: 7.) 

Prehajanja se odvijajo v neskončnem krogu, kar imenujemo hermenevtični krog. Bralec z 

raziskovanjem verbalnih in vizualnih podob osvoji celoto, pri tem pa lahko začne kjer koli – 

pri besedilu ali ilustracijah. »Potuje od verbalnega k vizualnemu in spet nazaj, pri čemer se 

njegovo razumevanje nenehno poglablja. Vsako naslednje branje besed in slik poveča 

možnosti za pravilno interpretacijo celote« (Nikolajeva, 2013: 7). »Pri slikanicah gre za 

nihanje od znakovnega sistema besedila do znakovnega sistema ilustracij in kadar koli se 

premikamo od enega do drugega sistema, ustvarjamo nove pomene, saj si razlagamo besedilo 

glede na ilustracije in ilustracije glede na besedilo v potencialno nikoli končanem zaporedju« 

(Suhor, 1984, povz. po Sipe, 1998, v Batič in Haramija, 2013: 32). Otroci imajo to sposobnost 

prirojeno in si isto knjigo ogledujejo znova in znova, pri tem pa nikoli ne dojamejo njene 

sporočilnosti na isti način, saj se vsakokrat bolj poglobijo vanjo. Odrasli na ilustracije 

gledamo kot na okras k besedilu in ne znamo gledati celote, zato smo tudi sposobnost takega 

načina prebiranja slikanic večinoma že izgubili (prim. Nikolajeva, 2003: 7).    

 

 

2.8 RAZMERJE MED BESEDILOM IN ILUSTRACIJO 

 

Delež besedila in ilustracij v knjigi odločilno določata in vplivata na obliko knjige. Avtorici J. 

Batič in D. Haramija menita, da »je v slikanicah pomemben delež ilustracij, zato so vmesna 

stopnja med stripom, v katerem so pomembnejši likovni elementi, in ilustrirano knjigo, v 

kateri je pomembnejše besedilo, skrajna oblika so knjige brez ilustracij« (Batič, Haramija, 

2013: 23).  

 

SLIKANICA BREZ BESEDILA  

(tiha knjiga) 

Vsebuje naslov, vsi drugi elementi zgodbe so 

izraženi z likovno-oblikovnimi elementi. 

STRIP Je zaporedje sličic, ki pripovedujejo zgodbo, s 

stališča besedila je prisoten dialog med liki; 
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uporabljena so posebna izrazna sredstva (vrste 

oblačkov, znaki …). 

SLIKANICA Vsebuje manj kot polovico besedila, a največ 

1.800 besed, ilustracija je povezana z besedilom 

in oblikovana v zgodbo. 

ILUSTRIRANA KNJIGA Vsebuje več kot polovico besedila, ki po dolžini 

ni omejeno, ilustrirani so posamezni prizori in 

ne zgodba. 

KNJIGA BREZ ILUSTRACIJ Ne vsebuje ilustracij, temveč le besedilo. 

 

Tabela 1: Delež besedila in ilustracij v različnih tipih knjig (Batič, Haramija, 2013: 24) 

 

2.8.1 Slikanica brez besedila 

 

Praktični del mojega diplomskega dela zajema slikanico brez besedila avtorja Damijana 

Stepančiča Zgodba o sidru (2010), ki je vir vseh zgodb otroških soavtorjev. »Slikanice brez 

besedila ali tako imenovane »tihe knjige« (ang. wordless picture books, silent books) so 

knjige, ki predstavijo zgodbo le z ilustracijami in so skrajna oblika slikanice. Od bralca 

zahtevajo aktivno sodelovanje v procesu ustvarjanja pomena« (Batič, Haramija, 2013: 24). 

Bralec sodeluje z ilustracijami tako, da jih »bere na oba načina, posamezno ali zaporedoma 

[...] Postavljen je pred nalogo, da odkriva zveze med posameznimi slikami, dogodki, ki se 

spletajo med listanjem od ene strani do druge, in pomen, ki ga prikazujejo barve, perspektiva, 

okvir in kompozicija« (Ramos in Ramos, 2011 v Batič in Haramija, 2013: 24). »Interpretacija 

zgodbe, kjer ni besedila, s katerim bi si bralec pomagal pri razbiranju pomena, je zahtevna in 

večplastna in je najboljši dokaz, da je bralec slikanice brez besedila hkrati tudi njen soavtor. 

Pomen ne nastaja v odnosu med besedilom in sliko, ampak izključno v odnosu med sliko ter 

bralcem, njegovimi izkušnjami, likovnim znanjem, vrednotami itd.« (Batič in Haramija, 2013: 

256). Bralec je v slikanici brez besedila mnogo bolj »opredeljen v svojih predstavah in izbiri 

identifikacijskih možnosti, intenziteta priprave za umetni, abstraktni in kulturni način 

komunikacije pa je v celoti odvisna od učinkovitosti ilustracije« (Grafenauer, 1976: 7). 
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2.9 ILUSTRACIJE V SLIKANICI 

 

Ilustracija postaja vse vidnejša veja likovnega izražanja in zapolnjuje pomembno mesto v 

slovenski književnosti. Na tem področju delujejo številni vrhunski ilustratorji, ki si 

prizadevajo, da bi bila dela kakovostna in dostopna vsem otrokom. Vse bolj pa se slovenski 

ustvarjalci uveljavljajo tudi v svetovnem merilu (prim. Zupan, 2009).  

 

»Ilustracija je sestavni element slikanice, ki ga lahko otrok sprejema brez posrednika, saj 

zmore otrok »prebrati« slike prej, kot zna brati besedilo« (Batič in Haramija, 2013: 51). Vzrok 

za to je v razliki med verbalnim in vizualnim jezikom. Pri verbalnem jeziku zveza med 

znakom in predmetom ni nujna, na primer neka beseda ni nujno vezana na ta predmet; 

medtem ko se mora pri likovnem znaku vizualna struktura predmeta ohraniti. (Prav tam: 52.)  

 

Pri interpretaciji ilustracij obstajata dve ravni, in sicer raven prepoznavanja in raven 

razumevanja. Likovni znak je mnogo univerzalnejši v primerjavi z verbalnim, saj znamo 

ilustracije interpretirati brez znanja o likovnem jeziku in značilnostih oblikovanja slikanice, 

torej na ravni prepoznavanja. Verbalni znak lahko razberemo le, če se predhodno naučimo 

govora in pisanja. Na interpretacijo ilustracij v slikanici pa kljub temu pomembno vpliva 

opazovalčeva raven razumevanja, in sicer poznavanje likovnega jezika, izkušnje, njegovo 

kulturno okolje in časovno obdobje. Kako stvari vidimo, je v veliki meri odvisno od tega, kar 

že vemo oz. verjamemo, torej od časovnega oziroma kulturno-zgodovinskega konteksta 

razumevanja. (Prav tam: 53.) Še več – bolj kot je znanje poglobljeno, več različnih 

interpretacij ilustracije obstaja. Ker ima slikanica dvojnega naslovnika, otroka in odraslega, se 

interpretacija slikanice odvija na dveh nivojih. Odrasli ima veliko več znanja o splošnih 

kontekstih, ve več in literarno-likovno zgodbo vidi drugače kot otrok. Razlike med 

interpretacijami ilustracije pa obstajajo tudi znotraj otroškega razumevanja, saj imajo 

posamezniki različno stopnjo znanja, izkušnje, odnos do umetnosti, socialno okolje in lastni 

interes. (Prav tam: 54.)  

 

»Ilustracija je bližnjica h knjigi. Pri vzgoji za življenje s knjigo smo še vedno premalo pozorni 

na ilustracijo. Otrok pa se kar nekaj prvih let šolanja odloča za knjigo le po ilustracijah – ne 

bo prelistal knjige, da bi že ob prvem pogledu zaznal njeno vsebino, pač pa bo bistvo skušal 

zajeti predvsem skozi ilustracijo« (Zupan, 2009: 91). Otrok se torej pri svojih prvih 

slikaniških izbirah večinoma odloča po ilustracijah – po prvih vidnih zaznavah, ki pritegnejo 
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njegovo pozornost in mu vzbudijo občutja. Ilustracij pa ne občudujejo samo otroci, posebno 

mesto imajo tudi pri odraslih, ki jih vrhunska dela slovenskih in tujih ustvarjalcev še zdaleč ne 

pustijo ravnodušnih. »Ni redko, ko se življenje ilustracije podaljša – tudi za odrasle, ne samo 

za drugo in tretje triletje. To je kot večna želja po mladosti ali mladost, ujeta tudi v 

kasnejših letih.« (Prav tam: 93.) Ilustracija se z odraslimi mnogokrat poveže na psihološki 

ravni, saj pogled nanjo prikliče v spomin otroške dni brezskrbnosti, varnosti, radosti, svobode 

itd. 

 

Prav je, da otroku poleg najrazličnejših besedilnih vrst, ki mu jih ponudimo, posredujemo tudi 

paleto likovnih načinov upodabljanja v različnih likovnih tehnikah. Seveda otroci potrebujejo 

»kakovostno in raznoliko ilustracijo, ker tako odkrivajo načine, oblike in bogastvo likovnega 

pripovedovanja in izpovedovanja« (prim. Avguštin, 2003). 

 

»Dobra, dinamična, komunikativna ilustracija bo mladega bralca pritegnila, da bo segel po 

knjigi, med branjem oz. poslušanjem pa ga bo spodbujala, da aktivno sodeluje: otrok bo 

opazoval in raziskoval vizualno besedilo, v sliki iskal odgovore na zastavljena vprašanja« 

(Rot Gabrovec, 2003: 100). Bralca bo spodbudila predvsem tista ilustracija, na kateri se 

dogaja kaj nevsakdanjega, nepričakovanega. Otroka mnogo bolj pritegne ilustracija, ki je 

čustveno močno nabita in prikazuje več kot le potek neke dejavnosti – npr. otroka bo bolj 

pritegnila ilustracija, na kateri so piškoti zažgani, kot ilustracija, na kateri se pečejo (prim. 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2003). 

 

 

 

 

2.9.1 Likovni jezik 

 

Na razumevanje ilustracij vpliva opazovalčevo znanje o zakonitostih likovnega jezika, ki se 

ga deloma nauči, deloma pa se ga spoznava z likovno intuicijo (prim. Batič in Haramija, 

2013). Pravila likovnega jezika zajemajo analizo likovnih elementov, likovnih spremenljivk 

in načel likovnega reda (prim. Šuštaršič in drugi, 2004).  
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Likovni elementi oziroma likovne prvine so osnovni pojmi likovnega izražanja. Delimo jih na 

orisne in orisane likovne prvine. Orisne likovne prvine so: točka, črta, svetlo-temno in barva. 

Z njimi lahko orisujemo orisane likovne prvine, ki so: oblika, ploskev in prostor. Obliko, ki je 

orisana likovna prvina, na primer lahko orišemo s točko, črto ali z barvo, ki so orisne likovne 

prvine. (Prav tam: 17.) 

 

Določene lastnosti in vloge oblik ter drugih likovnih elementov pa v ilustraciji predstavljajo 

tudi likovne spremenljivke oziroma variable. Te so: tekstura, število, gostota, smer, velikost, 

položaj, likovna teža. Oblika lahko likovnemu elementu spremeni velikost, smer, položaj itd.  

Ker so deli kompozicije med seboj soodvisni, se pri spremenjenih variablah posledično 

spremeni tudi vloga določene likovne enote v kompoziciji. (Prav tam:18.) 

 

Likovna kompozicija je zaključena celota nekega dela, medsebojno učinkovanje ali sintaksa 

njenih delov. Zajema likovne elemente in likovne spremenljivke, ki jih lahko kot opazovalci 

likovnega dela med seboj primerjamo ter ugotavljamo povezavo med njimi in zakonitosti 

skladnje. Ustvarjalci so pri skladnji pozorni na organizacijske principe kompozicije, ki jih 

imenujejo tudi načela likovnega reda ali kompozicijski elementi. Načela likovnega reda so: 

proporc (razmerje in sorazmerje), ravnovesje, ritem, kontrast, harmonija, dominacija 

(prevlada), enotnost. Na sestavo likovne kompozicije pa vplivajo tudi pojmi: simetrija, mera, 

interval itd. (Prav tam: 19.) Ilustrator  lahko s pomočjo barv in drugih likovnih elementov v 

kompoziciji doseže posebno vedrino, otožnost  ali dramatičnost. (Prav tam: 16.)  

 

 

 

 

 

2.9.2 Likovne tehnike in materiali 

 

Likovne tehnike in materiale ilustrator izbira po svojem občutku, glede na likovni motiv 

oziroma idejo, ki se mu poraja (prim. Batič in Haramija, 2013). Izbere jih v povezavi z 

besedilom, kar močno vpliva na pomen zgodbe. Na primer s tehniko akvarel lažje ustvari vtis 

svetlobe kot s tempero, s kolažem težje prikaže globino, lesorez ni primeren za prikaz teksture 

itd. Znanje likovnih tehnik in poznavanje materialov pa v veliki meri vpliva tudi 
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opazovalčevo izkušnjo s slikanico. (Prav tam: 59.) Ilustrator mora pri snovanju likovne 

vsebine poleg poznavanja snovi, ki jo ilustrira, upoštevati tudi otroškega naslovnika. Različen 

oblikovni pristop ilustracij narekujejo po eni strani besedilo, po drugi pa različna likovna 

izražanja posameznih ustvarjalcev (prim. Avguštin, 2003). 

 

2.9.3 Naslovnica slikanic 

 

Čeprav naj pregovorno knjige ne bi sodili po ovitkih, tako kot človeka ne po obleki, otroci 

prav na ta način izbirajo slikanice (prim. Batič in Haramija, 2013). Naslovnica je torej zelo 

pomemben element slikanice. Na naslovni strani so podatki o avtorjih in naslov dela. 

Večinoma so naslovnice ilustrirane – na njih je motiv iz slikanice, ki že lahko razkrije del 

zgodbe, ali nov motiv, ustvarjen posebej za naslovnico, ki bralca lahko pritegne ali odvrne. 

Na bralca lahko vplivajo tudi barve, postavitev likov in črkovnega nabora pri samem 

oblikovanju naslovnice. Naslovni motiv se pogosto nadaljuje na hrbtni strani. Ta se večkrat 

uporabi kot prostor za pripovedovanje, saj prinaša informacije o avtorju, kratek povzetek 

zgodbe in morebiti kakšno recenzijo. (Prav tam: 63.) 

 

2.9.4 Razbiranje pomena slik (simboli, znaki) 

 

S simboli in z znaki se srečujemo v vsakdanjem življenju, zato jih otrok hitro razume (prim. 

Batič in Haramija, 2013). Tudi v  slikanicah imajo veliko pripovedno moč in vplivajo na 

bralčevo razbiranje pomena slik. Predmeti, ki so upodobljeni na ilustraciji, pridobijo težo na 

dva načina, in sicer: s simboliko in z znaki. Simboli opazovalca nagovorijo brez posrednika in 

so vezani na določeno kulturo (npr. zmaja povezujemo s Kitajsko) ali pa imajo mednarodni 

pomen (npr. srce je simbol ljubezni). Simbol je lahko upodobljen kot predmet, podoba ali 

gesta. Znaki ali kodi navadno temeljijo na kulturnih kodih in niso odvisni od simbola (npr. 

temo povezujemo s slabim in svetlobo z dobrim). (Prav tam: 69.)  

 

2.9.5 Besedilo v sliki 
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Besedne zapise, ki so vključeni v del ilustracije, ali intraikonično besedilo vsebujejo tudi 

slovenske slikanice (npr. napis na majici, embalaži ipd.). Besedni zapisi so lahko humorni ali 

zgolj označujejo predmete (npr. hišna številka, poimenovanje predmetov ipd.). (Prav tam: 70.)   

              

 

 

 

2.10 DRUGAČNOST V SLIKANICAH 

 

Pojem drugačnost ima različne in zelo ohlapne razlage glede na vejo znanosti, v kateri se 

pojavi, vendar pa ne glede na to vedno pomeni odstopanje od povprečja – v pozitivno ali 

negativno smer (prim. Haramija, 2003). Skozi književna dela se kaže predvsem kot »etični 

problem«. (Prav tam: 50.) Prozne slikanice izpostavljajo dve kategoriji drugačnosti: 

– telesna drugačnost in 

– drugačno ravnanje oz. odziv. 

 

Telesna drugačnost je v slikanicah »najpogosteje prikazana kot fizični primanjkljaj glavnega 

književnega lika« (prav tam: 50), ki je negativno obravnavan, saj ga ostali liki v zgodbi sprva 

zavračajo, pozneje pa sprejmejo medse in se z njim spoprijateljijo ter spoznajo njegove druge 

kvalitete, ki so pogosto boljše od povprečnih. Telesna drugačnost se lahko sprva pokaže tudi 

kot pozitivno naravnana – glavni književni lik je zaradi svoje drugačnosti sprejet v družbi, a 

nezadovoljen s svojim videzom in si želi biti kot ostali v družbi. Tretja vrsta drugačnosti pa 

obravnava glavnega junaka, ki svojo telesno hibo obrne sebi in drugim v prid, saj nudi pomoč 

ostalim književnim likom z najrazličnejšimi težavami. Fizična drugačnost pa se ne sooča le s 

hendikepiranostjo, temveč izpostavlja tudi problem rasnega razlikovanja. (Prav tam: 51.) 

 

Slika 1: Primer besedila v sliki v 

slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

Slika 2: Primer besedila v sliki v 

slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 
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Drugačnost je v slikanicah pogosto predstavljena tudi kot drugačno ravnanje oz. odzivanje. 

(Prav tam: 52.) Ta se kaže kot nestrpnost zaradi neznanja, nestrpnost, ki je posledica meje; 

nestrpnost zaradi nesprejemljivega vedenja … Slikanice skušajo drugačnost otrokom 

približati na vsakdanji način, zato vključujejo tudi elemente drugačnosti zaradi 

nerazumevanja, predsodkov in podobno. 

Drugačno pa je lahko tudi razumevanje besedila v slikanicah. (Prav tam: 52.) Odrasli za 

razliko od otroka različno sprejema besedilo, saj ima bistveno več »uzaveščenih spoznavnih 

in recepcijskih elementov« kot otrok, zato je njegova vloga posrednika toliko pomembnejša. 

Nedopustno in sebično bi bilo imeti razumevanje odraslega za edino sprejemljivo in pravilno. 

 

 

2.11 KAKOVOSTNA SLIKANICA 

 

Merilo kakovosti izbora slikanice zajema »spoznavno, etično, estetsko« vrednost besedila in 

ilustracij (Batič, Haramija: 2013: 37). Pri izboru kakovostne slikanice moramo biti torej 

pozorni na knjigo kot celoto. Ne iščimo le sporočilnosti in vzgojnega cilja, ki nam ga 

privzgaja književno delo, saj to pogosto privede do moraliziranja. Slikanico izbirajmo glede 

na otrokovo zmožnost razumevanja jezika, hkrati pa upoštevajmo, da pri tem bogatimo 

njegov besedni zaklad. Kakovostna slikanica zajema tudi etične komponente, ki ne bi smele 

zbujati nestrpnosti in nelagodij pri mladem bralcu oz. poslušalcu. (Prav tam: 38.) 

 

Poleg naštetih elementov naj izbor kakovostne slikanice zajema tudi: 

– uporabo različnih metod branja (metoda večkratnega branja, metoda družinskega branja, 

metoda branja na deževen dan …), 

– razmerje med branjem domače in prevedene literature (pomen izvirne slovenske slikanice), 

– razmerje med branjem klasične in sodobne literature (pomen kánonskih literarnih likov in 

seznanjanje z novimi),  

– primerno tematiko (vsebina) glede na starost otroka, 

– navajanje otrok za razlikovanje leposlovnih in informativnih slikanic, 

– raznolikost literarnih besedil glede na književne zvrsti, vrste in žanrsko pripadnost in 

– raznolikost slikanic glede na ilustrativne možnosti. (Prav tam: 38.) 

 



27 

 

Kakovostno slikanico v prvi vrsti odlikuje kakovostna ilustracija, ki jo zaznamo kot prvo 

»sporočilo« knjige. Že pri pogledu na naslovnico slikanice in listanju po slikanici si ustvarimo 

prvi vtis o knjigi in prejmemo informacije, ki nam jih pripovedujejo slike. S »površnim, 

hitrim branjem« pa še zdaleč ne zadostimo vsem kriterijem kakovostne slikanice, saj je zanje 

pomembnih mnogo elementov – »izpolnjeni morajo biti kriteriji anatomske ustreznosti likov, 

zakonitosti upodabljanja prostora, razpoloženja besedila, ustreznosti izbire likovnih tehnik, 

materialov in izraznih načinov ter ilustratorjevega osebnega sloga. Likovno kakovostna 

ilustracija spretno uporablja načela likovne gradnje […] in je likovno prečiščena, kar pomeni, 

da ne vsebuje nepotrebnih likovnih elementov.« (Zupančič, 2012 v Batič in Haramija, 2013: 

40). Čeprav vsaka ilustracija lahko stoji sama zase, se kakovost slikanice uresniči šele, »ko sta 

besedilo in ilustracija povezani v enovito celoto. To je mogoče le takrat, ko ilustrator besedilo 

ponotranji.« (Prav tam: 41.) 

 

 

2.11.1 Slikanica z oznako zlata hruška – znak kakovosti 

 

Zlata hruška je oznaka za kakovostno otroško in mladinsko knjigo. Prejmejo jo le tiste knjige, 

ki po vsebini in izvedbi izstopajo od knjižnih del, zbranih v Priročniku za branje kakovostnih 

mladinskih knjig, ki ga vsako leto pripravijo strokovnjaki na področju mladinske književnosti 

in knjižničarstva ter promocije branja (Mestna knjižnica Ljubljana, 2014 a). 

Ker so slikanice zelo množična literatura in število izdanih naslovov z vsakim letom še vedno 

narašča, z njo pa tudi poznavalska neobvladljivost, je podelitev oznake zlata hruška 

pomembna priložnost, da se javnost poduči o kakovosti knjig in obenem gradi na promociji 

slovenskega jezika ter slovenske ilustracije. Z njo se razvijata tudi ozaveščenost ljudi o 

mladinski književnosti kot delu umetnosti in kulture naroda ter socialno, psihološko, etično in 

kulturološko poslanstvo na področju mladinskega leposlovja. (Prav tam.)  

 

Strokovnjaki v izbor kakovostnih knjig, ki se potegujejo za oznako zlata hruška, vključijo le 

tisto književno delo, ki je izšlo v slovenskem jeziku, ima letnico izida obravnavanega leta in 

je v več kot eni knjižnici opredeljena kot knjiga za mladino. Vrednotenje zajema vse nove in 

prenovljene izdaje ter vse ponatise in dotise, medtem ko se ne vrednoti učbenikov, didaktičnih 

pripomočkov, propagandnega in priložnostnega tiska, pobarvank in izdaj, ki so težko 

dostopne. (Prav tam.)  
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Vrednotenje književnih del je podrejeno naslednjim kriterijem: 

– opredelitvi osnovnih kvalitet (sporočilnost, estetika, etika ali izvirnost), 

– oceni učinkovitosti ustvarjalnih postopkov (jezik, slog, zgradba, likovnost, prepričljivost), 

– oceni založniško-obrtniške kvalitete (oprema, oblikovanje, tisk, postavitev, lektura, prevod, 

berljivost, strokovna korektnost), 

– oceni ustreznosti glede na ciljnega bralca. 

 

Na podlagi zgornjih kriterijev stroka ovrednoti knjigo kot pogrešljivo, pomanjkljivo, dobro, 

zelo dobro ali odlično. Le slednja ima pravico do trajne oznake zlata hruška. 

 

Spodbujanje odgovornosti založb pri izdajanju mladinskih knjig (izvirnih in prevedenih) je 

pomemben ključ pri »rasti« kakovostni književnih del, zato najboljša izmed odlično ocenjenih 

knjig poleg oznake za kakovost prejme tudi priznanje zlata hruška, in sicer v kategorijah: 

– izvirna slovenska mladinska leposlovna knjiga, 

– izvirna slovenska mladinska poučna knjiga in 

– prevedena mladinska leposlovna knjiga. (Prav tam.) 

 

 

Slika 3: Zlata hruška – znak kakovostne knjige 

Vir: www.mklj.si 
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Slika 4: Priznanje zlata hruška (primer, izbor za leto 2010) 

Vir: www.mklj.si 

 

Oznako zlata hruška in z njo priznanje za kakovostno slikanico je v kategoriji slovenske 

izvirne leposlovne knjige leta 2010 prejela tudi slikanica Damijana Stepančiča: Zgodba o 

sidru (2010). 

 

 

2.11.2 Literarne nagrade za otroke in mladino 

 

SLOVENSKE LITERARNE NAGRADE 

 

Strokovno združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije vsako leto 2. aprila podeli nagrado 

Kristine Brenkove za najboljšo izvirno slovensko slikanico. Nagrada je spodbuda za 

kreativnost in kakovostno produkcijo izvirnih slikanic s slovenskimi pisatelji in ilustratorji, pa 

tudi za nakup in izbor kakovostnih književnih del (s strani staršev, vzgojiteljev, učiteljev). 

Nagrado so prvič podelili leta 2004. Z njo so bile v letu 2013 nagrajene tudi ilustracije 

Damijana Stepančiča v Prešernovi Zdravljici (Mestna knjižnica Ljubljana, 2014 b). 
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Nagrade za otroško in mladinsko književnost desetnica so lahko deležni le člani Društva 

slovenskih pisateljev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku. Namen nagrade je širše priznavanje 

ter uveljavljanje otroške in mladinske literature v stanovski organizaciji, literarno-kritiški 

stroki in javnosti. Vsako leto jo v mesecu maju za obdobje zadnjih treh let podeljuje Društvo 

slovenskih pisateljev. Prvič je bila podeljena leta 2004. (Prav tam.) 

 

Levstikova nagrada je ena najstarejših nagrad, saj jo založba Mladinska knjiga podeljuje 

avtorjem otroške in mladinske književnosti (le tistim, ki ustvarjajo pri njej) že vse od leta 

1949. Nagrado so sprva podeljevali enkrat letno, od leta 1991 naprej pa jo podeljujejo 

bienalno. Z letom 1999 podeljujejo tudi Levstikovo nagrado za življenjsko delo, ki jo 

prejmeta tako pisec otroške ali mladinske literature kot tudi ilustrator. V sklopu Levstikovih 

nagrad so še: Levstikova nagrada za izvirno ilustracijo, Levstikova nagrada za izvirno 

leposlovno delo, Levstikova nagrada za stvarno literaturo. Prejemnik Levstikovih nagrad je 

tudi Damijan Stepančič – za knjigi Zgodba o sidru in Leteči krožnik na našem vrtu. (Prav 

tam.) 

 

Najvišje slovensko priznanje za ilustracijo je nagrada Hinka Smrekarja. Podeljuje jo Zveza 

društev slovenskih likovnih umetnikov v okviru Slovenskega bienala ilustracije ob robu 

slovenskega knjižnega sejma od leta 1993. (Prav tam.) Za ilustracije v delu Čarobni prstan je 

bil s plaketo Hinka Smrekarja 2012 nagrajen tudi Damijan Stepančič.  

 

Nagrado večernica prejme najboljše izvirno leposlovno mladinsko delo preteklega leta. Od 

leta 1977 jo na tradicionalnem srečanju slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede 

podeljuje časopisno-založniško podjetje Večer. (Prav tam.) Večernico 2012 je prejela knjiga 

Ropotarna, katere soavtor je ilustrator Damijan Stepančič.  

 

Pionirska – center za mladinsko književnost pri Mestni knjižnici Ljubljana – in Slovenska 

sekcija IBBY od leta 2010 podeljujeta priznanja zlata hruška trem knjižnim delom preteklega 

leta. Leta 2011 (Modrost nilskih konjev in Kje pa ti živiš?) in 2012 (Kako so videli svet) je bil 

s priznanjem zlata hruška nagrajen tudi Damijan Stepančič. (Prav tam.)  

 

 

 

TUJE LITERARNE NAGRADE 
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Andersenovo nagrado za trajni prispevek k svetovni literaturi bienalno podeljuje 

Mednarodna zveza za mladinsko književnost (IBBY). Znana je tudi kot mala Nobelova 

nagrada. Dobitniki jo prejmejo iz rok danske kraljice. Od leta 1956 jo podeljuje v dveh 

kategorijah: avtorjem in ilustratorjem (Mestna knjižnica Ljubljana, 2014 c). 

 

Spodbujanje otroškega in mladinskega branja ter promoviranja pravic otrok in kulture po 

vsem svetu je glavno vodilo nagrade Astrid Lindgren. Z njo so nagrajeni pisatelji, 

ilustratorji, promotorji branja in slavne pisateljice. Od leta 2002 jo podeljuje švedska vlada. 

(Prav tam.) Med slovenskimi kandidati 2014 se je znašel tudi Damijan Stepančič.  

 

Mednarodna zveza za mladinsko književnost (IBBY) bienalno izbira najboljše in nedavno 

izdane knjige ter z uvrstitvijo na častno listo IBBY počasti dela pisateljev, ilustratorjev in 

prevajalcev iz držav članic združenja IBBY. Nanjo se redno uvrščajo tudi slovenski 

ustvarjalci. (Prav tam.) Damijan Stepančič je uvrstitev nanjo zabeležil leta 2010. 

 

 

2.12 NEKAKOVOST SLIKANIC 

 

Prvo književno delo, s katerim se sreča otrok, je slikanica, zato je še kako pomembno, da je ta 

kakovostna (prim. Haramija, 1997). Ker so slikanice zelo množična literatura in je cena 

slikanice za mnoge pomembnejša od kakovosti, je nevarnost, da bo otrok dobil v roke 

nekakovostno slikanico, zelo velika. Nekakovost slikanice lahko ugotavljamo na področju 

njene zgradbe in na področju, ki ne izvira iz slikanice same. Nekakovost se kaže:   

– ob njeni funkciji (nejasna interpretacija slikanice, vprašanje leposlovne ali informativne 

slikanice, neprimeren izbor funkcijskih zvrsti jezika), 

– pri neprimerni izbiri zahtevnostne stopnje slikanice (prehod od leporella do kartonske knjige 

in naprej mora biti prilagojen otrokovim sposobnostim in potrebam), 

– na področju izvirnosti (prevedena oziroma prirejena dela), 

– pri ustvarjalnem postopku (neusklajenost ilustracije in besedila, neprilagojenost starostni 

stopnji otroka ali nepovezanost besedila in ilustracije v funkcionalno celoto), 

– pri notranji urejenosti slikanice (neprimerno razmerje med besedilom in ilustracijami, kičasta 

ilustracija), 
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– pri izboru besedila, uporabljenega za slikanico (nekakovost prirejenih in prevedenih del ali ob 

spremembi literarne vrste – obsežnejša književna vrsta je preoblikovana v slikanico). (Prav 

tam: 24.) 

 

Nekvaliteta, ki ne izvira iz slikanice same in ji zelo škoduje: 

– precenjevanje ali podcenjevanje bralca/poslušalca (njegova starost, duševni razvoj in izkušnje 

v povezavi z zahtevnostnimi stopnjami slikanice), 

– neprimerna interpretacija besedila (predvsem odraslih), 

– neprimeren odnos do knjig, 

– potrošništvo. (Prav tam: 26.) 

 

 

2.13 ZAKAJ SEČI PO SLIKANICI?  

 

»S slikanico, katere primarna »pisava«, če tako rečem, je za otroka ilustracija, ki jo besedilo 

pravzaprav le dopolnjuje, ker ga mora nekdo brati, dobiva otrok neko kulturno informacijo, in 

sicer na najbolj nevsiljiv način, saj je prilagojena njegovim komunikacijskim in 

identifikacijskim sposobnostim […]« (Grafenauer, 1976: 7). »Iluzija, v katero ga zvablja 

slikanica s svojo (literarno) likovno govorico, odpira, širi, dograjuje obseg njegovega 

»kulturnega okolja«, in sicer na celovit, globinski, fundamentalen način, saj je zanj svet, ki 

mu ga odkriva slikanica, igralnica, v kateri se naseli s svojimi domišljijskimi predstavami. 

Gre torej za igro, ki je njegova eksistencialna resnica in izvor oziroma oblika njegove 

identifikacije z estetskim sporočilom slikanice.« (Prav tam: 11.)  

 

Otrok se prek slikanice, ki mu na neposreden način prva ponuja roko v svet književnosti,  

seznanja z »zapletenim in za kasnejše sodelovanje v družbi nujnim glasovno-znakovnim 

sistemom; srečuje se z različnimi, a bolj ali manj ustaljenimi pripovednimi načini in spoznava 

dogovorjene pristope k vizualnemu upodabljanju sveta. Pri tem na svoji lastni ravni razmišlja 

o sebi, svojem čutenju in mišljenju, svetu in kulturi, v kateri obstaja« (Rot Gabrovec, 2003: 

99). 

 

Slikanice so otrokom v pomoč pri razvoju splošnih intelektualnih in drugih sposobnosti. Z 

branjem slikanic otrok razvija svoje miselne (povezovanje, sklepanje itd.), jezikovne in druge 
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zmožnosti (branje, poslušanje, govorjenje itd.). Pred-, med- in pobralne dejavnosti spodbujajo 

sodelovalne oblike dela in posledično razvijajo otrokovo socialno področje. Otrok s pomočjo 

pripovednih vzorcev vzpostavlja in razume sistem časa in zgodovine. Slikanice otroka 

motivirajo k ponovnemu vračanju h knjigi in ga vodijo po poti zrelega bralca. Zelo 

pomembno vlogo imajo tudi pri šibkejših bralcih, saj jim prek vizualnega dela nudijo oporo in 

pomoč. Ilustracije skupaj z besednim delom razvijajo bralčev estetski čut in ga učijo splošno 

veljavnih pravil za branje – prepoznavanje splošnih značilnosti knjig, spoznavanje zaporedja 

branja itd. (prim. Rot Gabrovec, 2003).  

 

Maruša Avguštin trdi, da ima ilustracija za likovni in estetski razvoj otroka zelo pomembno 

vlogo, ker:  

– otrok spoznava in odkriva likovna podajanja različnih pripovedi, 

– preko ilustracije se poglablja v besedila in jih skuša razumeti, 

– ilustracija spodbuja otroka k branju, 

– buri otrokovo domišljijo, zaposluje razum in čustva ter ga notranje bogati,  

– v otroku budi zanimanje za lastno likovno ustvarjalnost, 

– pogosto je ilustracija za otroka prvi stik z likovno umetnostjo, 

– omogoča ponovno vračanje in odkrivanje novih vsebin itd. (prim. Avguštin, 2003). 

 

Slikanice pri otroku izzovejo tudi fizično sodelovanje in različne ročne spretnosti 

(»potovanje« po strani; dotikanje posameznih elementov, dvigovanje strani, odkrivanje skritih 

elementov ilustracije itd.) ter posledično intelektualni izziv. Slika spodbudi otroka k 

samostojnemu ubesedovanju, pri slikanici brez besedila pa mora poleg tega razbrati tudi 

pomen in svoja spoznanja ubesediti. Ob tem se uči, na kakšen način ilustracija nadomešča 

besedilo. Bralec s pomočjo slikanice prepoznava in med seboj primerja besedno in nebesedno 

raven. Slikanica otroka uči opazovati in nadzorovati svoje okolje, saj mu obvladovanje slik 

daje notranjo moč ter spodbuja njegovo samozavest. Odsev njegovega lastnega sveta, ki ga 

vidi v slikanici, krepi njegov nadzor nad samim seboj. Spozna pa tudi, da je njegov 

individuum del družbe in posledično izgubi del otroške svobode. Odrasli posredniki pa skozi 

te procese spoznavajo kompleksno naravo otroštva (prim. Rot Gabrovec, 2003). 

 

Veliko odraslih zmotno meni, da gledanje in branje vedno istih slikanic otroku ne prinaša 

nobene vrednoti. Poleg sprostitve, doživljanja varnosti, zadovoljevanja potrebe po skupni 

pozornosti in doživljanju skupnih čustev otrok uri spretnost usmerjene pozornosti. Ne glede 
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na to, kako dobro pozna vsebino, mu ta služi tudi kot tema za simbolno igro (prim. 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2003).     

 

 

2.14 MOTIVACIJA ZA BRANJE 

 

Na motivacijo za branje in čustvene vidike bralne pismenosti vpliva vrsta socialnih in 

kulturnih dejavnikov, od katerih je posledično odvisna zavzetost bralca (prim. Bucik, 2003). 

Spodbujanje le-te je naloga vseh, ki skrbijo za vzgojo in izobraževanje. Ključni vpliv na 

razvoj motivacije za branje pa ima najzgodnejša pozitivna izkušnja z branjem, ki se odvija v 

otrokovi družini. Že v predšolski dobi imajo vidni vzori odraslih, ki berejo z užitkom, velik 

vpliv na razvijanje otrokove bralne zavzetosti. To pa še zdaleč ne pomeni, da se interes za 

knjige in branje pri otroku razvija. Pomembno je, da odrasli otroku berejo, mu z navdušenjem 

približajo branje in učenje branja ter ga seznanijo, da je branje povezano s čustveno ugodnimi 

izkušnjami. (Prav tam: 112.) Te se mu vzbudijo, ko otrok v knjigi najde nekaj zase, ko ga 

knjiga vsebinsko pritegne in si želi še več podobnih izkušenj, »zanima ga svet, ki je čustveno, 

spoznavno, domišljijsko drugačen od njegovega intimnega sveta« (Bucik, 2003: 114). Če 

otrok ne kaže interesa za branje ali kaže odpor do branja, je ključnega pomena, da odrasli 

otroku ponudijo različne knjige, predvsem pa na različne načine. Otrokov interes za branje naj 

razvijajo skladno z njegovimi ostalimi interesi. Naj branje ne bo podobno tekmovanju, saj ni 

pomembno, koliko knjig so odrasli otroku prebrali, temveč to, da otroku branje nekaj pomeni, 

ga veseli in notranje bogati. Pri tem pa naj se zavedajo, da je branje za otroka tudi pomembno 

sredstvo za učenje – v zgodnjih otroških letih in kasneje, ko odrašča. (Prav tam.) 

 

Pri tem naj odrasli ne pozabijo, da morajo biti knjige, s katerimi popeljejo otroka v svet 

književnih del, kakovostne in skrbno izbrane.  

 

 

 

2.15 SLIKANICA ZGODBA O SIDRU  

 

Slikanica brez besedila je izvirna likovna zgodba o sidru, ki je poleg zmaja najprepoznavnejši 

simbol mesta Ljubljana. Namenjena je bralcem različnih starosti in je naslovniško odprta. V 
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likovno zgodbo je vtkanih veliko možnih interpretacij, tako v likovnih detajlih, v nizanju 

prizorov in sooblikovanju zgodbe ali razreševanju ugank in skrivnosti, ki se skrivajo v pisavi, 

na starih zemljevidih, zapletenih načrtih ulic in stavb. V simbolični slikanici so kot v 

sanjskem svetu združeni sedanjost in preteklost, čas in prostor, zunanje in notranje, hipno in 

večno (Mestna knjižnica Ljubljana, 2014 č). 

 

Slikanica je izšla leta 2010 pri Mladinski knjigi in je bila nekaj let kasneje sprejeta v zbirko 

Silent books (Tihe knjige). Ilustracije slikanice na izviren način predstavljajo zgodbo o tem, 

kako je sidro prišlo na Kongresni trg, pri čemer gre za domišljijsko zgodbo, namenjeno 

otrokom. Danes povečava ilustracij kot stalna razstava krasi garažno hišo pod Kongresnim 

trgom. 

 

2.15.1 O ilustratorju slikanice Zgodba o sidru 

 

Ilustrator Damijan Stepančič (1969) se je izobraževal na Akademiji za likovno umetnost v 

Ljubljani, smer oblikovanje. Ob spoznanju, da mu pri soočanju s temeljnimi likovnimi 

problemi bolj ustreza klasični pristop, se je leta 1991 po zaključenih dveh letnikih oblikovanja 

odločil za študij na slikarskem oddelku in leta 1996 diplomiral (knjižnica Prežihov Voranc, 

2014 a). 

 

Aktivno se posveča mladinski knjižni ilustraciji in skuša zadovoljiti zahtevne mlade bralce. 

Ilustrira otroške in mladinske knjige, učbenike ter prispevke v Cicibanu in drugih revijah. 

Stepančiča odlikuje velika dojemljivost za vzdušje literarne predloge, ki skozi ilustracije 

postane oprijemljivo. Je pripadnik mlajše generacije umetnikov, ki odločno zarisuje nove poti 

slovenske ilustracije. Poleg slikarstva se ukvarja tudi s sorodnimi zvrstmi: stripom, animacijo 

in lutkami ter na samosvoj in prepoznaven način povezuje slikarstvo in ilustracijo (knjižnica  

Prežihov Voranc, 2014 b). 

 

»Stepančiča odlikuje velika dojemljivost za vzdušje literarne predloge, ki skozi ilustracije 

postane oprijemljivo. Obenem gre pri njem za združevanje kar najrazličnejših kakovosti, celo 

takšnih, ki se ponavadi izključujejo, pri njem pa se celo medsebojno krepijo. Igrivost in 

humor se tako dopolnjujeta z velikim obvladovanjem klasičnih slikarskih veščin, 

disciplinirano podrejanje tekstu pa njegove domišljije ne omejuje, ampak ji daje dodaten 
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polet. Je prepoznaven, a obenem kameleonski in poln presenečenj,« so ob nominaciji za 

mednarodno nagrado ALMA 2014 zapisali v Slovenski sekciji IBBY (Siol, 2014). 

 

 

Je avtor številnih samostojnih razstav in dobitnik pomembnih nagrad:  

 1999 – nagrada za izvirne zamisli na Bienalu ilustracije v Ljubljani,  

 2000 in 2002 – Smrekarjeva plaketa na Bienalu ilustracije v Ljubljani,  

 2003 in 2011 – Levstikova nagrada (Leteči krožnik na našem vrtu in Zgodba o sidru),  

 2010 – uvrstitev na častno listo IBBY,   

 2011 – nagrada zlata hruška (Zgodba o sidru),  

 2012 – nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico (Zgodba o sidru), 

 2012 – priznanje zlata hruška za poučno knjigo (Kako so videli svet), 

 2012 – plaketa Hinka Smrekarja (Čarobni prstan), 

 2013 – nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico (Zdravljica).  

 

2.15.2 O ilustracijah v slikanici Zgodba o sidru 

 

Ilustracije v slikanici prikazujejo značilen slog Damijana Stepančiča (prim. Batič in Haramija, 

2013). Osnovno področje, skozi katerega se ilustrator izraža, je risba. Ilustracije so odlikujejo 

z bogatimi črtnimi ploskvami, teksturami, rastri in svetlo-temnim kontrastom. Ustvarjalec 

barvo pušča ob robu, saj ta le nekoliko izraža razpoloženje. Slikaniška pripoved se razprostira 

na petnajstih dvostranskih upodobitvah. Format slikanice je pokončen. Idejo za zgodbo v 

slikanici naj bi avtor dobil na sprehodu s svojim sinom, ki ga je zanimalo, zakaj na 

Kongresnem trgu stoji kip sidra. (Prav tam: 253.)  

 

Naslovnica in hrbtna stran skupaj tvorita dvostransko ilustracijo, ki se loči na štiri vodoravne 

pasove. Spodnji pas v naravnih odtenkih risarsko upodablja veduto Ljubljane – Kongresni trg 

z znamenitimi stavbami (kranjski deželni dvorec – Univerza v Ljubljani, Slovenska 

filharmonija, Kazina, zgradba Slovenske matice), glasbenim paviljonom in sidrom, ki ima 

pretrgano verigo, v samem središču parka Zvezda. V ozadju Kongresnega trga se dviga 

Ljubljanski grad, pred njim pa se vije prometna gruča vozil. Če si jih podrobno ogledamo, 

vidimo, da ta niso moderna. Na hrbtni strani slikanice je upodobljena skoraj gola pokrajina. 

Sledi pas morskega dna v črni barvi, v katerem plava rdeča riba s črtastimi vzorci, in naslov 
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slikanice v ročni pisavi. Nad drugim pasom je upodobljena razburkana gladina morja v 

modro-zelenih odtenkih. Na desni strani slikanice na valovih pluje ladja, ki ima le del verige. 

Sledi zadnji pas – pas neba v pastelnih odtenkih zemeljske barve z oblaki. Pogled na 

naslovnico v središče pozornosti s samo upodobitvijo in naslovno pisavo postavi sidro z 

odtrganim delom verige (prim. Batič in Haramija, 2013). 

 

 

 

Slika 5: Naslovna in hrbtna stran slikanice D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 

Zgodovino resničnega kipa pozna le malo ljudi. Sidro je bilo nekoč last italijanske potniške 

ladje Rex, med drugo svetovno vojno preurejene za vojaške potrebe in leta 1944 potopljene v 

bližini Kopra. Deset let pozneje je bilo sidro ob priključitvi Slovenskega primorja in Istre k 

Sloveniji postavljeno v park Zvezda. Z dejanjem so opozorili na to, da smo Slovenci tudi 

pomorski narod. (Prav tam: 254.)  

 

Vezni listi slikanice so na sprednji in zadnji strani identični. Črtna risba na toniranem papirju 

upodablja štiri zmaje. Na levem delu so na hribih in v nekakšnem vulkanu prikazani trije 

zmaji, ki gledajo proti zmaju na desni strani slikanice. Ta stoji znotraj kamnitega obzidja in 

vrača pogled trojici. (Prav tam.) 
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Slika 6: Vezni listi v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 

Na notranji naslovnici se nahajajo le podatki o avtorju in naslov slikanice.  

 

 

Slika 7: Notranja naslovnica v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 

Naslednja stran na levem delu upodablja zmaja s sidrom na hrbtu, na desni strani pa se na 

sredini nahaja zapis: »Je to, kar vidim in zaznam, zares le sanja znotraj sanj? Edgar Allan 

Poe«. (Prav tam.)   
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Slika 8: Notranja stran v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 

2.15.3 Zaporedje ilustracij v slikanici Zgodba o sidru in njihov pomen 

 

Vsaka ilustracija vsebuje številne podrobnosti, ki bogatijo pripoved. Zaporedje upodobljenih 

prizorov in medsebojni odnosi med njimi nizajo pripovedno zgodbo (prim. Batič in Haramija, 

2013). 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Prva ilustracija prikazuje stavbo, v kateri v prvem nadstropju hiše za mizo sedi deček, ki si 

ogleduje slikanico. Poleg njega je levo njegova soba s posteljo in portretom nad njo. Na stavbi 

je kamnit grb, ki prikazuje sidro. V pritličju zgradbe je izložba s pomorskimi predmeti 

(maketa ladje, daljnogled, kapitanov suknjič, merilna naprava, oprema za potapljanje …). 

Pred zgradbo je kamnito tlakovano dvorišče, desno od nje pa podhod. Skrajno levo je na zidu 

upodobljena senca moškega, ki kadi pipo. V ozadju silhueta mesta zelo spominja na veduto 

slovenske prestolnice (grad na hribu, ljubljanski Nebotičnik, stolnica sv. Nikolaja). Prva 

dvostranska ilustracija je uvod v zgodbo. 
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Slika 9: Prva ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 

 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Naslednja stran prikazuje podobo, ki jo grobo vidimo v dečkovi slikanici na prvi ilustraciji. 

Leva stran dvostranske ilustracije slika svetilnik z obmorskim mestecem za njim (bralec 

oziroma gledalec lahko v njej prepozna veduto Pirana, cerkev sv. Jurija, znamenite obmorske 

hiške in obzidje). Na desni strani slikanice je naslikana pokrajina, nad njo pa ladja s sidrom, ki 

pluje med oblaki. 

 

 

Slika 10: Druga ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 
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TRETJA ILUSTRACIJA 

Ladja potuje nad pokrajino s fantazijskimi elementi – pozornost pritegne riba velikanka, ki je 

velika za celo jezero in ima na hrbtu hišo. Pokrajina je hribovita in porasla z gozdom. Hribi 

imajo obliko obrazov (nos, usta, oči, obrvi, brada). Oblačno nebo nad pokrajino, po kateri 

pluje ladja, kaže na to, da se je zvečerilo, saj so uporabljeni temnejši odtenki modre barve in 

črna.  

 

 

Slika 11: Tretja ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 

 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Dvostranska ilustracija nas popelje v notranjost ladje. Na levi stoji kapitan v beli uniformi in s 

kapo na glavi, ki opazuje pokrajino s pomočjo daljnogleda. V kabini ladje so krmilo, njegov 

stol in miza, na kateri so zemljevid, merilne naprave in knjige. Prva knjiga nosi naslovnico 

»DRACO«, pod njim je narisan zmaj in napisane rimske številke »MCMXXXXVII« (letnica 

1947).  
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Slika 12: Četrta ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 

 

PETA ILUSTRACIJA 

Peta ilustracija od bliže prikazuje prvo nadstropje stavbe (ponovi se ilustracija s prve strani). 

Skozi prvo okno vidimo dečka, ki spi v svoji postelji. Nad drugim oknom je na strehi črna 

mačka, pogled skozenj pa prikazuje mizo s slikanico, v kateri se ponovi podoba notranjosti 

ladje s kapitanom (ilustracija na prejšnji strani). Skozi okno plapola rdeča zavesa, zato lahko 

sklepamo, da je vreme vetrovno.  

 

Slika 13: Peta ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 
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ŠESTA ILUSTRACIJA 

Ladja potuje po nebu, obsijanem z mesecem, in tik nad gradom (Ljubljanski grad). Pod ladjo 

se razprostira pogled na znamenite ljubljanske stavbe (Magistrat). V središču mesta stoji 

vodnjak (Robbov vodnjak), levo in desno od njega pa sta narisan obraza s profila (moški in 

ženska).  

 

Slika 14: Šesta ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 

 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Na sedmi ilustraciji je upodobljena ladja s sidrom tik nad Tromostovjem. Ilustracija prikazuje 

osrednji del Ljubljane (Prešernov trg s kipom Franceta Prešerna in Primicove Julije, 

znamenita Frančiškanska cerkev Marijinega oznanjenja, Hauptmanova hiša, stavba centralne 

lekarne) z odsevi hiš v reki Ljubljanici. 

 

Slika 15: Sedma ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 



44 

 

OSMA ILUSTRACIJA 

Upodobljen je prihod ladje s kapitanom na Kongresni trg. Na ilustraciji lahko prepoznamo 

stavbe v okolici trga (Slovenska filharmonija, Univerza v Ljubljani, Uršulinska cerkev) z 

drevoredom in glasbenim paviljonom. 

 

Slika 16: Osma ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Deveta ilustracija nam približa kraj dogajanja. Ladja pluje nekaj metrov nad tlemi 

Kongresnega trga. Sidro in lestev ladje sta spuščena. Kapitan s svitkoma pod roko koraka 

stran od ladje. Na ilustraciji so upodobljeni drevored, glasbeni paviljon in okoliške zgradbe 

trga. V ozadju je pod mesečino Ljubljanski grad. 

 

 

Slika 17: Deveta ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 
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DESETA ILUSTRACIJA 

Deseta ilustracija se vrne na okno iz prvega nadstropja stavbe (prva in peta ilustracija), v 

kateri živi deček. Na postelji eden ob drugem sedita deček in kapitan, ki s kazalcem kaže po 

zemljevidu. 

 

 

Slika 18: Deseta ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 

 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

Prikazan je povečan del zemljevida oziroma poti, ki jo je opravila ladja. Na njem so 

Ljubljanski grad, na katerega kaže kapitanov prst, zmaji, pošast in velikanska riba. 

 

 

Slika 19: Enajsta ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 
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DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Zorni kot dvanajste ilustracije je spremenjen. Upodobljen je pogled skozi okno na Zmajski 

most, kjer enega od štirih zmajev ni več na svojem mestu. Deček stoji ob oknu in gleda zelo 

zaskrbljeno (proti ladji). Kapitan s svitkom v roki hiti proč, njegov izraz na obrazu je podoben 

dečkovemu, gleda v isto smer. 

 

Slika 20: Dvanajsta ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Ilustracija prikazuje zmaja z raztrgano verigo sidra v gobcu na Kongresnem trgu. Kapitan se z 

eno roko sunkovito oprijema konca lestve, z drugo pa drži svitek in gleda proti zmaju, ki mu 

je uničil del sidra. Ladja se s prednjim koncem dviga v nebo. 

 

 

Slika 21: Trinajsta ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 
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ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Predzadnja ilustracija iz ptičje perspektive prikazuje obsežen del mesta. Med ulicami opazimo 

drobno postavo dečka, ki hiti proti Tromostovju. Na levem delu ilustracije lahko vidimo 

Zmajski most z vsemi štirimi zmaji. 

 

Slika 22: Štirinajsta ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

Zadnja ilustracija prikazuje veliko sidro z raztrganim delom verige na Kongresnem trgu. Ob 

sidru stoji deček in gleda proti vrhu. Čez trg na levi strani hiti motorist, na desni pa dekle 

sprehaja psa. V ozadju so na ilustraciji glasbeni paviljon, drevored, promet na cesti in stavbe 

(spodnji del Uršulinske cerkve). 

 

 

Slika 23: Petnajsta ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 
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Ilustracije motive za zgodbo črpajo v avtorjevi domišljiji, zgodovinskem dogodku in mitu. 

Mitološki del zgodbe se oprijema mita o zmaju z Zmajskega mostu, ki na podlagi pripovedke 

o argonavtih (slovenska različica pripovedke) govori o boju Jazona z zmajem. 

  

Jazon je kralju Ajetu ukradel zlato runo. Ta je kraljestvo varovala pred zlom. Nato je skupaj s 

kraljevo hčerjo Medejo na ladji Argo pobegnil. Ladja naj bi plula po slovenskih rekah, blizu 

izvira Ljubljanice naj bi prezimili. Pripovedka pravi, naj bi se tam Jazon boril z zmajem in ga 

premagal. Argonavti naj bi spomladi ladjo Argo razstavili in jo prenesli na Jadransko morje, 

kjer naj bi jo sestavili nazaj, in potovali naprej (prim. Batič in Haramija, 2013). 

 

 

3 RAZISKOVALNI PROBLEM IN CILJI 
 

Raziskovalni del zajema nagrajeno kakovostno slikanico brez besedila ilustratorja Damijana 

Stepančiča Zgodba o sidru v povezavi s pripovednimi odzivi otrok nanjo. Zanimajo nas 

vprašanja o tem, kako mladi »bralci« ustvarjajo pomene v odnosih med ilustracijo v slikanici, 

svojimi izkušnjami in vrednotami. Na podlagi njihovega dojemanja, razmišljanja in 

vrednotenja raziskujemo možnosti različnih interpretacij, ki vključujejo domišljijo, doživetje 

ilustracij in vživetje v like, vkomponiranje izkušenj v zgodbo itd.  

 

V skladu s predmetom in problemom raziskovanja smo postavili naslednje cilje: 

– raziskati pripovedne odzive otrok na »prebrano« slikanico, 

– primerjati dele otroških pripovedi, ki se navezujejo na posamezne ilustracije slikanice,  

– analizirati otroške pripovedi in jih primerjati med seboj, 

– ugotoviti morebitne podobnosti ali razlike med pripovedmi otrok, 

– ugotoviti zanimivosti (nenavadnost v izražanju, domišljija, posebne ugotovitve otrok ob 

»branju« slikaniških podob, »živost« pripovedovanja) v pripovednih odzivih otrok. 
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4 HIPOTEZE 
 

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

– Odzivi otrok na »prebrano« slikanico bodo pripovedno razširjeni in obsežnejši v primerjavi s 

splošno ilustrativno pripovedjo, ki jo nudijo slike (otroci bodo ilustracije povezali s svojimi 

izkušnjami in pripovedi dodali druge elemente). 

– Pripoved otrok bo delno nastala na podlagi njihovega znanja – otroci bodo v slikaniških 

podobah prepoznali prestolnico Slovenije, a bo vsaka zgodba drugačna, saj bo vsak otrok 

sledil svojim občutkom in domišljiji. 

– Otroške pripovedi na izbrano slikanici bodo imele skupne značilnosti/podobnosti.  

– Otroci bodo slikaniško pripoved domišljijsko podprli in se vanjo vživeli. 

 

 

5 METODE DELA 

 

V raziskavo pripovednih odzivov na kakovostno slikanico Damijana Stepančiča: Zgodba o 

sidru so bili vključeni učenci Osnovne šole Stražišče v Kranju. Sodelovalo je devetindvajset 

učencev drugega razreda devetletne osnovne šole –  dvanajst dečkov in sedemnajst deklic. 

 

Raziskovalna metoda, ki sem jo sprva skušala uporabiti, je bila pisna pripoved posameznega 

učenca. Med prvimi, ki so dobili navodila za pisni izdelek po slikanici, sem izbrala tiste 

učence, ki pri pisnem izražanju nimajo težav in ne kažejo šibkosti na tem področju. Slikanico 

Zgodba o sidru sem prvim trem učencem, dvema deklicama in enemu dečku, sočasno dala na 

izposojo za domov, da bi lahko v miru napisali pripoved, ki se jim poraja ob »prebiranju« 

slikaniških podob. Učenci so predhodno prejeli črtne liste, na katere naj bi zapisali zgodbo, in 

kratka navodila, ki so bila predvsem motivacijsko usmerjena in so slonela na predhodnem 

pregledu slikanice, kratkem vtisu in šele nato na zapisu same zgodbe. Obsežnost zapisa ni bila 

vnaprej določena, ker učencev pri tem nisem želela omejevati. Po tednu dni sem s 

pogovornim preverjanjem o učenčevih zapisih slikaniške zgodbe dobila povratno informacijo, 

ki je kazala na to, da naloga oziroma izziv, ki sem ga postavila tem trem učencem, ni bil tako 

preprost in zabaven, kot sem sama sprva menila. Trojica je sicer napisala vsak svoj pisni 

izdelek – eden obsežnejšega od drugega, tretji je bil primerljiv drugemu – a je preteklo kar 
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nekaj časa, preden so priromali v moje roke. Otroci se ob »prebiranju« slikanice in pisanju 

zgodbe po svojem pripovedovanju sploh niso zabavali in to je bilo vodilo, da sem spremenila 

metodo pridobivanja podatkov. Za ostalih šestindvajset učencev sem tako uporabila metodo 

pripovedovanja ob slikanici s pomočjo svojega zapisa. Pripovedi sem zapisovala točno tako, 

kot so si jih govorno interpretirali učenci. Vsakemu izmed učencev sem predhodno dala na 

razpolago petnajst minut, da si je lahko ogledal slikanico Zgodba o sidru – vse od naslovnice 

pa do zadnje platnice slikaniške knjige. Med opazovanjem učencev so si mnogi izmed njih 

ilustracije sprva ogledovali po vrstnem redu in se na kateri strani zadržali dalj časa, da so si 

lahko ogledali vse podrobnosti ilustrativne pripovedi. Ko so prišli do zadnje ilustracije v 

slikanici, so za ogled izbirali strani slikanice povsem poljubno. Pomikali so se naprej ali nazaj 

po slikanici in v mislih ustvarjali zgodbo, ki so jim jo pripovedovale ilustracije. Ko so knjigo 

zaprli tako, da je bila vidna naslovnica, sem vedela, da so pripravljeni na pripovedno 

potovanje, na pripoved svoje zgodbe Zgodbe o sidru. 

Ker sem želela, da se zgodbe ne bi ponavljale in bi bile plod lastne domišljije vsakega učenca, 

sem slikanico obravnavala posamezno – z vsakim otrokom posebej v odmaknjenem kotičku. 

Pri nekaterih sem pred pripovedovanjem začutila, da niso povsem prepričani v svoje 

sposobnosti tvorjenja zgodbe, zato sem jih dodatno spodbudila. Otroci so svoje zgodbe 

pripovedovali s pomočjo »branja« ilustracij na oba načina – ilustracije so »brali« posamezno 

in zaporedoma. Mnogokrat so prelistali slikanico na naslednjo stran, da bi v mislih lahko 

oblikovali povedi in bi se zgodbe smiselno nadaljevale. Postavljeni so bili torej pred zelo 

zahtevno nalogo, saj so morali odkrivati zveze med posameznimi ilustracijami, jih v mislih 

oblikovati in pripovedno uresničiti.  

 

Večina otrok se je v pripoved zelo dobro vživela in ob pogledu na moj zapis oziroma svojo 

zgodbo so občutili pravo veselje. Več kot je bilo na listu zapisanega, bolj ponosni so postajali. 

Občutek zadovoljstva pa jim je dalo tudi to, da so bili lahko sami z »učiteljico«, saj sem si na 

nek način vzela čas za vsakega izmed njih. Zgodbe so tako nastajale kot velike skrivnosti, ki 

so jih zaupali le meni. Mnogi so ob koncu pripovedi z nasmehom in glasnim »KONEC!« 

zaključili svojo zgodbo Zgodbo o sidru.     

 

Pripovedi sem zapisovala postopno po ilustracijah, nato sem jih zbrala in jih podrobno 

prebrala. Vsako sem analizirala tako, da sem glede na posamezno ilustracijo v slikanici 

določila elemente, ki jih lahko »razberejo« z nje, npr. ladja, deček, sidro itd. Elemente sem 

izbrala v povezavi z zapisom »prebrane« slikanice, ki sta jo v svojem delu Poetika slikanic 
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objavili J. Batič in D. Haramija. Če je otrok v svoji pripovedi uporabil določen element 

ilustracije ali pa se je pripoved navezovala nanj, sem ga pri rezultatih upoštevala. Pri tem sem 

upoštevala tudi vse tiste izraze, ki so se navezovali na isto stvar, a so jih otroci poimenovali z 

drugim izrazom, npr. »tromost«, »trije mostovi« – Tromostovje, »vrv« – veriga, »trgovina od 

mornarjev«, »mornarska hiša« – izložba s pomorskimi pripomočki itd.  

 

Rezultate sem zbrala in jih uredila v preglednice oziroma tabele. S tem sem dobila tudi 

podatke o razlikah in podobnostih med pripovednimi odzivi otrok na »prebrano« slikanico,  

hkrati pa sem pri izločanju elementov iz otroških zgodb dobila informacije o predstavah 

otrok, domišljijskih svetovih, vživetjih v slikaniške podobe, podrobnosti, ki so jih vnesli iz 

vsakdanjega sveta, značajskih karakterizacij, ki so jih pripisali likom, itd.    

 

 

6 REZULTATI 

 

 

DAMIJAN STEPANČIČ: ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

 

Tabela 2: Število otrok, ki so na prvi ilustraciji »razbrali« določen element in ga vključili v 

začetke svojih pripovedi ali se je pripoved navezovala nanje 

 

ELEMENTI PRVE 

ILUSTRACIJE 

ŠTEVILO OTROK F (%) 

ladja 23 79 

deček 22 76 

izložba 7 24 

stavba 2 7 

mesto 2 7 

cerkev 1 3 

grad 1 3 

zmaja 1 3 
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Največ pozornosti otrok sta na prvi ilustraciji v slikanici pritegnila ladja in deček. Slednjega 

so nekateri izmed njih tudi poimenovali. Tretjini je zanimanje vzbudila izložba s pomorskimi 

predmeti, ki so jo različno poimenovali: »trgovina s stvarmi od mornarjev«, »trgovina z 

morskimi spominki«, »trgovina z opremo«, »trgovina s stvarmi iz morja«, »mornarska hiša«. 

Stavbo sta poimenovala dva otroka. Le dva izmed devetindvajsetih otrok, deček in deklica, sta 

bila pozorna na silhueto mesta, ki se slika v ozadju prve ilustracije. Pri tem je deklica z 

ilustracije »razbrala« tudi grad in cerkev. Zmaja, ki sta narisana pod izložbo, sta pritegnila 

pozornost le enega dečka. Sence moškega, ki kadi pipo in je skrajno levo na ilustraciji, ni 

nihče vključil v svojo pripoved. 

 

 

DRUGA ILUSTRACIJA 

 

Tabela 3: Število otrok, ki so na drugi ilustraciji »razbrali« določen element in ga vključili v 

svoje pripovedi ali pa se je pripoved navezovala nanje 

 

ELEMENTI DRUGE 

ILUSTRACIJE 

ŠTEVILO OTROK F (%) 

leteča ladja 27 93 

svetilnik 8 28 

obmorsko mesto 8 28 

morje 6 21 

sidro 4 14 

oblaki 4 14 

pokrajina 1 3 

obzidje 1 3 

 

Otroške pripovedi na naslednji strani so se skoraj v celem številu navezovale na letečo ladjo. 

Osem otrok je »razbralo« svetilnik, ki je na ilustraciji naslikan največje. Enako število otrok 

je na levem delu slikanice »razbralo« mesto ob morju. Da je v slikanici na levi strani 

dvostranske ilustracije naslikano morje, je »razbralo« šest otrok. Sidro, ki visi z ladje, so v 

svojo pripoved vključili štirje otroci. Enako število otrok je »razbralo« oblake, med katerimi 
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pluje ladja. Pokrajino je v svojo pripoved vključila le ena deklica. Od devetindvajsetih pa je le 

en deček »razbral« obzidje mesta. 

 

 

TRETJA ILUSTRACIJA 

 

Tabela 4: Število otrok, ki so na tretji ilustraciji »razbrali« določen element in ga vključili v 

svoje pripovedi ali pa se je pripoved navezovala nanje 

 

 

 

 

ELEMENTI TRETJE 

ILUSTRACIJE 

ŠTEVILO OTROK F (%) 

leteča ladja 24 83 

velika riba 13 45 

jezero 13 45 

hiša na ribi 11 38 

gozd 11 38 

hiše 10 35 

temno nebo 10 35 

hribi 7 24 

travnik 3 10 

pot 1 3 

 

Tretja ilustracija se je v otroških pripovedih navezovala na letečo ladjo. Skoraj polovici otrok 

je pozornost »ukradla« riba velikanka. Trinajst otrok je »razbralo«, da je na ilustraciji jezero, 

čeprav ga večina ni poimenovalo pravilno – nekateri so pripovedovali o reki, drugi o morju, 

ena izmed deklic je menila, da je to ribnik (ker v njem plava riba). Hišo na ribi je »razbralo« 

enajst otrok. Enako število otrok je v svojo pripoved vključilo gozd, čeprav ga je manjšina 

poimenovala kot »drevesa«. Hiše na ilustraciji je zaznalo deset otrok, dve izmed deklet sta 

hišo poimenovali »cerkvica«, saj po obliki spominja nanjo. Tretjina otrok je opazila ozadje 

tretje ilustracije – temno nebo, ki so ga otroci interpretirali povsem različno, in sicer kot: 
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večer, noč, slabo vreme, nevihto … Sedem otrok je zaznalo in poimenovalo hribe, nihče 

izmed njih pa ni »razbral« njihovih podrobnosti – da so to obrazi, ki imajo oči, nosove, usta, 

obrvi, brado. Desetina otrok je v svojo pripoved vključila travnik, ki so ga videli na 

pokrajinski ilustraciji. Le en deček pa je na njej »razbral« pot, ki se vije čez pokrajino.  

 

 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

 

Tabela 5: Število otrok, ki so na četrti ilustraciji »razbrali« določen element in ga vključili v 

svoje pripovedi ali pa se je pripoved navezovala nanje 

 

 

ELEMENTI ČETRTE 

ILUSTRACIJE 

ŠTEVILO OTROK F (%) 

notranjost ladje 21 72 

opazovanje 18 62 

kapitan 14 48 

daljnogled 11 38 

zemljevid 9 31 

merilni pripomočki 8 28 

knjige 8 28 

temno nebo 5 17 

 

 

Večina otrok je na četrti ilustraciji je zaznala notranjost ladje, ki so jo poimenovali zelo 

različno: »na ladji«, »v ladji«, »v kabini ladje« itd. Osemnajst otrok je »razbralo«, da kapitan 

na ilustraciji nekaj dela, kar so poimenovali s spreganjem glagolov: gledati, opazovati, iskati 

itd. Skoraj polovica otrok je v svojo pripoved vključila kapitana, ki so ga nekateri izmed njih 

poimenovali »mornar«. Pozornost na ilustraciji je dobri desetini otrok pritegnil daljnogled. 

Devet otrok je zaznalo zemljevid in osem otrok merilne pripomočke, ki ležijo na njem. Otroci 

so jih tudi poimenovali: »meter«, »merilo«, »šestilo«, »klešče« itd. V svojo pripoved so 

vključili tudi knjige, ki so jih videli na ilustraciji. Interpretirali so si jih kot »knjige o zmajih«, 

saj je na naslovnici prve knjige narisan zmaj. Ozadje ilustracije, ki se skozi okna in vrata iz 

notranjosti ladje vidi kot »večer« oziroma »noč«, je zaznalo pet otrok.       
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PETA ILUSTRACIJA 

 

Tabela 6: Število otrok, ki so na peti ilustraciji »razbrali« določen element in ga vključili v 

svoje pripovedi ali pa se je pripoved navezovala nanje 

 

ELEMENTI PETE 

ILUSTRACIJE 

ŠTEVILO OTROK F (%) 

deček 25 86 

spanje 21 72 

mačka 5 17 

streha 5 17 

slikanica 4 14 

sanje 4 14 

stavba 4 14 

zavesa 4 14 

okno 3 10 

grb 2 7 

večer 2 7 

postelja 1 3 

soba 1 3 

mornarska kapa 1 3 

 

Na peti ilustraciji je otrokom največ pozornosti vzbudil deček. Z njim so povezali spanje, kar 

je »razbralo« enaindvajset otrok. Štirje otroci pa so spanje povezali tudi s sanjami. Enako 

število otrok je v svojo pripoved vključilo mačko in streho hiše (na kateri je mačka). Slikanico 

na desni strani dvostranske ilustracije so zaznali štirje otroci – trije so jo poimenovali 

»knjiga«, en otrok pa »zvezek«. Deček izmed trojice je tudi »razbral«, da se v knjigi ponovi 

podoba notranjosti ladje s kapitanom, to pove kot: »Videl je sebe, narisanega v knjigi.« Štirje 

otroci so v svojo pripoved vključili stavbo oz. hišo. Enako število otrok je z ilustracije 

»razbralo« zaveso in trije izmed njih so jo povezali z vetrovnim vremenom. Okno je v svojo 

pripoved vključila trojica. Dva izmed devetindvajsetih sta »razbrala« grb na hiši, ki sta ga 

poimenovala kot »znak na hiši«. Po en otrok je v svojo pripoved vključil posteljo, sobo in 

mornarsko kapo, ki jo na peti ilustraciji lahko vidimo na dečkovi sliki.   
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ŠESTA ILUSTRACIJA 

 

Tabela 7: Število otrok, ki so na šesti ilustraciji »razbrali« določen element in ga vključili v 

svoje pripovedi ali pa se je pripoved navezovala nanje 

 
ELEMENTI ŠESTE 

ILUSTRACIJE 

ŠTEVILO OTROK F (%) 

letenje 14 48 

ladja 11 38 

grad 11 38 

mesto 11 38 

zgradbe 7 24 

vodnjak 4 14 

luna 3 10 

obraza 2 7 

 

 

Pripoved šeste ilustracije je skoraj polovica otrok povezovala z letenjem. Enajst otrok je v 

svojo pripoved vključilo ladjo. Grad je na ilustraciji »razbralo« enajst otrok, eden izmed njih 

ga je poimenoval »Ljubljanski grad«, druga deklica pa »Veliki grad«. Enajst otrok je 

»razbralo«, da je na šesti ilustraciji mesto, sedem pa je le omenilo zgradbe oziroma hiše. 

Vodnjak na sredini celostranske ilustracije je pozornost pritegnil štirim otrokom, dva izmed 

njih sta ga tudi poimenovala – deklica kot »Vodnjak z angeli« in deček kot »Vodnjak sreče«. 

Trije otroci so »razbrali« poln mesec. Dva izmed devetindvajsetih sta v svojo pripoved 

vključila obraza, ki sta narisana poleg vodnjaka. Deček je obraza poimenoval »dve očesi«, 

deklica pa »senci«.  

 

 

SEDMA ILUSTRACIJA 

 

Tabela 8: Število otrok, ki so na sedmi ilustraciji »razbrali« določen element in ga vključili v 

svoje pripovedi ali pa se je pripoved navezovala nanje 
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ELEMENTI SEDME 

ILUSTRACIJE 

ŠTEVILO OTROK F (%) 

letenje 12 41 

Tromostovje 10 34 

ladja 7 24 

pristajanje 7 24 

zgradbe 6 21 

reka 5 17 

mesto 4 14 

 

Največ otrok je sedmo ilustracijo povezalo z letenjem (ladje). Deset otrok je z ilustracije 

»razbralo« Tromostovje, ki so ga poimenovali na različne načine, in sicer:  »most«, 

»tromost«, »mostovi« in »trije mostovi«. Le eden izmed njih, deček, ga je poimenoval 

»Tromostovje«. Sedem otrok je pripovedovalo o ladji, enako število jo je tudi povezalo s 

pristajanjem. Šest otrok je na celostranski ilustraciji »razbralo« zgradbe. Reko je v svojo 

pripoved vključilo pet otrok – izmed teh jo je en otrok poimenoval »jezero«, dva pa s 

splošnim izrazom »voda«. Štirje otroci so zgradbe na sedmi ilustraciji opredelili kot mesto.  

 

 

OSMA ILUSTRACIJA 

 

Tabela 9: Število otrok, ki so na osmi ilustraciji »razbrali« določen element in ga vključili v 

svoje pripovedi ali pa se je pripoved navezovala nanje 

 

ELEMENTI OSME 

ILUSTRACIJE 

ŠTEVILO OTROK F (%) 

pristanek 15 52 

Kongresni trg 7 24 

mesto 6 21 

sidro 5 17 

ladja 4 14 

drevored 2 7 

glasbeni paviljon 1 3 
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Več kot polovica otrok je osmo ilustracijo povezalo s pristankom ladje. V svojo pripoved je 

sedem otrok vključilo Kongresni trg kot mesto pristanka, ki so ga poimenovali z različnimi 

imeni, in sicer: »park«, »bližnja jasa«, »prostor«, »mesto, kjer so prireditve«, »parkirišče«, 

»drugi trg« in »pristajališče za ladje«. Šest otrok je z ilustracije »razbralo« mesto. V svojo 

pripoved je pet otrok vključilo sidro in štirje ladjo. Dvema je pozornost pritegnil drevored, 

samo ena deklica pa je v svojo pripoved vključila glasbeni paviljon, ki ga je poimenovala 

»kletka«. 

 

 

DEVETA ILUSTRACIJA 

 

Tabela 10: Število otrok, ki so na deveti ilustraciji »razbrali« določen element in ga vključili v 

svoje pripovedi ali pa se je pripoved navezovala nanje 

 

ELEMENTI DEVETE 

ILUSTRACIJE 

ŠTEVILO OTROK F (%) 

spust sidra 20 67 

odhod z ladje 15 52 

ladja 8 28 

lestev 6 21 

zemljevid 4 14 

Kongresni trg 2 7 

 

 

Dvajset otrok je deveto ilustracijo v slikanici povezalo s spustom sidra. Petnajst otrok je v 

svojo pripoved vključilo odhod kapitana z ladje. Element ladje je z ilustracije »razbralo« 

osem otrok. Šest otrok je v svojo pripoved vključilo lestev. Da je na deveti ilustraciji 

zemljevid, so »razbrali« štirje otroci. Mesto pristanka oziroma »trg« in »pristajališče« sta v 

svojo pripoved vključila dva otroka. 
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DESETA ILUSTRACIJA 

 

Tabela 11: Število otrok, ki so na deseti ilustraciji »razbrali« določen element in ga vključili v 

svoje pripovedi ali pa se je pripoved navezovala nanje 

 

ELEMENTI DESETE 

ILUSTRACIJE 

ŠTEVILO OTROK F (%) 

deček 29 100 

pokazati 23 79 

kapitan 18 62 

zemljevid 15 52 

prebuditi 12 41 

pripovedovati 10 34 

 

Vsi otroci so na deseti ilustraciji prepoznali dečka in ga vključili v svoje pripovedi. 

Triindvajset otrok je z ilustracije »razbralo«, da kapitan želi dečku nekaj pokazati. Osemnajst 

otrok je kapitana omenilo v svoji pripovedi. Dobra polovica otrok je »razbrala«, da je na 

deseti ilustraciji zemljevid. Dvanajst otrok je pripovedovalo, da je kapitan dečka prebudil 

oziroma se je prebudil sam. Deset otrok je z ilustracije »razbralo«, da kapitan dečku o nečem 

pripoveduje. 

 

 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

 

Tabela 12: Število otrok, ki so na enajsti ilustraciji »razbrali« določen element in ga vključili 

v svoje pripovedi ali pa se je pripoved navezovala nanje 
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ELEMENTI ENAJSTE 

ILUSTRACIJE 

ŠTEVILO OTROK F (%) 

pokazati 23 79 

grad 14 48 

riba 12 41 

zmaj 11 38 

pošast 10 34 

pot 10 34 

hrib 7 24 

zemljevid 5 17 

s prstom 4 14 

jezero 3 10 

svetilnik 1 3 

kompas 1 3 

 

Triindvajset otrok je enajsto ilustracijo povezalo z dejanjem kapitana, ki dečku kaže 

podrobnosti zemljevida. Skoraj polovica otrok je vključila v svojo pripoved grad, od tega sta 

ga dve dekleti poimenovali »cerkvica«. Dvanajst otrok je »razbralo«, da je na ilustraciji riba, 

ki so jo videli že na tretji ilustraciji, poimenovali so jo: »velikanska riba«, »velika riba«, 

»ogromna riba«, »riba velikanka« in »gromozanska riba«. V svojo pripoved je enajst otrok 

vključilo zmaje. Deset otrok je pripovedovalo o pošasti, ki so jo poimenovali: »kača«, »velika 

kača«, »še večja riba«, »dolga riba«, »velikanska riba«, »veliki zmaj« in »morsko bitje«. 

Enako število otrok je pripovedovalo o poti, ki jo je opravil kapitan. Sedem otrok je z 

ilustracije »razbralo« hrib. O zemljevidu je pripovedovalo pet otrok. Štirje so v svojo 

pripoved vključili prst kapitana, ki s kazalcem kaže na grad. Da je na enajsti ilustraciji jezero, 

so »razbrali« trije otroci, od njih je deklica pripovedovala o jezeru v obliki sidra, ki se tudi 

pojavi na ilustraciji. Le ena deklica je opazila, da je na ilustraciji upodobljen svetilnik in 

ponazorjen kompas.  

 

 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

 

Tabela 13: Število otrok, ki so na dvanajsti ilustraciji »razbrali« določen element in ga 

vključili v svoje pripovedi ali pa se je pripoved navezovala nanje 
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ELEMENTI DVANAJSTE 

ILUSTRACIJE 

ŠTEVILO OTROK F (%) 

kapitan 20 69 

zagledati 16 55 

deček 14 48 

odhiteti 14 48 

okno 13 45 

zmaj 8 28 

prestrašiti se 7 24 

Zmajski most 1 3 

zemljevid 1 3 

 

 

Dvanajsta ilustracija se je v otroških pripovedih v največji meri navezovala na kapitana. Z 

njim se je povezovalo tudi njegovo dejanje, ko v slikanici nenadoma zagleda nenavaden 

pripetljaj. Štirinajst otrok je v svojo pripoved vključilo dečka. Enako število otrok je 

pripovedovalo o tem, da je kapitan moral odhiteti. Trinajst otrok je v pripoved vključilo okno, 

ki obsega največji del enajste ilustracije. Osem otrok je pripovedovalo o zmaju oziroma 

zmajih. Le eden izmed njih je na ilustraciji razbral, da en zmaj manjka. Sedem otrok je v 

svojo pripoved vključilo, da se je kapitan prestrašil, kar so »razbrali« z njegovega obraza na 

ilustraciji. Deček je z ilustracije »razbral« Zmajski most in ga v pripovedi tudi točno 

poimenoval. O tem, da je kapitan zgrabil zemljevid, je pripovedovala le ena deklica.    

 

 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

 

Tabela 14: Število otrok, ki so na trinajsti ilustraciji »razbrali« določen element in ga vključili 

v svoje pripovedi ali pa se je pripoved navezovala nanje 
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ELEMENTI TRINAJSTE 

ILUSTRACIJE 

ŠTEVILO OTROK F (%) 

zmaj 22 76 

odgrizniti/pretrgati 21 72 

skočiti 21 72 

sidro 17 59 

kapitan 17 59 

ladja 10 34 

veriga 8 28 

lestev 6 21 

 

Največ pozornosti na trinajsti ilustraciji v slikanici je pritegnil zmaj, ki trga verigo. O njem je 

pripovedovalo dvaindvajset otrok, enaindvajset jih je v pripoved dodalo, da je »odgriznil« 

verigo, da jo je »odtrgal«, »pregriznil«, »glodal« itd. Enaindvajset otrok je z ilustracije 

»razbralo«, da je kapitan skočil na ladjo. Enako število otrok je pripovedovalo o sidru in 

kapitanu, ki ju prikazuje enajsta ilustracija. Deset otrok je v svojo pripoved vključilo ladjo. O 

verigi je pripovedovalo osem otrok. Dobra petina je na ilustraciji »razbrala« tudi lestev, za 

katero se drži kapitan.  

 

 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

 

Tabela 15: Število otrok, ki so na štirinajsti ilustraciji »razbrali« določen element in ga 

vključili v svoje pripovedi ali pa se je pripoved navezovala nanje 
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ELEMENTI ŠTIRINAJSTE 

ILUSTRACIJE 

ŠTEVILO OTROK F (%) 

mesto 11 38 

deček 8 28 

teči 7 24 

grad 2 7 

mostovi 2 7 

obzidje 1 3 

gozd 1 3 

 

Enajst otrok je ob slikanici pripovedovalo o mestu, ki se slika čez celostransko ilustracijo v 

slikanici. V svojo pripoved je osem otrok vključilo dečka, sedem pa jih je v povezavi z njim 

pripovedovalo, da deček teče. Dva otroka sta z ilustracije »razbrala« grad in dva otroka 

mostove – deklica je v pripoved vključila Tromostovje, ki ga je poimenovala »tromost«. 

Enemu dečku je pozornost pritegnilo obzidje in eni deklici gozd. 

Tretjina otrok dečka na celostranski ilustraciji ni videla, oziroma o njem ni pripovedovala. 

Devetim izmed devetindvajsetih otrok se je pripoved navezovala na nekaj drugega in ne na 

elemente, ki bi jih lahko »razbrali« z ilustracije. 

 

 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

 

Tabela 16: Število otrok, ki so na petnajsti ilustraciji »razbrali« določen element in ga 

vključili v svoje pripovedi ali pa se je pripoved navezovala nanje 

 

ELEMENTI PETNAJSTE 

ILUSTRACIJE 

ŠTEVILO OTROK F (%) 

sidro 25 86 

deček 12 41 

motorist 1 3 

pes 1 3 

avtomobili 1 3 
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Na zadnji ilustraciji je največjo pozornost otrok pritegnilo sidro, ki je ilustrirano čez obe 

strani. Ena izmed deklic ga je poimenovala »Veliko sidro«. Dvanajst otrok je v svojo 

pripoved vključilo dečka. O motoristu je pripovedoval le en deček. En otrok je v svojo 

pripoved na humoren način vključil psa. Le ena deklica pa je »razbrala« ozadje ilustracije in 

pripovedovala o avtomobilih.  

 

 

7 RAZPRAVA 
 

Predmet in problem mojega raziskovalnega dela so bili pripovedni odzivi otrok na izbrano 

kakovostno slikanico Damijana Stepančiča Zgodba o sidru. Pri tem sem se osredotočila 

predvsem na to, kako so posamezniki »prebrali« določeno ilustracijo – kaj jih je na ilustraciji 

najbolj pritegnilo, o čem je tekla pripoved, na kateri element v slikanici se je pripoved 

navezovala itd.   

 

Pripovedi so se med seboj razlikovale in si bile hkrati podobne. Bile so različno dolge 

oziroma kratke. Nekateri otroci so posamezni ilustraciji namenili več pozornosti in se ji 

pripovedno bolj posvetili, več časa so se tudi zadržali na posamezni strani in si ogledovali 

podrobnosti. Izhajali so iz svojega izkušenjskega sveta, likom so dodelili značaj, v pripoved 

so vkomponirali domišljijo, »razbrali« so tudi ozadja ilustracij, povezali del vizualne podobe 

z drugo ilustracijo (npr. riba s hišico na hrbtu se je učencem tako vtisnila v spomin, da so ji 

hišico dodelili tudi na eni izmed naslednjih ilustracij, čeprav je ni imela naslikane) itd. Drugi 

so pripovedovali na kratko, le o tistem, kar so na ilustraciji videli, brez večjih povezovanj 

oziroma sklepanj med slikami. Posebni pripovedni odziv je bil zagotovo tisti, ki je izražal 

največ »živosti« v pripovedovanju. Deček se je v pripoved tako vživel, da je pripovedoval v 

prvi osebi ednine – dodelil si je lik dečka v slikanici. Tudi nekaj drugih otrok je na kateri 

izmed ilustracij uporabilo tak način pripovedovanja. Prav posebna je bila tudi pripoved 

deklice, ki je vanjo izrazito vključila žalostne dogodke svojega vsakdana v povezavi z 

dedkom, ki se je v tem času bojeval z rakom, rekla je: »Tam je videl svojega prijatelja Bineta, 

ki je pred nekaj dnevi imel raka …« Njena pripoved je bila morda neke vrste »terapija« za 

žalostne oziroma manj vesele trenutke vsakdana. Ena izmed deklic je v pripoved vključila 

vsakdanje dogodke, ki so ji ljubi, dejala je: »Videl je otroke, ki so se lovili po travniku.« 

Osebam je pripisala tudi karakterne lastnosti: »Zelo rad je imel svet in svojo ladjico.« 
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Nekateri otroci so se v pripoved »poglobili« in se izrazito podali na pot domišljije. Uporabili 

so veliko več domišljijskih elementov, kot jih nudi splošna ilustrativna pripoved slikanice. 

Ena izmed deklic je v svojo pripoved izrazito vključila fantazijske elemente – »majhna 

bitjeca«, ki so si kar naprej prirejala zabave. Druga deklica pa je pripoved zasnovala tako, kot 

da se celotna ilustrativna pripoved dogaja v dečkovih sanjah – kar je (morda) dejanska 

sporočilnost ilustratorja, ki jo je želel posredovati skozi slikanico. Pripovedni odzivi pa so bili 

tudi humornega značaja. Ena izmed pripovedi se je zaključila takole: »Tako je vsak lahko 

gledal to veliko sidro. Otroci so skakali po njej, plezali, včasih je tudi kakšen pes polulal sidro 

in mački so mislili, da je to železno drevo.« Tako kot ta deček je tudi večina ostalih otrok 

samostalniku sidro v svojih pripovedih pripisala žensko obliko – sidra. Otroci so v slikanici 

»razbrali« čustvo strahu oziroma prestrašenosti, ki ga na dvanajsti ilustraciji ponazarja obraz 

kapitana. Večina otrok je človeškima likoma v slikanici pripisala sorodstveni odnos – oče in 

sin ali dedek in vnuk, poimenovali pa so ju tudi z različnimi imeni. Otroci so pripovedovali v 

preteklem času, v sedanjiku, ena izmed deklic pa je menjala oba glagolska časa v svojem 

pripovednem odzivu. Iz otroških pripovedi je bilo razbrati tudi iluzije, ki jih skriva ilustracija 

s pomočjo likovnih elementov in likovnih spremenljivk, na primer: »Ladja je potovala čisto 

blizu lune.«, »V sobi je gorela luč.« itd. Dva učenca sta si teksture, ki jih je ilustrator črtno 

uporabil na šesti ilustraciji, interpretirala kot vodo.  

 

Zaključki pripovednih odzivov so si bili med seboj zelo različni. Nekateri so zgodbo zaključili 

tako, da so le »razbrali« elemente na ilustraciji, drugi so pripoved nadaljevali in ji pripisali 

srečen konec – pri petini otrok so npr. verigo sidra popravili in potovanje ladje se je 

nadaljevalo, tretji so sidru pripisali simbolni pomen, kot ga ima tudi danes – sidro stoji v 

spomin na nekoga ali nekaj.       

 

Pripovedi otrok in čas, preživet z vsakim posameznikom, so bili ne le zame, temveč tudi za 

učence prijetna izkušnja. Ob pogledu na vseh petnajst dvostranskih ilustracij so nekateri 

precenili svoje sposobnosti in imeli občutek, da ne bodo zmogli. S spodbudo, da je vse, o 

čemer bodo pripovedovali, pravilno in nezmotljivo, jim je uspelo. Dobili so dober občutek o 

sebi, potrditev, da zmorejo, in si svojo pripoved Zgodba o sidru šteli kot dosežek. 

Navsezadnje je za vse tudi bil, saj so postali pravi mali soavtorji prav posebnih ilustracij, ki 

prikazujejo delček naše prelepe Slovenije.    
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8 SKLEP  

 

Hipotezo o pripovednih odzivih otrok na »prebrano« kakovostno slikanico Damijana 

Stepančiča, ki trdi, da bodo otroške pripovedi vsebovale izkušenjske elemente iz vsakdanjega 

sveta otrok ter druge elemente, s katerimi bodo zapolnili pripoved, lahko potrdimo. Otroci so 

poleg informacij, ki jih spretno »srkajo« iz vsakdana, dodali tudi druge elemente – pripoved 

so humorno zaokrožili, človeškima likoma so dodelili karakterne značilnosti in ju ne samo 

splošno poimenovali, ampak poimenovali tudi z imeni moškega spola. 

 

Naslednja hipoteza, da bodo otroci na ilustracijah prepoznali prestolnico Slovenije, se je 

uresničila le v dveh primerih, čeprav so učenci v istem šolskem letu obiskali Ljubljano v 

sklopu kulturnega dne. Deček je v slikanici poimenoval Ljubljanski grad, Tromostovje in 

Kongresni trg. Deklica pa je med pripovedjo nenadoma vzkliknila: »To je Ljubljana!«, ko je 

na ilustraciji prepoznala Zmajski most in povezala vse svoje spoznavne podatke. Rezultate 

lahko povežem s trditvijo, da imamo odrasli bistveno več uzaveščenih spoznavnih in 

recepcijskih elementov kot otroci in zato drugače »beremo« ilustracije. Odrasli bi na podlagi 

znanja, ki smo ga dobili preko vizualnih in slušnih transferjev, prepoznali slovenski mesti 

Piran in Ljubljano. To pa še zdaleč ne pomeni, da bi bile odrasle interpretacije slikanice 

pravilnejše od otroških. 

 

Tretjo hipotezo, ki pravi, da bodo imeli pripovedni odzivi skupne značilnosti, lahko potrdimo. 

Pripovedi otrok so si bile podobne že v samem načinu »branja« slikanice. Večina je pred 

oblikovanjem povedi prelistala na naslednjo ilustracijo, da bi tako lažje zaokrožila pripoved 

oziroma jo nadaljevala in tako smiselno povezala slike med seboj. Podobnosti v pripovedih 

niso bile vzrok interpretacij istih ilustracij, temveč so imele tudi skupne točke v glagolskem 

času, ki so ga uporabili otroci; odnosu, ki so ga dodelili glavnima junakoma slikanice; 

poimenovanju stvari in bitij, uporabi napačnega samostalnika (sidra namesto sidro) itd. Tudi 

konci pripovedi so si bili v marsičem podobni – otroci so pripovedovali o srečnih ali povsem 

realnih koncih zgodbe. Vsi učenci so se oziroma so si prizadevali pripovedno čim lepše 

knjižno izražati. 

 

Zadnjo hipotezo, da bodo otroci prosto kombinirali misli in predstave na podlagi ilustracij v 

slikanici, lahko potrdimo. Otroci so ne glede na to, da je slikanica že sama po sebi delno 

fantazijsko ilustrativno naravnana, svoje pripovedi dopolnili z domišljijskimi predstavami. V 
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pripovedne odzive so se dobro vživeli, pri nekaterih je bilo še posebej čutiti »živost« jezika, 

saj so jo podprli z uporabo izražanja povedi v prvi osebi ednine. 

 

Čeprav so si bile pripovedi vseh devetindvajsetih otrok zaradi ilustrativne tematike slikanice 

tako zelo podobne, je bila vsaka pripoved zgodba zase. Nastalo je devetindvajset zapisov, ki v 

povezavi z ilustracijami Damijana Stepančiča tvorijo devetindvajset slikanic z naslovom 

Zgodba o sidru. Vsak otrok je razkril svoje stališče dojemanja, razmišljanja, vrednotenja 

ilustracij. Slikanica je bila podlaga za ustvarjalnost, miselni in jezikovni razvoj, pestrost, 

sproščenost, dosežke, gradnjo samozavesti itd. Imela pa je tudi funkcijo za možnost izpovedi 

in izražanja čustev (primer deklice, ki ima bolnega dedka), ki so zdrava in nujna stalnica 

družbe. Pripovedni odzivi so bili hkrati spoznavna nit med poslušalcem (menoj) in »bralcem« 

(otroki), saj sem skozi zgodbe lahko zasledila njihove značajske lastnosti, ki gradijo njihove 

osebnosti.  

 

Slikanica, kot je Zgodba o sidru, ter podobne kakovostne slikanice brez besedila otrokom 

nudijo povsem druge vloge, ki so površinsko povezane le s soavtorstvom, v globljem smislu 

pa imajo pomembno funkcijo in veliko prednost v tem, da otrok na nek način ne »ukalupijo« 

in jim ne ponujajo zgodb na pladnju, v katerih se povedi od velike začetnice pa vse do pike 

nikoli ne spremenijo, temveč jim omogočajo širino in zagotavljajo bolj proste roke. 

 

Zanimiva bi bila raziskava o več pripovednih odzivih istega otroka, ki bi si sledili v daljšem 

časovnem zaporedju. Prepričana sem, da ena pripoved ne bi bila enaka drugi, saj bi slikanica 

kljub temu, da jo »bere« isti bralec, omogočala drugačno interpretacijo. Otrok bi z vsakim 

novim »branjem« ilustracije odkril novo podobnost in jo miselno navezal na nov dogodek.  

 

Tako kot odrasli tudi otroci potrebujejo vedno nove izzive in premikanje mej za doseganje 

novih ciljev ter stalno razvijanje znanja. Naloga vzgojiteljev in  učiteljev je, da jim to 

omogočimo, jih vodimo, usmerjamo ter jim pokažemo poti, ki zagotavljajo uspehe in 

stopnjevanja le-teh. Pri tem pa v prvi vrsti ne pozabimo na lastno kompatibilnost in 

odgovornost pri delu z mladimi – izobrazimo sebe, da bomo lahko izobraževali otroke. 

Ponudimo jim kakovostna dela ter z njimi seznanimo tudi starše, da bodo v največji meri 

prispevali k motivacijskemu in zrelostnemu razvoju mladih bralcev.   
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11 PRILOGE 
 

Prva pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

ZGODBA O SIDRU 

PRVA ILUSTRACIJA  

Nekoč se je gospod Pilon odločil, da bo šel z letečo ladjo okoli sveta.  

DRUGA ILUSTRACIJA 

Ta ladja je imela tako veliko sidro, da ga je gospod Pilon težko dvignil. Gospod Pilon je zlezel 

v letečo ladjo in ko je stopil na rob ladje, se je že dvignila. Letel je nad morjem, obalo in nad 

hišami.  

TRETJA ILUSTRACIJA 

Ko se je bližal večer, je začelo grmeti in še bliskati. Letel je nad jezerom, v katerem je bila 

ogromna riba, ki je na hrbtu imela hišo.  

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Gospod Pilon je ves čas opazoval, kar je bilo pod njim. Pilon je od zgoraj videl veliko stvari.  

PETA ILUSTRACIJA 

Ko se je že večerilo, je gospod Pilon zagledal hišo, v kateri je spal deček. Gospod Pilon je 

odletel dalje.  

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Visoko kot hiša je zagledal grad. Grad se je imenoval Veliki grad.  

SEDMA ILUSTRACIJA 

Ko je letel čez tri mostove, je rekel: »Zdaj pa zadosti. Pristal bom.«  

OSMA ILUSTRACIJA 

Ko se je spuščal na tla, je pogledal skozi balkonček, kje bo pristal. Ko si je ogledal, kje bo 

pristal, je rekel: »Ne bom se spustil čisto na tla, ker bom zbudil vse ljudi v mestu.«  

DEVETA ILUSTRACIJA 

Vrgel je velikansko sidro na tla in po lestvi je splezal na tla.  

DESETA ILUSTRACIJA 

Odšel je do hiše, v kateri je živel deček z imenom Miha. Deček Miha je vprašal gospoda 

Pilona, ali mu pokaže zemljevid, kam potuje. Pilon mu je vse pokazal in povedal.  

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

Potoval je na hrib, kjer je stal grad, ki se je imenoval Beli grad. Na zemljevidu je bilo veliko 

drugih stvari.  
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DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Miha je odšel z gospodom Pilonom na ladjo.  

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Ko sta prišla na ladjo, sta zagledala zmaja. Gospod Pilon je splezal na lestev in videl, da je 

zmaj odtrgal sidro. Ko je Pilon prišel na ladjo, si je tiho rekel: »To je bilo moje najljubše 

sidro, kar jih imam.«  

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Ko je Pilon odpeljal dečka Maksa domov, ta fantek je stekel na isto mesto, kjer je zmaj 

odtrgal sidro.  

PETNAJSTA ILUSTRACIJA  

Deček Miha je prišel na isto mesto, kjer je zagledal sidro. Vsak človek, ki je prišel mimo, mu 

je čestital, ker je prvi našel največje sidro na svetu. Ta deček Miha je živel srečno do konca 

svojih dni.   

 

 

Druga pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Bil je deček po imenu Patrik. Imel je očka. Po poklicu je bil ribič. Tudi Patrik je hotel biti 

ribič. Nekega dne se je zgodilo … 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Zgodilo se je, da je Patrikov očka vprašal Patrika, če gre z njim ribarit. Patrik se je tako 

razveselil, da je objel svojega očeta in mu dal poljub. Skupaj sta plula in ribarila, dokler se ni 

zmračilo. 

TRETJA ILUSTRACIJA  

Potem, ko je Patrik zaspal, se je očka spet odpravil na ladjo. Plul je, ampak ne po morju, 

ampak po zraku. 

ČETRTA ILUSTRACIJA  

Imel je zelo lep razgled. V ladji je imel veliko reči. Na ladji si se vedno zabaval. 

PETA ILUSTRACIJA 

Patrik je spal in nič drugega. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 
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Očka pa je letel nad mestom. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Ladja je bila velika za eno hišico, dolga pa skoraj za cel most. 

OSMA ILUSTRACIJA 

Znašel se je na mestu, kjer so bile prireditve. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Tam je zasidral ladjo. Ladjo je zasidral ravno pred svojo hišo. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Zbudil je Patrika. 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

Pokazal mu je, kje sta zdaj. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Patrik je opazil, da je ladja že skoraj šla. Očka jo je komaj dohitel. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Videl je, da mu je nekdo odgriznil sidro. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Še sreča, da ni tega nihče opazil. 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

Pravijo, da očka še danes leti. Kaj pa je bilo s sidrom, pa nihče ne ve. 

 

 

Tretja pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

V majhni vasi je živel deček Maks. Živel je nad trgovino s stvarmi iz morja. 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Nekoč je iz trgovine poletela ladja. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Letela je nad gozdovi, travniki, vasicami in jezeri. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Na tej ladji je bil kapitan. Opazoval je z daljnogledom. 
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PETA ILUSTRACIJA 

Deček Maks je zaspal. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Ladja je letela čez Ljubljanski grad. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Nato še čez Tromostovje na ljubljanskem trgu. 

OSMA ILUSTRACIJA 

Nato še čez neki drugi trg, kjer je bilo veliko blokov. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Na tistem trgu je spustil sidro. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Kapitan je odšel z ladje in Maksu pokazal zemljevid. 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

S prstom je kazal po zemljevidu. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Pogledala sta skozi okno. Kapitan se je zelo prestrašil. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Zmaj je glodal sidro. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

In kapitan je odšel. 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

Sidro pa je še vedno tam, če ga niso odpeljali.  

 

 

Četrta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Nekoč je živel mornar Janez. Imel je veliko hišo. Notri je imel vse mogoče stvari od 

mornarjev. Zadaj je stalo veliko mesto. To mesto je bilo zelo veliko. Imelo je grad in veliko 

cerkev. Na cerkvi je bil velik zvonec. Ko je zvonil, se je slišalo zelo daleč. 

DRUGA ILUSTRACIJA 
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Ob sončnih dneh je šel Janez na obalo. Nekega dne je zagledal lepo ladjo. Vprašal je lastnika, 

če lahko malo pluje po morju. Lastnik mu je dovolil. Potem je zaplul, a ladja se je v trenutku 

začela premikati v zrak. Nazadnje je letel. Letel je nad oblaki. Ni vedel, kaj naj naredi, ampak 

potem se je spomnil svoje želje, da bi zelo rad letel. Zdaj je imel priložnost, da vidi, kako je 

od zgoraj. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Videl je gozd. Od zgoraj se je zdelo kot da so vsa drevesa skupaj natlačena. Videl je tudi, 

kako nekateri živijo na ogromni ribi. Videl je tudi cerkvico sredi gozda. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Gledal je, gledal, in nazadnje ni opazil, da je že tako visoko, da lahko najde zmaja. Vzel je 

knjigo in prebral, kakšni so zmaji. Pogledal je na zemljevid in je videl, da je že zelo blizu. 

Videl je veliko jamo, a nazadnje je videl, da se je zmotil. Zavil je drugam. 

PETA ILUSTRACIJA 

Deček je še vedno spal in sanjal, kako leti. Ko se je zbudil, je videl, kako leti. Pozajtrkoval je 

in šel na balkon. Gledal je, gledal, a se ni mogel nagledati. »Kako so ljudje vsi majhni od tu 

zgoraj,« je rekel. Zapihal je veter in videl je, kako se drevesa odkrivajo in plašijo ljudi. Potem 

je vzel knjigo in pogledal, kaj lahko počne kot mornar. Zelo je bil vesel, ker leti. Vzel je 

mornarsko kapo in si jo poveznil na glavo. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Ni opazil, da leti proti velikemu gradu. Šele nazadnje je videl, da se je stemnilo in da leti proti 

velikemu gradu. Očeta je opozoril, da se približujeta gradu. Mornar Janez je spustil sidro, da 

se bi lahko zaustavila. Res sta se zaustavila, a na mostu. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Videla sta, da sta se pomotoma ustavila na mostu. Janez je hotel premakniti ladjo, a mu ni 

uspelo. Še enkrat je poskusil in tokrat mu je uspelo. Premaknila sta se in šla blizu hiš.  

OSMA ILUSTRACIJA 

Bila sta v prostoru, kjer je v starih časih stal kip. Janez je bil zelo vesel, da je prišel tako daleč, 

a ni vedel, kaj naj stori, da bo ladja šla drugam. Poskušal je in poskušal, a mu ni uspelo. 

Nazadnje je skočil dol z ladje in šel po mestu.  Vedel je, da v mestu živi njegov prijatelj. Iskal 

je, iskal, a med tolikimi hišami ni vedel, kje stanuje. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Ko je šel dol, je spustil sidro in jadrnica se je dvignila v zrak. Začel se je sprehajati po mestu, 

upal je, da bo našel kakšno prenočišče, a ga ni našel. Še je iskal. Nazadnje je pomislil, zakaj 

ne bi kar prenočil v ladji. 
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DESETA ILUSTRACIJA 

Šel je v ladjo in je opazil, da se je Rok že zbudil. Pokazal mu je zelo zelo dolg zemljevid. 

Povedal mu je tudi, da išče zmaja, a da ga še ni našel. Pokazal mu je, kje je šel že vse mimo. 

Šel je mimo velikanske ribe, ogromnega zmaja, ki je bil v resnici samo dinozaver, zelo zelo 

dolge ribe in mimo strašanskih gora in mimo majhne cerkvice. Ni šel še mimo 

gromozanskega zmaja in rad bi ga videl. Hotel mu je povedati, da je s seboj tudi vzel kompas, 

a Rok je hotel že naprej. 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

Potem sta videla, da letita nad velikim mestom, ki ima Zmajski most. Rok je šele potem videl, 

da je zmaj odtrgal sidro in zdaj kar letita. Hotel je Janezu povedati, a ni mogel, ker je Janez že 

sam prej videl. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Zmaj je odtrgal sidro in mornar je bil še na tleh. Pozabil je, da je na tleh.  

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Hitro je skočil na lestev in se povzpel na ladjo. Šel je po zelo zaokroženih stopnicah in ni 

vedel, da gre v jedilnico. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Začelo se je daniti in Janez je že bil visoko v zraku. Hitro je poskusil iti stran, da ga ne bi 

videli, da leti z ladjo. Potem je videl, da so se že prebudili ljudje  in so se začeli sprehajati po 

mestu. Rekel si je: »Fijuv, da sem ušel pred temi ljudmi.« Poskusil je iti še čim hitreje. 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

Ljudje, ki so se sprehajali, so se začeli čuditi, da je sedaj kip nazaj. Ogledovali so si ga in ga 

slikali. Zelo so se čudili, da je točno tak kip stal tu, prav na tem mestu, kakor zdaj in zelo so 

bili veseli, da so ga dobili nazaj. Niso vedeli, kako je prišel sem, a vseeno so bili zadovoljni. 

 

 

Peta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Nekoč je bila ena hiša, ki je imela stopnice in eno majhno ladjo. Imela je belo posteljo, belo 

sliko in dva zmaja. 
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DRUGA ILUSTRACIJA 

Ladja je potem poletela mimo svetilnika. Svetilnik je imel dve zaprti okni in dve odprti okni 

in dvoje vrat. Letela je čez zid. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Mimo trojnih hiš. Ena hiša je bila na ribi, ena za gozdom in ena ob potki. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

En stric je gledal z daljnogledom. 

PETA ILUSTRACIJA 

Fantek je spal doma in pozabil zapreti zvezek. Mačka je bila na strehi. Zavesa je visela zunaj. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Ladja je poletela mimo vasi, vodnjaka in senc. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Mimo vode in mostov. 

OSMA ILUSTRACIJA 

Potem je pristala na kopnem. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Stric je šel dol in šel k fantku. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Fantek se je prebudil, videl je strica. Stric mu je pokazal zemljevid. 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

Pokazal je, da je letel mimo zmaja. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Takrat je stric hitro šel dol. Deček je pogledal skozi okno in je videl, da je zmaj odgriznil 

sidro in je ladja poletela. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Stric je splezal na lestev in šel v ladjo. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Videl je tunel, šest mostov, en zid okoli hiše in grad. 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

Potem so se vsi zbudili in videli veliko sidro in en fantek je zlezel gor. 
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Šesta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

V hiši je živel deček, ki je imel ladjo. 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Ladja je znala leteti. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Letela je nad travniki, vasmi, rekami, hribi in gozdovi. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

V ladji je bil star kapitan, ki je ponoči gledal z daljnogledom. 

PETA ILUSTRACIJA 

Začel je pihati veter. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Ladjo je zaneslo nad velikim mestom. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Ladja je skoraj pristala.  

OSMA ILUSTRACIJA 

A vendar jo je neslo še malo naprej. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Sidro je padlo na tla. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Mornar je šel v dečkovo sobo in mu pokazal zemljevid. 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

S prstom je pokazal na grad. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Mornar se je prestrašil, ker mu je zmaj odgriznil sidro. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Ko je prišel ven, je zmaj že odgriznil sidro. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Ljudje so prišli iz hiš.  

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 
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Ko so videli sidro, so bili vsi veseli, čeprav niso vedeli, od kod je. 

 

 

Sedma pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Pred davnimi časi je bila trgovina z morskimi spominki. Živel je tudi nek kapitan, ki mu je 

bilo ime Maks. V tej trgovini z morskimi spominki je bila tudi leteča ladja. Ta kapitan Maks 

je to letečo ladjo prodal tej trgovini. 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Potem si je to ladjo za nekaj časa izposodil, da jo ponovno preizkusi. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Letel je mimo velikih in nenavadnih stvari. Mimo jezera v katerem je bila velika riba, na tej 

veliki ribi pa majhna hiša. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

V leteči ladji je imel veliko stvari. Imel je dva zemljevida, knjige o zmajih in še mnogo stvari. 

PETA ILUSTRACIJA 

Nad to trgovino s spominki je bilo stanovanje kapitana Maksa. Imel je tudi sina po imenu 

Primož. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Potem, ko je letel mimo palače, si je zamislil, da bi mogoče ta velika palača imela sidro, ki jo 

potrebuje. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Ko je letel mimo mostov, je tam videl veliko hiš. 

OSMA ILUSTRACIJA 

V tem mestu je našel prostor, kjer je lahko pristal. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Potem je pristal in z zemljevidi odšel nazaj domov. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Zemljevida je odnesel k svojemu sinu Primožu. Potem mu jih je pokazal in mu povedal, kje 

vse je potoval. 
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ENAJSTA ILUSTRACIJA 

Na njem je bilo jezero, v katerem je bila velika riba in na njej majhna hiška. Tam so bili tudi 

zmaji in ob zmajih je bilo napisano fig. 1, fig. 2 itd. do fig. 4. Poleg so bila napisana tudi 

imena. Zmaju fig. 1 je bilo ime draco Fi, zmaju s številko fig. 2 je bilo ime draco La in zmaju 

s številko fig. 3 je bilo ime draco Po. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Ko sta Primož in kapitan Maks pogledala skozi okno, sta videla velikanskega zmaja, ki je 

pretrgal verigo, s katero se je kapitan Maks zasidral. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Kapitan Maks je hitro odhitel na letečo ladjo in splezal nanjo. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

V velikem mestu je ostala le še sidra. Kapitan Maks in leteča ladja pa sta šla čisto nekam 

drugam. 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

To sidro, ki je ostala, je imel Primož za spomin na svojega očeta.  

 

 

Osma pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Nekoč je živela majhna ladjica. Fantek je risal risbico. Fantek je rastel in rastel in naredil 

novo ladjico. Fantek je izdelal še večji čoln. 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Potem je fantek videl, da ladja leti. Imel je daljnogled in sidro in še dimnik in še propeler. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Deček je videl veliko ribo. Na njej je bila hiška. Riba je velika kot hiša. Samo hišica je 

majhna. Ladja je visoko nad oblaki. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

V tej ladji je bil mornar in je imel zemljevid. Imel je še merilo. 

PETA ILUSTRACIJA 

Deček je spal, maček pa je bil zgoraj na strehi. Na hiši je bil znak in na znaku je bilo sidro. 
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ŠESTA ILUSTRACIJA 

Ladja je letela in letela, dokler ni prišla do gradu. In potem je mornar videl mesto in hiše in še 

vodnjak sreče. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Potem je letel čez mesto in prišel do starega nabiralnika. Videl je še hiše in hribe in nobenega 

avtomobila ni bilo. 

OSMA ILUSTRACIJA 

Ko je ladja šla čez hribe, je mornar šel ven in pogledal mesto in še prispel do male hišice. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Ko je mornar spustil sidro, se je držala in ko je mornar šel mimo, je šel do sina. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Pokazal mu je zemljevid in mu rekel: »Videl sem ribo, ki je velika kot hiša. Videl sem grad pa 

mesto sem videl.« »Res?« je vprašal fantek. »Ja, res! Jaz sem vse videl. Tudi veliko ribo sem 

videl.« »Kaj? Saj to ni mogoče,« se je čudil fant. »Ja, jaz sem vse videl.« 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

In je pokazal grad. Pokazal je, kje je grad in je prišel do ribe, potem je šel čez gore in potem v 

grad. Malo daleč je živela velika kača, ki je imela vodo v glavi in jo škropila. Šla je čez zmaja 

in čez drugega. Potem je šel do svojega sina. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Mornar je videl nekaj čudnega, kar se je zgodilo. Videl je, da en samorog manjka. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

In videl je, kako je ugriznil vrv od sidra. In potem je stekel do ladje in šel naprej. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Potem je bilo vse v čistem redu. 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

Potem je pa nekoč fantek videl sidro, ampak je bilo veliko sidro. Splezal je nanj, šel dol in 

potem je odšel domov. 

 

 

Deveta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 
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PRVA ILUSTRACIJA 

Nekoč je živel deček po imenu Nejc. Njegov očka je bil mornar. V kleti sta imela letečo ladjo. 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Ko je nekoč očka zletel mimo svetilnika, se je skoraj zaletel. Odletel je naprej. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Letel je čez hribe in vasi in gozdove. In čez še eno goro. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Mornar je gledal skozi okno. Ladja je potovala naprej in še naprej. 

PETA ILUSTRACIJA 

Mornar je tako dolgo potoval, da je deček po imenu Nejc zaspal. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Letel je mimo gradu in čez blok. In odletel je naprej. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Ostal je nekje na mostu, tako da se je skoraj zagozdil. 

OSMA ILUSTRACIJA 

Mornar je šel na palubo ladje in pogledal, kje je. Bil je v mestu. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Spustil je sidro in odšel dol s palube. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Odpravil se je domov. Ko je prišel domov, je zbudil Nejca in mu prebral zgodbo. Naslov je 

bil Strašni zmaj. 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

Letel je mimo gradu in čez reko, v kateri je živela pošast. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Zaslišala sta glasen pok. Mornar je odhitel k ladji. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Sidro je pregriznila pošast in ladja je vzletela. Zadnji hip se je prijel lestve. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Ladja je odletela tako daleč, da se je nikoli več ni videlo. 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

V spomin mu je ostala samo še sidra. 
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Deseta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Kapitan Miha je nekoč delal letečo ladjo. 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Ko je naredil ladjo, je šel letet nad mestom in oblaki. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Ko je prišel blizu gozda, je bilo že temno. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Kapitan Miha je gledal oblake z daljnogledom. 

PETA ILUSTRACIJA 

Njegov sin Marko je zvečer spal in luč je imel prižgano. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Kapitan Miha je prišel spet do mesta. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Kapitan Miha je letel zelo blizu dna ceste. 

OSMA ILUSTRACIJA 

Gledal je, kam bi šel. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Spustil je sidro in šel po lestvi dol. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Z njegovim sinom Markom sta gledala načrt in kapitan Miha mu je pokazal, kako priti do 

zmaja. 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

S prstom je pokazal pot do zmajevega doma in mesta in tudi do velikega zmaja.  

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Kapitan Miha in Marko sta gledala ven čez okno in videla, da je zmaj pregriznil sidro. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Kapitan Miha je šel hitro gor, zmaj pa je pregriznil sidro. Kapitan Miha ni mogel več pristati. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Marko je tekel po mestu in gledal, kje je kapitan Miha. 
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PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

Videl je samo še sidro, stric na motorju pa je dirkal po cesti. 

 

 

Enajsta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Pred davnimi časi je sredi mesta stala trgovinica z opremo. 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Nekega dne je mornar plul z ladjo po morju. Mornar ni vedel, da je to leteča ladja. Potem, ko 

je pritisnil na gumb za vzlet, je videl, da je to leteča ladja. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Potem se je peljal mimo, kjer so stale tri hiše. Ena hiša je bila v reki na ribi. Čudil se je, 

kakšna hiša je to. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Mornar je rekel: »Kaj pa, če bi si malo pogledal z daljnogledom.« Vzel je daljnogled in 

pogledal. »Vav, kako lepo je, jaz bi tudi živel tukaj na morju.« Naenkrat pa skoči iz vode 

velikanska riba in poškropi kapitana. Nastali so valovi. 

PETA ILUSTRACIJA 

Nekega dne je fant Tomaž spal, a je pustil okno v kuhinji odprto in je veter skoraj odnesel 

zaveso. Tomaž je trdno spal in nič ni slišal. Mačka je skakala po strehi, a še vseeno se ni 

zbudil. Knjigo je listal veter. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Naenkrat je letel skozi veliko mestnih hiš do gradu. In tam je videl tudi tak lep vodnjak, v 

katerem so bili angelčki. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

In potem je prišel tja. Ladjo je parkiral na parkirišče in se odpravil do svojega sinka. Na 

starem smetnjaku sta bila narisana ženin in nevesta. Zgoraj se je začelo temniti. Hribi so bili 

modri, a naenkrat pade ena kapljica. Zraven hribov pa stoji en človek. 

OSMA ILUSTRACIJA 

Mornar se je naslednje jutro že spet odpravil na delo. 
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DEVETA ILUSTRACIJA 

»No tako pa sem prispel.« Zagrabil je zemljevid, spustil sidro in jo vrgel na tla. »Vav, kakšna 

lepa hiška!« Odpravil se je na pot. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Prišel je do sinka in pozvonil: »Din-don, din-don.« Razveselil se je. Sinko je vprašal očka: 

»Kaj imaš v roki?« »Ali si bil priden, ko me ni bilo?« vpraša sinka. »Pokazal ti bom, kje sem 

vse letel. Najprej sem letel skozi mesto, nato sem letel tam, kjer so bile tri hiše in gor hišica na 

ribi. In potem sem nekje prespal in drugo jutro sem prispel na grad, kjer sem te iskal in 

končno sem te našel.« 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

»Poglej, najprej sem šel na grad, potem skozi gore, ustavil sem se pri ribniku, da sem pil in 

potem sem prišel do treh hišic, kjer je naenkrat prišla velikanska riba. Iz ušes ji je tekla voda. 

Ustavil sem se pri enem zmaju, ki je imel rog. Potem je šel v jamo. In tako do še ene reke, 

kjer so bili majhni hribčki in do ribnika, kjer je bila ogromna ogromna riba.« 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Sinko je videl, da je nekdo odgriznil sidro. Oče se je prestrašil, zagrabil je zemljevid in stekel 

ven. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Hitro je splezal po lestvi navzgor in se hitro poslovil. To sidro še zdaj tam leži. In tako se ga 

je rešil.  

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Mesto je bilo zelo veliko. Če si hotel priti do gradu, je bilo zelo veliko dreves. 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

A sinko je imel zdaj spomin na očeta,  kot da bi bil zdaj oče tukaj. In tako so vsi bili srečni. V 

mestu je bilo veliko avtomobilov. Srečno so živeli do konca svojih dni. 

 

 

Dvanajsta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Žiga je imel zelo rad ladje.  
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DRUGA ILUSTRACIJA 

Njegov dedek je kupil letečo ladjo. Odločil se je, da bo z njo letel nad mestom. Zvečer je 

odšel. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Letel je nad mestom, tako kot je rekel. Ko je bila ura že skoraj deset, je dedek še kar potoval. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Ponoči je gledal z daljnogledom zvezde.  

PETA ILUSTRACIJA 

Žiga je sanjal, da je dedek z letečo ladjo letel in da je odšel stran. Sanjal je čisto isto, kot je 

bilo v resnici. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Dedek je še kar potoval.  

SEDMA IN OSMA ILUSTRACIJA 

Potem je ladjo parkiral na pristajališču za ladje.  

DEVETA ILUSTRACIJA 

Odšel je z ladje. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Ko je prišel v Žigovo spalnico, ga je zbudil.  

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

Povedal mu je, kje vse je bil.  

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Pogledala sta skozi okno.  

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Videla sta, da je v bližini ladje zmaj.  

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Dedek je hitro šel po letečo ladjo. Stekel je noter. Ladja je poletela.  

PETNAJSTA IN ŠESTNAJSTA ILUSTRACIJA 

Žiga je dedka iskal po celem mestu, a našel je le sidro.  
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Trinajsta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Nekega leta so izdelali neko čudežno ladjo. Notri v tej ladji pa je bila še ena pomanjšana 

skica, maketa te ladje. 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Ko je bila ladja narejena in so jo spustili, je poletela. Namesto, da je plavala po vodi, je kar 

poletela. Vsi so gledali to ladjo in so mislili, da imajo privide. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Letela je čez hribe, čez mesta, čez doline, čez vasi in kdo še ve, čez kaj vse je letela. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Mornar, ki je bil na tisti ladji, je bil zelo vesel, da je njegova ladja letela. V kabini je imel 

veliko stvari, kot so: knjige, zemljevidi, metri in šestilo. 

PETA ILUSTRACIJA 

Ko je prišel do tistega mesta, kamor je hotel, je videl dečka z odprtimi okni in njega, ki je bil  

narisan v knjigi. Videl pa je tudi znak na hiši, znak njegove ladje, na katerem je bilo sidro. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Ko je letel spet malo višje, je videl dve očesi in nek potok, kot da bi se zgodila poplava. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Želel je pristati v pristanišču, ki je bilo zgrajeno iz mostov, ograj in točno za letečo ladjo. 

OSMA ILUSTRACIJA 

Ker pa je zgrešil, je pristal kar na mestu. Začel se je peljati kot po vodi. Da se ne bi z ladjo kaj 

zgodilo, je šel malo višje. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Z ladje je spustil sidro, da je lahko prišel dol z lestvijo. Iz ladje pa je pobral tudi zemljevid. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Dedek je vnuku pokazal, kje vse je bil. Vnuk ga je poslušal in gledal na zemljevid. 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

Na zemljevidu mu je pokazal otoke, zmaje in še veliko drugih stvari. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 



87 

 

Drugo jutro je videl, kako zmaj grize njegovo verigo in če dovolj hitro ne pride na ladjo, ve, 

da mu bo ušla. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Zmaj je pretrgal verigo, ko se je dedek prijel za lestev. Uspelo mu je priti gor na ladjo, toda 

sidre ni imel več. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Otrok se je oblekel in šel iskat, kje je bila njegova ladja. 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

Ko je prišel do sidre, si jo je zelo dobro ogledal. Vsakič, ko je prišel k sidri, se je spomnil na 

svojega dedka. 

 

 

Štirinajsta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Nekoč je živel deček, ki je imel ladjo. Njegov oče pa je bil po poklicu mornar. 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Imela sta tudi čudežno ladjo, ki ni plula po morju, ampak na oblakih. Ladja je imela veliko 

sidro. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Videla sta hišo, ki je stala na velikanski ribi. Iz oblakov je bil lep razgled. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

On in njegov oče sta plula na oblakih celo noč. Oče je vozil barko, on pa se je igral. 

PETA ILUSTRACIJA 

Ko sta prišla domov, je deček zaspal. Knjigo, ki mu jo je podaril očka, je prebral že skoraj do 

konca. Črna muca pa ga je s strehe opazovala, kako spi. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Nekega dne je prebral stran, ki je bila taka, da je njegova ladja plula višje od lune. Videla sta 

grad, stavbe, ki so bile na obrazih in zgradbe. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Nekega dne sta priplula domov in sta ladjo zasidrala. 
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OSMA ILUSTRACIJA 

Sidro sta spustila in pogledala razgled bližje kot iz oblakov. Videti je bilo vse drugače. Videla 

sta tudi kletko, drevesa in veliko stavb. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Sidro sta spustila na tla, da se ne bi ladja dvignila. In oče je šel v trgovino, deček pa je ostal na 

ladji. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Odšla sta domov in oče je pokazal svojemu sinu zemljevid, ki ga je dobil, ko je bil tak kot 

njegov sin. 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

Na zemljevidu je pokazal velikansko ribo, ki sta jo videla na poti. Pokazal je tudi grad in vas, 

ki je imela reko v obliki sidre. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Oče je nekega dne povedal svojemu sinu, da mora it sam z ladjo v nebo.                                 

To je Ljubljana! To je Zmajski most! 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Nekoč, ko je oče hotel iti v nebo, je bil prepričan, da se ne bo mogel vrniti, ker mu je zmaj 

odtrgal sidro. Oče pa je hitro skočil na ladjo in odšel. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Njegov sin pa je bil doma čisto sam. Videl je deklico, ki je šla po trgu in gledal v nebo 

svojega očeta. Iz hiše je videl tudi sidro, ki jo je odtrgal zmajček.  

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

Vzel ga je in odnesel domov. Vesel je poklical očeta in sidro sta pritrdila nazaj na barko in 

skupaj sta lahko plula celo noč in dan. 

 

Petnajsta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Pred davnimi časi je bil deček. Hotel je leteti z dedkom v njegovi ladji, a dedek mu ni pustil, 

ker je bil premajhen. Mislil si je: »Le kako bi bilo leteti v taki veliki ladji kot jo ima dedek?« 

DRUGA ILUSTRACIJA 
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»Visoko letiš in veter piha gladko. O, kako bi to bilo lepo!« 

TRETJA ILUSTRACIJA 

»Šel bi čez kraje, ko niti s konjem tja ne moreš it. Videl bi tudi veliko stvari.« 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

»In moj dedek vedno načrtuje, kako bi šel še dalj in še v druge kraje. Vedno hoče nekaj od 

tega.« 

PETA ILUSTRACIJA 

»Še, ko grem spat, sanjam o tem.« 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

»Dedek pa vedno ponoči prileti nazaj, ko že vsi trdno spijo.« 

SEDMA ILUSTRACIJA 

»Parkira nazaj svojo ladjo in gre nazaj domov.« 

OSMA ILUSTRACIJA 

»Dedek tudi hoče, da grem jaz z njim, ampak še vedno reče ne, ker sem premajhen.« 

DEVETA ILUSTRACIJA 

»Saj še, ko se spakira, mora obvezno spustiti sidro, da mu ne bi ladja odletela.« 

DESETA ILUSTRACIJA 

»Ponoči me je zbudil, da bi mu pomagal poiskati, kam bi odšel jutri. Seveda sem mu hotel 

pomagati, saj sem mu že vedno hotel pomagati.« 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

»Predlagal je, da gre na ta hribček z gradom.« 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

»A medtem ko sva načrtovala, sva zaslišala ropotanje. Sidra! O, ne! Dedek je hitro zbežal k 

ladji.« 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

»Ko je dedek opazil pošast, ko je odgriznila verigo od sidre, je dedek hitro splezal na ladjo in 

odplul.« 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

»Mir je bil, ko je ladja odšla. Nič ni ostalo.« 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

»Samo za spomin velika sidra.« 
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Šestnajsta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Nekega dne je deček delal nalogo. Hotel je imeti barko. Šel je v trgovino in jo videl. Mamico 

je vprašal, če jo lahko ima. Mamica mu je rekla, da je zelo draga, a mu jo je kupila. 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Usedel se je vanjo in barka je poletela. Letel je zelo visoko, videl je celo mesto. Prispel je do 

svetilnika. Barka se je ustavila. Deček je stopil z nje. Šel je v svetilnik. V svetilniku je videl 

hrano in pijačo. Napil se je in najedel in odšel iz njega. Spet je stopil v barko in odletel naprej. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Barka je letele mimo gora in morja. Potoval je dneve in dneve, a barka se ni ustavila. Videl je 

hišo na ribi. Na zelo visoki ribi. Videl je le drevesa, malo hiš in zelo veliko hribov, malo jezer 

in zelo veliko oblakov. Vedel je, da sivi oblaki pomenijo, da bo deževalo, grmelo in se 

bliskalo. Hitro je šel v palubo. Tam si je pripravil večerjo, pojedel jo je, potem pa je šel v 

posteljo. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Odraščal je in odraščal. Odšel je iz palube, s seboj pa je vzel daljnogled. Pogledal je, če je še 

kakšen otrok kje blizu. Videl je, da je otok čisto blizu in se odločil, da bo šel na njega. Tam se 

je malo odpočil. Potem je odšel v mesto. 

PETA ILUSTRACIJA 

Videl je otroke, ki že trdo spijo. Pri nekem otroku v sobi je videl sliko mornarja. Videl je, da 

mu je otrok čisto podoben. Mislil je, da je to njegov sin. Potrkal je na vrata in vprašal, kako se 

pišejo tam. Oni so se pisali Novak in on tudi. Vedel je, da je to njegova družina. Vstopil je v 

hišo in pojedel večerjo, ki mu jo je pripravila žena. Potem je odšel na pot po mestu.  

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Ko si je mesto že malo ogledal, je vzel jadrnico in šel naprej. Videl je celo mesto, grad, hribe, 

železnico in veliko hribov. Gledal je, če so sosedi doma. Videl je prižgano luč v dnevni sobi. 

Potrkal je in vstopil. Tam je videl svojega prijatelja Bineta, ki je pred nekaj dnevi imel raka. 

Prinesel mu je malo rolado. Potem pa je rekel, da mora naprej po poti. 

SEDMA ILUSTRACIJA 
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Jadrnica se je spet dvignila v zrak. Sidro je spet povlekel k sebi in odšel na pot. Pogledal je na 

kompas in videl, da je na vzhodu. Prepotoval je že dolgo pot, saj je on doma na zahodu. 

OSMA ILUSTRACIJA 

Barka se je še vedno držala bolj nizko pri hišah. Videl je neko nesrečo. Tovornjak in avtobus 

sta se zaletela. Šel je tja in vprašal, kaj je bilo. Povedali so mu, da sta se zaletela. Njegov 

bratranec je bil tudi tam. Povedal mu je, da se je zaletel župnik in direktor zabaviščnega 

parka, ki je ravnokar peljal avtobus. Avtobus je bil poln otrok. Na srečo so bili vsi otroci 

varni. Mamice so si oddahnile. Rekle so, da če bo šlo tako naprej, nikoli več ne bodo peljale 

svojega otroka v zabaviščni park. Janez je odšel nazaj na ladjo. Odletel je naprej. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Prišel je na jug. Tam je pustil sidro in odnesel knjige v knjižnico. Potem je odletel naprej. 

Videl je, da se že mrači. Hitro je skočil na ladjo in se vrnil domov. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Doma je sinu povedal, kje vse je bil. Povedal mu je za vodne dinozavre in za nesrečo 

avtobusa in tovornjaka. Potem pa je hitro odšel v cvetličarno. Za ženo je kupil rože, ker je 

imela včeraj rojstni dan. 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

Vrnil se je k sinu in mu povedal, kje so oni doma. Pokazal mu je tudi, kje vse je bil na tem 

potovanju. Pokazal mu je velike ribe. Potem pa mu je rekel naj zaspi. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Njegov sin je pogledal skozi okno in videl veliko barko. Ta barka je bila od njegovega očeta, 

a on tega še ni vedel. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Hitro je pohitel na barko. Videl je, da mu je zmaj, ki ga je prinesel s seboj, odgriznil sidro. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Vsi so ga iskali, njega pa nikjer niso našli. Zmaja je Janez odnesel s seboj, potem pa mu je 

rekel, da se tega ne dela. Odnesel ga je nazaj domov. 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

Sidro je bilo v glavnem mestu. Vsi so se tega zelo bali, a še vseeno so se sprehajali mimo 

njega. Janez je prišel nazaj domov in svojega sina odpeljal do sidra. Bine si ga je ogledal. Bil 

mu je zelo všeč. Potem je hotel tudi on biti kapitan posadke. 
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Sedemnajsta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Nekoč, pred davnimi časi, je bil en gospod, ki je imel letečo ladjo. 

DRUGA ILUSTRACIJA  

Z njo je lahko odšel kamor koli. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Prišel je do reke, v kateri je bil otok. Vendar to ni bil otok, ampak ogromna riba na kateri je 

nekdo živel. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Nekoč je gledal iz ladje in videl zanimive stvari. 

PETA ILUSTRACIJA 

Nekoč je prišel nazaj k svojemu sinu Tomažu. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Zasidral se je kar na trgu. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Spustil je sidro in odšel z ladje. 

OSMA ILUSTRACIJA 

Pogledal je skozi okno, če vidi svojega sina. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Odšel je dol z ladje v hišo. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Sinu je kazal, kako daleč je letel z letečo ladjo. 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

Pokazal mu je vse od velikega zmaja pa do jam in ogromne ribe in tako dalje. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Mornar je stekel na ladjo. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Zmaj mu je pregrizel verigo in kapitan je odšel. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Zdaj leteče ladje ni bilo več v mestu. 
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PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

Tam so imeli samo še sidro za spomin. 

 

 

Osemnajsta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Nekoč, pred davnimi časi, je živel star človek. Imel je dva otroka. Prvi je umrl, drugi pa še 

živi. Doma so imeli ladjo, ki je bila nenavadna. Vsak dan zvečer je odletela stran. V njej so 

živela drobna bitjeca. 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Takrat se je povečala in odletela stran, daleč stran. Poletela je na goro, kjer so vsak dan imeli 

zabavo. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Letela je čez drevesa, hiše, morja in reke. Tam doli so videli tudi ogromne ribe, ki so plavale 

v morjih. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Kapitan, ki je imel to ladjo pod nadzorom, je vsakih pet minut pogledal skozi daljnogled. Imel 

je tudi skoraj dokončan zemljevid. Ko je kmalu postajalo zelo sončno, je odhitel domov. Vsak 

dan se je tako ponavljalo. 

PETA ILUSTRACIJA 

Takrat, ko so otroci spali, si je izdeloval zemljevid. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Ko se je zvečerilo, so zopet odleteli. Zopet nekam drugam. Videli so stolpe in druge zgradbe. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Nato so pristali na treh mostovih. Tam so zopet imeli zabavo. Ko se je zvečerilo, je zopet dal 

otroke spat in so odšli nazaj domov. Gospodar te hiše je ugotovil, da ta ladja ponoči vedno 

nekam hiti. Vzel je svoj leteči motor in zvečer odletel z njim. Opazil je, da v njem živijo 

majhna bitja. 

OSMA ILUSTRACIJA 
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Pogledali so ven in ugotovili, da je to resnično, kar je mislil. Ladja je pristala in spet so imeli 

nekakšno zabavo. Gospodar je prekinil to zabavo in rekel: »Zakaj pa nekam hitite vsak dan?« 

Hitro so oddrveli še dalje stran. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Ko je gospodar videl, da pristaja, je malo upočasnil in videl, da ladja upočasnjuje. Tudi on je 

upočasnil in ostal daleč zadaj. Takrat je ladja pristala in ta, ki je vozil ladjo, je bil kapitan 

Peter. Kapitan Peter je nabral dovolj goriva za ladjo. Ko ga je nabral, ga je dal tja, kjer se 

zbira gorivo. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Kapitan Peter je končno dokončal zemljevid. Zbudil je otroka in mu pokazal, kam bosta danes 

odletela. Odletela sta na goro. 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

Tam na gori je en grad, okoli njega so bili zmaji in kače. Otrok se je zelo veselil tega poleta, 

ker je bil na hribu grad. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Deček je svojega očeta vprašal: »Kam pa danes letiva, da sva tako nad hišami?« Kapitan Peter 

mu je odgovoril: »Joj, v napačno smer greva!« Stekel je do volana in zavil v drugo smer. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

»Joj, prepozna sva, zdaj je zmaj odgriznil našo ladjo za pristanek.« 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Leteli so stran, dokler ni zmanjkalo goriva. Ko jim ga je zmanjkalo, so pristali na hišah. Vsi 

so bežali stran. 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

Ko je ladja pristala, so se vsi veselili, da jih ni poškodovala. Tako so splezali nanjo in 

popravili vrv za pristanek. Ko so popravili vrv, so šli na ladjo in poleteli k njim domov. Doma 

so imeli zabavo, ker so srečno prišli domov. 
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Devetnajsta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Nekoč je živel gospod po imenu Janez, ki je doma imel ladjo, ki je znala leteti. Imel je tudi 

sina, ki si je zelo rad ogledoval slike iz potovanj z letečo ladjo. 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Nekega dne se je Janez odločil, da bo spet odšel na potovanje z letečo ladjo. Zlezel je v ladjo 

in ladja je že začela leteti. Bil je tako visoko, da se je lahko dotaknil oblakov. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Letel je nad mestom, kjer je v ribniku videl velikansko ribo, ki je na hrbtu imela hišico. 

Kmalu se je začelo temniti. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Z daljnogledom je videl zvezde in luno. V svoji ladji je imel zemljevid, kam bo odpotoval. 

Ladja je bila zelo urejena in imela je tudi prostor, kjer je Janez lahko razmišljal. 

PETA ILUSTRACIJA 

Medtem je njegov sin že spal. Ni vedel, da je oče odpotoval.  

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Janez je letel čisto blizu lune. Letel je mimo vodnjaka, mimo muzeja in knjižnice. Na hribu je 

zagledal grad, kjer so bili razstavljeni stari predmeti. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Ladja je letela čisto blizu tal, čisto nizko nad vodo. 

OSMA ILUSTRACIJA 

Letel je mimo hiš. Zdaj si je lahko ogledal vse hiše v okolici. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Ladja se je končno začela spuščati. Spustil je sidro in odšel z ladje. Odkorakal je domov. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Doma se je njegov sin ravno prebudil. Povedal mu je, da je bil na izletu z letečo ladjo in mu 

pokazal zemljevid. 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

S prstom mu je pokazal, da je videl grad na hribu in velikansko ribo. Videl je še eno 

velikansko ribo. Pokazal mu je tudi, da je pot začel pri svetilniku. 
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DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Deček je nenadoma vstal, ker je slišal ropot. Pogledal je skozi okno in videl, da se je sidro 

odtrgalo od ladje. Povedal je očetu, ki se je zelo prestrašil in stekel ven. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Zunaj je videl, da je zmaj odtrgal sidro. Hitro je zlezel na ladjo, da zmaj ne bi dobil še njega. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Spet je tekel nad mestom, a tokrat malo hitreje. 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

Od takrat naprej sidro še kar leži na ulici, kjer je bila ladja. Vsi vaščani si ga lahko ogledajo. 

 

 

Dvajseta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Nekega dne je živel fantek po imenu Nejc. Živel je nad trgovino v mestu. 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Nekega dne so mornar in posadka odpluli na pot. Vreme je kazalo lepo. Ko so odšli, so videli 

svetilnik in mesto. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Ko so bili nekaj kilometrov stran, so zagledali, da je že vreme slabo. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Mornar je iskal kakšen otok. 

PETA ILUSTRACIJA 

Otroci so že spali v svojih hišah. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Ladja je plula mimo mesta, ki je bilo veliko. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Ladja je nasedla in drvela po poti v mesto. 

OSMA ILUSTRACIJA 

Prišla je na križišče. 

DEVETA ILUSTRACIJA 
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Kapitan je šel dol z ladje, šel je pogledat v hišo. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Zbudil je otroka in mu pokazal, kje je plul. 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

»Končal sem tukaj pri gradu,« je rekel. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA  

Otrok je pogledal ven, kapitan pa stekel proti svoji ladji. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Kapitan je hitro šel na ladjo in odplul. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Kmalu je bilo jutro in ladje ni bilo več. 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

Sidro je ostalo v mestu v spomin na ladjo. 

 

 

Enaindvajseta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Nekoč je živel en fantek. Gledal je knjigo o mornarjih in želel si je kupiti ladjo. Nekoč, ko je 

odrasel, je dobil ladjo. 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Ladja je bila težka eno tono in imela je gromozansko sidro. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Ta fantek in ladja sta se peljala čez morje na odprto morje. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Tam sta se izgubila. Povsod sta gledala, a nista nič našla.  

PETA ILUSTRACIJA 

Prispela sta na obalo. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Tam, kjer je povsod tekla voda, samo po hiši ne. 

SEDMA ILUSTRACIJA 
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Tam je fant spustil sidro in šel dol z ladje. 

OSMA ILUSTRACIJA 

Potem je tam živel trideset dni. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

In ladja je bila njegov dom. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Njegov stric je fantu vsak dan pokazal zemljevid. 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

In vedno je pokazal, da sta na obali blizu ribe velikanke. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Iz ladje sta pogledala ven in videla, da zunaj prežijo zmaji. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Zmaj je sidro pregriznil in ladja je plula naprej. Fant in mornar sta zlezla nazaj in ladja je 

plula naprej. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

A nista vedela, da so to samo umetni zmaji, ki imajo baterije. 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

Po tridesetih letih so zmaji odšli in na otoku je bila sidra. Vsi so srečno živeli do konca svojih 

dni. 

 

 

Dvaindvajseta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Nekoč v trgovini je bila ena ladja. Ta ladja ni bila navadna, ampak prav posebna. Na vrhu hiše 

je bilo eno stanovanje. Notri so stanovali mama, oče in otrok. Otroku je bilo ime Bine. Ati je 

bil mornar in je zelo rad mornaril. Želel je imeti letečo ladjo. 

DRUGA ILUSTRACIJA 

In res, šel je v spodnjo trgovino in je kupil to ladjo. Ta ladja je zletela iz mesta in lastnik ladje 

je bil zadovoljen. Očku je bilo ime Tone. Letel je višje kot oblaki. Iz svetilnika ga je opazoval 

neki človek. 
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TRETJA ILUSTRACIJA 

Letel je mimo jezera, to jezero je imelo eno gromozansko ribo. Na njej je bila majhna hišica. 

V njej je živel neki človek. Če ga je kakšna gruča ljudi hotela napasti, jih je riba pojedla in jih 

prebavila. 

ČETRTA ILUSTRACIJA  

Tone je opazoval, če se bliža nevihta. Namesto nevihte se je bližala noč. Tone je prižgal luči 

in šel proti hribom. Na mizi je imel zemljevid. Imel je tri knjige, ki so pisale o zmajih. Ta 

zmaj ni bil velik, ampak majhen. Imel je močno čeljust in majhna krila. 

PETA ILUSTRACIJA 

Nato je pogledal in šel nazaj domov. Parkiral je ladjo zraven koče in šel domov. Pogledal je, 

če žena in Bine spita. Prižgal je luč in videl sina, ki spi. Nato je šel v dnevno sobo in ugasnil 

luč za seboj. Pogledal je knjigo, ki je bila podobna njegovi dogodivščini. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Nato je spet odletel in pogledal, če je kdo v gradu. Prižgali so luč in je luna zasijala. Bila je 

polna luna. Ta luna je bila pomembna tako, da je skoraj odletel do nje, ampak ladja ni mogla 

toliko preleteti. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Letel je še nad velikim jezerom in majhnimi hišicami. No, te hišice niso bile majhne, ampak 

velike, zato je letel zelo visoko. Želel je spustiti sidro, a moral je naprej poiskati prostor. 

OSMA ILUSTRACIJA 

Sredi parka je našel velik prostor. Večji kot pa ta ladja. No, pozabil sem omeniti, da je bila ta 

ladja zelo velika. Gledal je in gledal, koliko bi lahko zasedel, da ne bi otrokom zasedel celega 

igrišča. Drevesa so bila zelo majhna in so se vedno bolj večala. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Spustil je sidro in šel proti hišici, kjer je živel. Šel je po stopnicah gor, gor, gor, gor. Odprl je 

vrata in bila je ura pol dvanajst. Pozabil sem omeniti, da je spustil lestev, če je ne bi, ne bi 

mogel iti dol. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Nato je zbudil Bineta in mu pokazal zemljevid. No, on ga je narisal, ker je videl tisto, kar je 

prej videl. 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

Pokazal mu je, kako je prišel do jezera. Letel je, letel in ves čas zavijal. Nato je videl 

gromozansko ribo. Ni bila majhna, bila je velika. In mu je povedala, da je bila tudi hišica na 

njej. Če je bila tam gruča ljudi in so vrgli sulice nanjo, je samo pojedla sulice in jih prebavila. 
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Videl je tudi veliko kačo. Z ušes so ji rasli lasje, dolgi lasje, vsaj dvanajst kilometrov. Ona pa 

je bila dolga sto tisoč petsto kilometrov. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Nato je Bine pogledal skozi okno in videl zmaja, ki je grizel vrv od sidra. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Hitro je zletel ven in šel na ladjo in je odletel. Nato je Bine ostal sam z mamo. Bine se je 

ulegel in zaspal do jutra. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Tako je prispela ladja nazaj v trgovinico in se je pomanjšala, ker je zmaj prigriznil železno 

vrv.  

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

Tako je vsak lahko gledal to veliko sidro. Otroci so skakali po njej, plezali, včasih je tudi 

kakšen pes polulal sidro in mački so mislili, da je to železno drevo. Tako je ta ladja ostala le 

legenda.  

 

 

Triindvajseta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Nekoč je bila ena mornarska hiša. Notri je bil en fantek. Njegov oče je šel na ladjo. 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Ta ladja je letela. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Letela je skozi gozd, skozi mesta. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Očka je pogledal, kje je že. 

PETA ILUSTRACIJA 

Njegov sinko je zaspal. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Letel je tudi mimo gradu. 

SEDMA ILUSTRACIJA 



101 

 

Letel je mimo velikega mesta. 

OSMA ILUSTRACIJA 

Nekje na bližnji jasi se je ustavil. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Spustil je sidro in šel dol po lestvi. 

DESETA ILUSTRACIJA 

V to mornarsko hišo je šel. Sinku je pokazal, kje je bil. 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

Pokazal mu je, da je bil na enem majhnem otroku. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Sinko je pogledal skozi okno in videl, da zmaj jé sidro. To je povedal Nejcu. Nejc je hitro 

stekel do ladje. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Hitro je šel gor na ladjo. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Pritekel je do vode. 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

In sinko je našel to sidro. 

 

 

Štiriindvajseta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Nekoč je fant gledal strip. 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Ko je šel spat je sanjal o stripu, kjer je ladja letela. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Letela je čez hribe in doline. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Vozil jo je gospod Marko. 
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PETA ILUSTRACIJA  

Kar naenkrat se je fant zbudil in šel po kozarec vode in nazaj zaspal. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Sanjal je naprej. Sanjal je, da je ladja letela čez mesto. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

In čez drugo mesto. 

OSMA ILUSTRACIJA 

Nato je pristala. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Mornar Marko jo je zasidral in stopil z nje. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Šel je k fantu, ki je sanjal in mu rekel: »Poglej, tu!« 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

»Tu je grad.« 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Mornar je videl: »Nekdo jé mojo sidro! Hitro moram odhiteti, da ladja ne bo odšla!« 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Hitro je tekel in skočil na ladjo. Videl je, da sidro jé zmaj. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Fant je šel iz hiše in tekel, tekel. 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

Kar naenkrat je zagledal sidro. Poimenoval ga je Veliko sidro. 

 

 

Petindvajseta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Bilo je sončno. Odpravili so se v trgovino. V trgovini je bila zastava, gusarska srajca, ladja, 

daljnogled. Potem je deček narisal ladjo. 

DRUGA ILUSTRACIJA 
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Nekega dne je ladja zletela v zrak. Prileteli so do morja. Videli so svetilnik in potem so rekli, 

da bodo šli na morje plut. In so odpluli daleč. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Prileteli so. Zagledali so velikansko ribo, majhno hišo, cerkev. In potem, ko je bilo konec 

morja, so spet leteli. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Potem je kapitan zagledal še eno morje in so spet pluli. Notri v ladji je bila knjiga, klešče pa 

stol. In so se odpravili naprej. 

PETA ILUSTRACIJA 

Deček je še spal. Knjiga ga je počakala v kuhinji, da bo naprej jutri nadaljeval.  

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Zjutraj je zagledal ladjo, ki je letela. Ladja je šla kar naprej in letela mimo hiše. Prispeli so do 

gradu. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

In prispeli so do majcenih hiš in parkirali. Vsi ljudje so gledali in spraševali: »Zakaj si pa tu, 

če ni morja?« 

OSMA ILUSTRACIJA 

Kapitan je pogledal ven in rekel: »Tu je prisrčen prostor, da bi živeli.« Kapitani so vzkliknili: 

»Hura, hura!« 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Potem je ladjo dvignil v zrak, da bi privezal ladjo in se je odpravil notri v hišo. 

DESETA ILUSTRACIJA 

In notri je zagledal fantka, ki je rekel: »Kdaj bom kaj videl o kapitanih?« In kapitan je pokazal 

zemljevid o gusarjih. 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

In je pokazal, do kam so že prileteli. In potem je pokazal, kje je sedaj in kje je deček doma in 

kje je ladja od njega. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Deček je pogledal skozi okno in zagledal ladjo. Kapitan je skrivaj zbežal, ker se mu je že 

mudilo in potem se je deček obrnil in ga je iskal v prostorih. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

In potem je zagledal, da kapitan beži in da ladja že leti. Deček je stekel ven in rekel: »Nekaj 

imam zate, da ne boš lačen.« 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 
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In deček je tekel, tekel, tekel, a ni našel ladje. In je rekel: »Ubogi kapitan bo lačen.« 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

In potem je misli, da je prispel do ladje, a tam je bila samo sidra. 

 

 

Šestindvajseta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Nekoč je živel fantek, ki je rad potoval. Imel je tudi čudežno ladjo. Ta ladja je znala plavati in 

leteti. 

DRUGA ILUSTRACIJA  

Njegov očka je letel z ladjo. Šel je tudi mimo svetilnika in čez vas. Potoval je zelo daleč. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Tam, kjer je bilo že veliko dreves, in še naprej. Šel je čez gozd in mimo majhnih hišk. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Zvečer je šel po vodi naprej. Z daljnogledom je gledal, kako morje spušča valove. Imel je tudi 

veliko pripomočkov. 

PETA ILUSTRACIJA 

Ko je deček spal, je njegova muca plezala na strehi. Šla je ven skozi okno, ker je bilo odprto. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Ko je postajal dan, je mornar spet začel leteti čez vas. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Počasi se je spuščal, da je že skoraj čisto pristal. 

OSMA ILUSTRACIJA 

Nato se je že spustil čisto do tal. Gledal je skozi okno, potem je počasi spuščal sidro. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Sidro je do konca spustil na tla. Spustil je tudi lestev in odšel dol. Šel je v hiško, kjer živi 

fantek. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Pokazal mu je, da je zelo dobro potovati in tudi razgled je z višine zelo lep. Pokazal mu je 

tudi, kje je že potoval. 
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ENAJSTA ILUSTRACIJA 

Pokazal mu je tudi, da je potoval čez veliko mest. Srečal je tudi druge ladje in morska bitja. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Medtem, ko je mornar moral oditi, je deček gledal skozi okno in videl, da je zelo lepo zunaj. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Mornar je stekel do svoje ladje, a takrat sidra ni bilo več. Odletel je dalje. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Čez veliko vasi in še dalj. 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

Sidro so si v parku vsi ogledali. Zanimalo pa je sploh dečka. Tako je sidro za vedno ostalo v 

parku. 

 

 

Sedemindvajseta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Bila je trgovina in imela je dve nadstropji. V drugem nadstropju je živel Lukec, ki si je zelo 

želel imeti letečo ladjo. Srečo je imel, da je bila v njegovi trgovini ladja, a ni vedel, kako jo 

dobiti, ker je bila zelo draga. Neki starec jo je kupil z dvestotimi evri. 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Ta starec je bil čarovnik in jo je začaral, da je letela. Seveda jo je tudi povečal, da je bila 

večja, da se je tudi v njej peljal. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Letel je čez gore, gozdove, celo čez reke in morja. Nekoč je zagledal mesto in odločil se je, da 

bo tam spustil sidro. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Še prej pa si ga je ogledal. 

PETA ILUSTRACIJA 

V tem mestu je spal neki fantič. V tem mestu je bila ta trgovina, v kateri je starec kupil to 

ladjo. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 
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Ko je spustil sidro, se je celo mesto zatreslo. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Potem je še enkrat vzletel, pogledal si je še reko, ki je tekla pod njim. 

OSMA ILUSTRACIJA 

Prišel je točno do tiste trgovine in pred njo spustil sidro. 

DEVETA ILUSTRACIJA 

Odšel je v trgovino in zbudil fantiča. 

DESETA IN ENAJSTA ILUSTRACIJA 

Pripovedoval mu je, kje vse je bil. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Ko pa je zagledal, da je zmaj pregriznil sidro, je pohitel ven in se prijel za lestev. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Pozabil pa je sidro. 

ŠTIRINAJSTA IN PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

To sidro je stalo še dolgo časa. Morda ga bodo celo odnesli v muzej. 

 

 

Osemindvajseta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Nekega dne je Jakec risal risbice. Imel je skladišče, v skladišču pa je bila ladja. 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Nekega jutra pa se je na nebu pojavila ladja. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Odšla je na hrib in zagledala veliko ribo, ki je imela na hrbtu hišo. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

To ladjo pa je krmaril kapitan Miha. Na mizi je imel orodja in zemljevid. 

PETA ILUSTRACIJA 

Tiste noči pa je Jakec šel v posteljo in zelo si je želel, da bi postal kapitan. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 
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In ko je ladja odšla v mesto, je kapitan Miha odšel po Jakca, da bi mu pomagal ujeti ogromno 

ribo. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Potem je parkiral nad mostovi pri reki. Mesto je bilo polno hiš in ni vedel, kje je Jakčeva hiša. 

Zapisal si je, koliko je njegova hišna številka. Oseminštirideset a. Potem je odšel v hišo in 

zagledal neko stvar, a ni vedel, kaj je to.  

OSMA ILUSTRACIJA 

Potem je šel v hišo. Še prej je spustil sidro.  

DEVETA ILUSTRACIJA 

Odnesel je svoj zemljevid in čudno se mu je zdelo, da je senca bila poleg hiš in se mu ni zdela 

človeška. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Potem je Jakcu razkazal ves otok, ki ga je preplul. Rekel mu je, naj mu pomaga ujeti ribo. 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

Potem mu je pokazal grad, kjer straži zmaj. Rekel mu je, da je to najbolj nevaren zmaj. 

Pokazal mu je tudi, da je poleg gradu reka, ki pelje do malo večje ribe in še večje ribe, in da 

morata iti sem po zaklad. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Potem pa sta zaslišala hrup. Stekla sta in videla zmaja, kako trga verigo z ladjo. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Hitro je mornar Miha skočil na ladjo, preden jo je odneslo. Rekel je: »Se mi je zdelo, da sem 

nekaj videl.« Potem je moral hitro splezati na ladjo. Ladja se je skoraj zaletela v hišo, a je 

Miha takrat prišel do kabine in zavil v levo proti gradu. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Mesto je bilo obkroženo s hišami, a vseeno je zmaj skrival sidro. Zato so ga iskali povsod. 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

Jakec pa je našel sidro in ga vrnil kapitanu Mihu. Zelo je bil težek, a kapitan Miha je to opazil 

s svojim daljnogledom. Skupaj sta šla v trgovino po novo verigo in dala sidro nazaj na ladjo. 

Potem sta odplula nazaj na otok, kjer je grad z zakladom. Mihčeve sanje so se uresničile. 
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Devetindvajseta pripoved po slikanici Zgodba o sidru 

 

ZGODBA O SIDRU 

 

PRVA ILUSTRACIJA 

Nekoč, pred davnimi časi, je živel otrok, otrok po imenu Marko. Zelo rad je imel svojo 

ladjico. Ko je zrasel, se je ladjica povečala in je z ladjico začel leteti. Žena je rodila otroka, ta 

otrok sploh ni vedel, da ima oče letečo ladjo. 

DRUGA ILUSTRACIJA 

Nekega dne je oče z ladjo odšel na potovanje. Šel je mimo svetilnika, mimo mesta in mimo 

travnika. Zelo mu je bil všeč svet. Zelo rad je imel travnike. Videl je otroke, ki so se lovili po 

travniku. 

TRETJA ILUSTRACIJA 

Ko je šel naprej, je videl, da se bliža nevihta. Videl je tudi, da otroci hitijo domov. Mislil si je, 

da bo bolje, če gre tudi on domov, a se je izgubil. Iskal je pot in je bil že prestrašen. Ni vedel, 

kaj narediti. Gledal je sem ter tja in letel, a še vedno ni našel poti nazaj. 

ČETRTA ILUSTRACIJA 

Z daljnogledom je gledal po svetu. Gledal in gledal je in videl samo eno hišo na travniku, a še 

ta ni bila njegova. Ko je nehal gledati z daljnogledom, ga je odložil in je šel k volanu. Začel 

ga je premikati. Ladja se je premikala dalje in dalje. Videl je zemljevid celega sveta. Hitro ga 

je vzel. Ko ga je vzel, je pogledal na zemljevid, kje je pot nazaj v mesto. Videl je svojo hišo, a 

ni vedel, kje je pot nazaj. Zemljevid je odložil na tla. Spet je vzel daljnogled in gledal ven. 

PETA ILUSTRACIJA 

Njegov otrok je doma spal in spal. Žena pa je mislila, kam je šel njegov oče. Šla ga je iskat, a 

ga ni našla. Zjutraj, ko se je zbudila, je šla na polje. 

ŠESTA ILUSTRACIJA 

Mož pa je letel in letel po mestih, a nobeno mesto ni bilo njegovo. Drugi dan je prišel v 

njegovo mesto, kjer je živel. 

SEDMA ILUSTRACIJA 

Prišel je do tromosta in je pristal. 

OSMA ILUSTRACIJA 

Ko je pristal je spustil sidro. 

DEVETA ILUSTRACIJA 
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Odšel je z ladje. Prišel je v svojo hišo, tam je videl svojega otroka. 

DESETA ILUSTRACIJA 

Vzel je zemljevid in ga pokazal svojemu otroku. Bil je zelo vesel, da je lahko videl svojega 

otroka. Pokazal mu je, kje je vse bil. 

ENAJSTA ILUSTRACIJA 

Pokazal mu je tudi zmaja, ki je bil na sliki in tudi hribček, na katerem je bila cerkev, mu je 

pokazal. 

DVANAJSTA ILUSTRACIJA 

Otrok mu je povedal, da mu je neki zmaj odtrgal sidro. Mož se je zelo prestrašil , ker je bila ta 

ladja njegova najljubša. 

TRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Hitro je odšel na ladjo, ampak sidre ni videl nikoli več. Ko je padla na tla, je mož bil že na 

ladji, a sidre ni nikoli več videl. 

ŠTIRINAJSTA ILUSTRACIJA 

Njegov otrok pa je odšel iz hiše. Tekel je na ulico, kjer je bil njegov oče. Videl je tudi 

tromost. 

PETNAJSTA ILUSTRACIJA 

Ko je prišel na ulico je zagledal sidro. Zelo jo je občudoval. Tudi vsi, ki so hodili mimo, so jo 

občudovali. Povedal je, da je bila ta sidra od neke ladje, a on še vedno ni vedel, da je bila ta 

ladja od njegovega očka. Ko je odrastel, je tudi on imel svojo ladjo, ki je letela po celem 

svetu. Sidro iz mesta so pobrali ljudje in nikoli več je niso videli. 


