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IZVLEČEK  

Namen magistrske naloge je aplicirati pristop Povej mi Aidana Chambersa na didaktični 
projekt Spoznavamo sodobne slovenske mladinske avtorje in njihova dela in ugotoviti 
primernost uporabe tega pristopa v prvem razredu osnovne šole. 

Prvi del magistrske naloge obsega teoretične osnove in razlage o didaktiki mladinske 
književnosti in njenih ciljih. Na kratko so predstavljena merila za izbor književnega besedila 
in faze šolske interpretacije ter teorije bralnih interesov avtorjev Josepha A. Appleyarda, 
Metke Kordigel Aberšek in Perryja Nodelmana, temeljiteje sta obravnavani biografija in 
bibliografija Aidana Chambersa ter podrobno opisan njegov pristop Povej mi.  

V praktičnem delu je prikazanih vseh sedem srečanj, ki tvorijo didaktični projekt Spoznavamo 
sodobne slovenske mladinske avtorje in njihova dela, v katerem so upoštevani tudi 
Nodelmanovi bralni užitki, poudarek pa je na uporabi pristopa Povej mi. Projekt je bil izveden 
na Osnovni šoli Toneta Čufarja, sodelovalo je 24 učencev in učenk prvega razreda.  

Zapisane so posamezne učne priprave in analize srečanj ter odzivi otrok. Za nazornejši prikaz 
odzivov je priloženo tudi slikovno gradivo. Na koncu so predstavljene tudi ugotovitve, ki se 
nanašajo na v magistrski nalogi zastavljena raziskovalna vprašanja.  

 

Ključne besede: 

mladinska književnost, recepcijska didaktika mladinske književnosti, bralni interes, pristop 
Povej mi, didaktični projekt 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT  

READING INTERESTS AND BOOKTALK IN THE FIRST GRADE OF PRIMARY 
SCHOOL 

The purpose of the master´s thesis has been to apply the Aidan Chambers´ Tell me approach 
on the didactic project Let´s discover contemporary Slovenian children´s literature authors 
and their work and to determine the adequacy of its use in the first grade of primary school.  

The first part of the master´s thesis includes theoretical bases and explanations about didactics 
of children´s literature and its goals. In brief, I will introduce standards for choosing a literary 
work, phases of class interpretation and theories of reading interests from three authors: 
Joseph A. Appleyard, Metka Kordigel Aberšek and Perry Nodelman. The master´s thesis 
deals with a brief biography and bibliography of Aidan Chambers. The Tell me approach is 
described in detail.  

The practical part shows all seven meetings, that form the didactic project Let´s discover 
contemporary Slovenian children´s literature authors and their work. In the project, 
Nodelman´s pleasures of reading are taken into account, but the stress is on the usage of the 
Tell me approach. The project was implemented in The Primary School Toneta Čufarja. There 
were 24 students involved.  

The last part of the master´s thesis includes lesson plans, analyses and children´s responses. 
For thoroughly demonstration there are graphics enclosed. On the end of the thesis, there are 
findings, that refer to defined hypotheses. 

 

Key words:  

Children´s literature, receptive didactics of children´s literature, reading interest, Tell me 
approach, didactic project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

KAZALO 
UVOD ......................................................................................................................................... 1 

DEFINICIJA DIDAKTIKE MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI .................................................. 2 

CILJI DIDAKTIKE MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI .............................................................. 2 

UČITELJEVA PRIPRAVA NA ŠOLSKO INTERPRETACIJO KNJIŽEVNEGA BESEDILA
 .................................................................................................................................................... 4 

NAČELA ZA IZBIRANJE KNJIŽEVNIH DEL ....................................................................... 4 

FAZE ŠOLSKE INTERPRETACIJE ......................................................................................... 5 

Uvodna motivacija .................................................................................................................. 5 

Najava besedila, lokalizacija in interpretativno branje ........................................................... 6 

Premor po branju .................................................................................................................... 6 

Izražanje doživetij, analiza, sinteza in vrednotenje ................................................................ 6 

Nove naloge ............................................................................................................................ 7 

DEFINICIJA BRALNEGA INTERESA ................................................................................... 8 

RECEPCIJSKI RAZVOJ PO METKI KORDIGEL ABERŠEK ............................................... 9 

Senzomotorično obdobje in obdobje praktične inteligence ................................................ 9 

Obdobje intuitivne inteligence .......................................................................................... 11 

Obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij ....................................................... 13 

Obdobje abstraktne inteligence ......................................................................................... 14 

BRALNI RAZVOJ PO JOSEPHU A. APPLEYARDU .......................................................... 17 

UŽITKI BRANJA PO PERRYJU NODELMANU ................................................................. 19 

AIDAN CHAMBERS: PRISTOP POVEJ MI ......................................................................... 22 

Biografija in bibliografija Aidana Chambersa ...................................................................... 22 

Motivi za izbor Chambersovega pristopa in pomen šolskega pogovora .............................. 24 

Pristop Povej mi Aidana Chambersa (1996) ......................................................................... 25 

Nespodbudna vprašanja ........................................................................................................ 26 

Pomen literarno-spodbudnega okolja ................................................................................... 26 

Bralni krog ............................................................................................................................ 26 

Tri vrste sodelovanja v vsakdanjem neformalnem pogovoru ............................................... 27 

Individualna, skupna in sodelovalna dejavnost .................................................................... 28 

Definicija literarne kritike in šolski pogovor kot njena različica .......................................... 29 

Sprejeto poročanje ................................................................................................................ 30 

Ustvarjanje pomena besedila (izpostavljanje očitnega) in učenčevo lastno doživetje kot 
izhodišče ............................................................................................................................... 30 

Izbira teme pogovora ............................................................................................................ 31 

Didaktični okvir vprašanj Povej mi: začetna, nadaljevalna, specifična ................................ 32 



 
 

EMPIRIČNI DEL ..................................................................................................................... 37 

Opredelitev in predstavitev raziskovalnega problema .......................................................... 37 

Cilji ....................................................................................................................................... 37 

Raziskovalna vprašanja ......................................................................................................... 37 

Opis vzorca ........................................................................................................................... 38 

Izvedba raziskave .................................................................................................................. 38 

PRAKTIČNI DEL .................................................................................................................... 39 

Namen in cilji didaktičnega projekta Spoznavamo sodobne slovenske mladinske avtorje in 
njihova dela ........................................................................................................................... 39 

Priprava učnih ur in načrtovanje ........................................................................................... 39 

Izbira literarnih del ............................................................................................................ 39 

Upoštevanje faz šolske interpretacije in literatura pri načrtovanju ................................... 40 

Posnemanje literarnoestetsko spodbudnega okolja ........................................................... 40 

Potek in dejavnosti projekta .............................................................................................. 41 

Pogovor o besedilu ............................................................................................................ 42 

PREDSTAVITEV DIDAKTIČNEGA PROJEKTA: SPOZNAVAMO SODOBNE 
SLOVENSKE MLADINSKE AVTORJE IN NJIHOVA DELA .................................................. 44 

Prva priprava na vzgojno-izobraževalno delo: Cvetka Sokolov in njena dela za mladino ... 44 

Analiza izvedbe prvega srečanja in odzivov otrok ............................................................... 46 

Druga priprava na vzgojno-izobraževalno delo: Ida Mlakar in njena dela za mladino ........ 51 

Analiza izvedbe drugega srečanja in odzivov otrok ............................................................. 53 

Tretja priprava na vzgojno-izobraževalno delo: Miklavž Komelj in njegova dela za mladino
 .............................................................................................................................................. 58 

Analiza izvedbe tretjega srečanja in odzivov otrok .............................................................. 60 

Četrta priprava na vzgojno-izobraževalno delo: Peter Svetina in njegova dela za mladino . 66 

Analiza izvedbe četrtega srečanja in odzivov otrok ............................................................. 68 

Peta priprava na vzgojno-izobraževalno delo: Anja Štefan in njena dela za mladino .......... 71 

Analiza izvedbe petega srečanja in odzivov otrok ................................................................ 73 

Šesta priprava na vzgojno-izobraževalno delo: Svetlana Makarovič in njena dela za mladino
 .............................................................................................................................................. 77 

Analiza izvedbe šestega srečanja in odzivov otrok .............................................................. 79 

Sedma priprava na vzgojno-izobraževalno delo: Desa Muck in njena dela za mladino ...... 83 

Analiza izvedbe sedmega srečanja in odzivov otrok ............................................................ 85 

PREGLED ODGOVOROV UČENCEV ................................................................................. 89 

PREGLED REZULTATOV ..................................................................................................... 91 

ZAKLJUČEK ........................................................................................................................... 92 



 
 

LITERATURA IN VIRI ........................................................................................................... 93 

Strokovna literatura ............................................................................................................... 93 

Leposlovna literatura ............................................................................................................ 94 

Elektronski viri ..................................................................................................................... 94 

 

  



 
 

KAZALO SLIK  

Slika 1: Naslovnica knjige Poglavja iz didaktike književnosti ................................................... 2 

Slika 2: Naslovnica knjige Didaktika mladinske književnosti .................................................... 9 

Slika 3: Naslovnica knjige Becoming a reader – The Experience of Fiction from Childhood to 
Adulthood ................................................................................................................................. 17 

Slika 4: Naslovnica knjige The Pleasures of Children´s Literature ......................................... 19 

Slika 5: Naslovnica knjige Tell me: Children, Reading & Talk ............................................... 24 

Slika 6: Kotiček Bralne muce ................................................................................................... 42 

Slika 7: Razredni pouk, imenovan Bralna muca ...................................................................... 42 

Slika 8: Učenci poslušajo pripovedovanje................................................................................ 42 

Slika 9: Naslovnica knjige Šola ni zame! ................................................................................. 46 

Slika 10: Pikino pravilo 1 ......................................................................................................... 48 

Slika 11: Pikino pravilo 2 ......................................................................................................... 48 

Slika 12: Pikino pravilo 3 ......................................................................................................... 48 

Slika 13: Pikino pravilo 4 ......................................................................................................... 49 

Slika 14: Pikino pravilo 5 ......................................................................................................... 49 

Slika 15: Pikino pravilo 6 ......................................................................................................... 49 

Slika 16: Pikino pravilo 7 ......................................................................................................... 50 

Slika 17: Pikino pravilo 8 ......................................................................................................... 50 

Slika 18: Naslovnica knjige Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost .................................... 53 

Slika 19: Recept za prehlajeno srce 1: čaj, prijatelji, rože, škampi .......................................... 55 

Slika 20: Recept za prehlajeno srce 2: prijatelji, ki ti pomagajo .............................................. 55 

Slika 21: Recept za prehlajeno srce 3: voda, zdravilni bomboni in zdravilo ........................... 56 

Slika 22: Recept za prehlajeno srce 4: lizike, čokolade, čaj, cmoki itd.................................... 56 

Slika 23: Recept za prehlajeno srce 5: čaj, kanarček, televizija ............................................... 57 

Slika 24: Recept za prehlajeno srce 6: igrače, pes .................................................................... 57 

Slika 25: Naslovnica knjige Zverinice ...................................................................................... 60 

Slika 26: Pisemska ovojnica ..................................................................................................... 62 

Slika 27: Pismo 1 ...................................................................................................................... 62 

Slika 28: Pismo 2 ...................................................................................................................... 62 

Slika 29: Pismo 3 ...................................................................................................................... 63 

Slika 30: Pismo 4 ...................................................................................................................... 63 

Slika 31: Pismo 5 ...................................................................................................................... 64 

Slika 32: Pismo 6 ...................................................................................................................... 64 

Slika 33: Naslovnica knjige Modrost nilskih konjev ................................................................ 68 

Slika 34: Otroci so izdelali lutke .............................................................................................. 69 

Slika 35: Lutka 1 ...................................................................................................................... 69 

Slika 36: Lutka 2 ...................................................................................................................... 69 

Slika 37: Lutka 3 ...................................................................................................................... 69 

Slika 38: Lutka 4 ...................................................................................................................... 70 

Slika 39: Lutka 5 ...................................................................................................................... 70 

Slika 40: Lutka 6 ...................................................................................................................... 70 

Slika 41: naslovnica knjige Gugalnica za vse .......................................................................... 73 

Slika 42: Maska – zajček .......................................................................................................... 75 

Slika 43: Maska – mravljica ..................................................................................................... 75 

Slika 44: Maska – lisica ............................................................................................................ 75 

Slika 45: Maska – polh ............................................................................................................. 75 



 
 

Slika 46: Maska – volk ............................................................................................................. 75 

Slika 47: Mravljica ugrizne volka ............................................................................................ 75 

Slika 48: Maske 1. a-razreda .................................................................................................... 76 

Slika 49: Naslovnica knjige Svetlanine pravljice ..................................................................... 79 

Slika 50: Filmski trak 1 ............................................................................................................ 80 

Slika 51: Filmski trak 2 ............................................................................................................ 80 

Slika 52: Filmski trak 3 ............................................................................................................ 81 

Slika 53: Filmski trak 4 ............................................................................................................ 81 

Slika 54: Filmski trak 5 ............................................................................................................ 81 

Slika 55: Filmski trak 6 ............................................................................................................ 82 

Slika 56: Filmski trak 7 ............................................................................................................ 82 

Slika 57: Naslovnica knjige Kokoš velikanka .......................................................................... 85 

Slika 58: Risba 1 ....................................................................................................................... 86 

Slika 59: Risba 2 ....................................................................................................................... 87 

Slika 60: Risba 3 ....................................................................................................................... 87 

Slika 61: Risba 4 ....................................................................................................................... 87 

Slika 62: Risba 5 ....................................................................................................................... 88 

Slika 63: Risba 6 ....................................................................................................................... 88 

 

 

  



1 
 

UVOD 
Branje je nekaj, kar nekaterim predstavlja dejavnost, ki je le del šolskega programa, drugim 
pa način življenja. Kakšna je razlika med prvimi in drugimi?  

Raziskave so pokazale, da imajo dovzetni bralci skupno lastnost – pozitiven vpliv pomembnih 
drugih. Samo pomislite, kolikokrat vas, ko vam nekdo, ki vam je blizu, navdušeno opisuje 
knjigo, zamika, da bi jo prebrali tudi vi? Predstavljajte si, da ste obkroženi s takšno knjižno 
kopeljo že od otroštva. Pomena pogovora o knjigah zato nikakor ne moremo zanikati. 

Med samostojnim poučevanjem in hospitiranjem v času študija sem zaznala, da je pogovor o 
književnem besedilu področje, o katerem se med praktiki premalo govori in ve. Tudi sama se 
veliko pogovarjam o knjigah, zato sem se ves čas spraševala, na kakšen način lahko tovrsten 
pogovor približam tudi otrokom.  

Pri pripravi na šolsko uro si veliko učiteljev pomaga s priročniki in učencem zastavlja 
zapisana vnaprej oblikovana vprašanja. Nemalokrat se jim mudi z uresničevanjem predpisanih 
učnih ciljev, posledično pa pogovor kot logično in nujno nadaljevanje branja ni dovolj 
poudarjen. Menim, da je kakovosten pogovor o književnem besedilu izjemnega pomena, saj 
vsi bralni užitki, kot jih opisuje Perry Nodelman, vsebujejo dejanje vstopa v pogovor z 
drugimi. 

Na tem mestu naj povzamem njegovo misel, da so užitki branja književnosti priučene 
sposobnosti in da se učenci lahko naučijo, kako postati dovzetnejši bralci; s tem ugodno 
vplivajo na svoje bralne užitke, posledično pa to pomeni več branja (Nodelman, 2003). 

Med iskanjem možne rešitve, kako otrokom približati pogovor o književnem delu, sem med 
teorijami didaktike mladinske književnosti zasledila pristop Povej mi Aidana Chambersa, ki 
se mi je zdel zanimiv, zato sem ga aplicirala na didaktični projekt, seveda s predpostavko, da 
so otroci sposobni kritičnega mišljenja.  
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DEFINICIJA DIDAKTIKE MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI  
 

Didaktika mladinske književnosti je ena izmed specialnih didaktik, posebnih 
znanstvenoraziskovalnih disciplin, ki se ukvarjajo z vprašanjem, kako se določena področja in 
vede o njih vključujejo v vzgojno-izobraževalni proces, in svoje ugotovitve uporabljajo za 
usposabljanje učiteljev za poučevanje.  

Didaktika književnosti in didaktika mladinske književnosti sta si podobni, obe se namreč 
ukvarjata z usposabljanjem učiteljev za razvijanje zmožnosti opazovanja, razumevanja in 
vrednotenja književnosti. Natančnejši pogled nam pokaže razlike v predmetu, naslovniku, 
ciljih in metodah.  

Didaktika mladinske književnosti je pravzaprav podtip didaktike književnosti, ki je 
opredeljen:  

1. s posebnim tipom literarnega besedila (podtip književnosti, ki ga opisuje literarna 
teorija mladinske književnosti), 

2. z bralcem (ki še ni zaključil osebnostnega razvoja) in  
3. s posebno recepcijsko situacijo (bralec porabi več t. i. bralne energije, saj še ni povsem 

osvojil bralne tehnike) (Kordigel Aberšek, 2008). 

CILJI DIDAKTIKE MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI  
 

 

Slika 1: Naslovnica knjige Poglavja iz didaktike književnosti 

Boža Krakar Vogel povzema zapise avtorjev, ki pripadajo različnim teoretičnim usmeritvam 
in okoljem (Meta Grosman, Boris Paternu, Helena Polakova idr.). Meni, da je skupni 
imenovalec vseh to, da je ˝cilj pouka usposabljanje učencev za dejavno komunikacijo z 
literaturo, pri tem pa naj bi bili učenci, odvisno od posameznih doktrin, bolj ali manj 
opremljeni z znanjem, bolj ali manj čustveno dejavni, bolj ali manj ideološko vodeni.˝ 
(Krakar Vogel, 2004, str. 39) 

Metka Kordigel Aberšek, profesorica didaktike slovenskega jezika in književnosti, v svojem 
delu Didaktika mladinske književnosti (2008) opredeljuje tri vrste ciljev didaktike mladinske 
književnosti:  

 vzgojne,  
 procesne/funkcionalne in 
 izobraževalne cilje,  
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ki so med seboj prepleteni (to pomeni, da npr. pridobivanje literarnega znanja prispeva k 
večanju recepcijske zmožnosti, kar povečuje možnost, da bodo učenci brali, tudi ko zunanja 
motivacija ne bo več prisotna) (Kordigel Aberšek, 2008). Podobno t. i. temeljne cilje pouka 
književnosti deli tudi Boža Krakar Vogel, le da uporabi drugačno poimenovanje (vzgojni cilji, 
razvijanje književnih sposobnosti in književno znanje) (Krakar Vogel, 2004). 

Tudi Metka Kordigel Abešek navaja osrednji cilj pouka književnosti, vendar ga opisuje z 
vidika recepcijske didaktike mladinske književnosti. Pravi, da je ˝osrednji cilj literarnega 
pouka v spodbujanju srečevanja s književnostjo in razvijanju zmožnosti za literarnoestetska 
doživetja ob tem srečevanju˝, ter pri odmerjanju obsega literarnovednih znanj uporablja  
˝kriterij, ali učencu te starosti, na tej stopnji recepcijskega razvoja odmerjena količina 
literarnovednega znanja olajšuje pot do besedilnega pomena in torej literarnoestetsko 
doživetje intenzivira ali predstavlja zanj prevelik balast in zato njegovo literarnoestetsko 
doživetje pod težo svoje obilnosti preprosto duši.˝ (Kordigel Aberšek, 2008, str. 21.)  

Osrednji vzgojni cilj didaktike mladinske književnosti je privzgojiti vedenjski model, in sicer 
da bi ukvarjanje s književnostjo človeku predstavljalo vir ugodja, ki ga bo zaznamoval za vse 
življenje in ga bo lahko prenašal na svoje otroke. Ta cilj je afektiven, zato ga je nemogoče 
doseči v kratkem času (Krakar Vogel, 2004). 

Procesni cilj je izboljševanje recepcijske zmožnosti oz. zmožnosti za ˝ustvarjalno 
komunikacijo z literarnim besedilom˝ (prav tam, str. 31). Didaktika mladinske književnosti 
naj bi razvijala njene dele, ki so zmožnost: 

1. oblikovanja domišljijskočutne predstave,  
2. odkrivanja ˝vrat za identifikacijo˝, 
3. zaznavanja pripovedne strukture,  
4. zaznavanja značaja književnih oseb,  
5. zaznavanja in razumevanja perspektiv,  
6. razumevanja in doživljanja besedilne stvarnosti,  
7. zaznavanja razpoloženja,  
8. zaznavanja in razumevanja avtorja,  
9. preklopa iz objektivne v subjektivno miselno shemo,  
10. povezovanja motivov v temo in 
11. prepoznavanja literarne forme (Kordigel Aberšek, 2008). 

Izobraževalni cilji so razdeljeni v tri skupine:  

1. prepoznavanje komunikacijske situacije pri recepciji književnosti (otroci se učijo 
razlikovanja med vlogo poslušalca in vlogo sprejemnika ter med dvema tipoma 
sporočil, tj. predstavno in vplivanjsko vlogo jezika),  

2. literarnozgodovinsko znanje (otroci spoznavajo kanon mladinske književnosti) in 
3. literarnoteoretično znanje (otroci prepoznavajo formalne značilnosti nekaterih 

književnih vrst) (prav tam). 
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UČITELJEVA PRIPRAVA NA ŠOLSKO INTERPRETACIJO 
KNJIŽEVNEGA BESEDILA  
 

Igor Saksida v svojem delu Izhodišča in modeli šolske interpretacije mladinske književnosti: 
priročnik za književno vzgojo (1994) opozarja, naj učitelj pri pripravi na šolsko interpretacijo 
besedila upošteva pet stopenj njegovega branja: 

1. branje odraslega in lastno razumevanje besedila, 
2. predvidevanje hipotetične otroške oz. najstniške recepcije, 
3. strokovna priprava z razčlembo besedila,  
4. postavitev cilja,  
5. izbira metod spoznavanja in poučevanja. (Saksida, 2008)  

Prvo dejanje priprave je učiteljevo branje, ki ni vezano na mladega bralca. Pomembno je, da 
učitelj sam zna in zmore vzpostaviti osebno razumevanje besedila. Branje naj bi doživljal kot 
˝zasebni bralec˝, bral naj bi torej zaradi lastnega zadovoljstva in ker mu branje predstavlja 
vrednoto. 

Drugo dejanje je osredotočeno na učiteljevo branje ˝skozi otrokove oči˝, da prilagodi 
sporočilnost njihovim bralnim zmožnostim in se sprašuje, kaj bi bilo zanje zanimivo in 
relevantno, saj otroci oz. mladostniki berejo drugače, v središču šolske interpretacije pa mora 
biti prav njihovo doživljanje besedila.  

Tretje dejanje predstavlja prehod od spontanega k reflektiranemu doživetju. Učitelj izbere 
elemente besedila, ki bodo osnova za skupno analizo in razčlembo v razredu. Pri tem moramo 
biti pozorni, da se faza ne trivializira, na kar opozarja že Perry Nodelman. Pomembno je, da 
se ne osredotočamo le na razlago neznanih besed (Nodelman meni, da bralni užitek ni 
povezan z razumevanjem besed), poznavanje geografije itd. ter se ne zapletamo v razlaganje 
dejavnosti, ki niso bistvene za razumevanje samega besedila oz. njegove poante (npr. kako se 
skuha hrana, opisana v besedilu). Poleg tega lahko podrejanje branja književnosti drugim 
področjem (npr. naravoslovnim temam), realizacija učne ure le na podlagi snovi, ki je 
ponujena v učbeniku, in poudarjanje vloge zunanjega preverjanja znanja strokovno pripravo 
zelo omejijo ali trivializirajo.  

V četrti fazi učitelj določi cilje književnega pouka, ki jih bo realiziral, in s katerimi 
dejavnostmi bo to realizacijo dosegel. Izbrani cilji, ki so zapisani v učnem načrtu, naj 
pripomorejo k poglabljanju književnega doživetja in razvijanju bralne zmožnosti. Zapisani naj 
ne bodo presplošno, ampak naj se nanašajo na konkretno besedilo.  

V sklepni fazi učitelj izbere metode in oblike dela. Te naj bodo čim bolj raznovrstne, 
primernejše pa so tiste, ki omogočajo ustvarjalnost in samostojnost največjemu možnemu 
številu učencev (prav tam). 

 

NAČELA ZA IZBIRANJE KNJIŽEVNIH DEL 
 

Učni načrt za slovenščino (2011) določa le nekatera obvezna literarna dela za obravnavo v 
razredu. V prvem triletju je obvezna obravnava petih določenih avtorjev (Niko Grafenauer, 
Kajetan Kovič, Svetlana Makarovič, Ela Peroci, Oton Župančič), enega sodobnika po lastni 
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izbiri učitelja in slovenskih ljudskih pravljic. To učitelju omogoča, da dela, ki jih bo z učenci 
obravnaval pri pouku, do določene mere izbira sam. Menim, da je avtonomnost izbire še 
posebej pomembna, saj učitelju omogoča, da izbira besedila, ki so mu bližja in jih razume, 
posledično pa je verjetnejše, da bo obravnava v razredu bolj globoka in bolj doživeta 
(Saksida, 2008). 

Ko izbiramo literarno delo za obravnavo v razredu, sledimo naslednjim načelom: 

1. recepcijskemu načelu (osrednje merilo je učenec),  
2. literarnozgodovinskemu načelu (osrednje merilo je obdobje),  
3. literarnoteoretičnemu načelu (osrednje merilo so pojmi literarne teorije, npr. tema, 

zvrst, besedilo kot medbesedilo itd.) 
4. načelu nacionalne in mednarodne pomembnosti (osrednjo merilo je nacionalna 

pripadnost avtorja, mednarodna pomembnost avtorja ali dela) in 
5. merilu izbiranja literarnih del glede na okoliščine kurikuluma (Krakar Vogel, 2004). 

 

FAZE ŠOLSKE INTERPRETACIJE  
 

V nadaljevanju bom opisala faze šolske interpretacije, njihovo zaporedje pa ustreza trem 
ravnem stika z besedilom (tj. zaznavanje in doživljanje, razumevanje, vrednotenje). Njihovo 
sosledje predstavlja priporočen in ne obvezujoč (predpisan) model, ki služi razvijanju bralne 
sposobnosti. Kako so faze oblikovane in kakšen je njihov obseg, je odvisno od besedila, 
bralca in zunajbesedilnih (stvarnih in medbesedilnih) dejavnikov. Faze šolske interpretacije 
so:  

1. uvodna motivacija,  
2. najava besedila, lokalizacija in interpretativno branje,  
3. premor po branju, 
4. izražanje doživetij, analiza, sinteza in vrednotenje ter 
5. ponovno branje in nove naloge (Saksida, 1994).  

 

Uvodna motivacija  
Uvodna motivacija je sestavni del vsake šolske interpretacije. Njen namen je spodbuditi 
učenca k določeni dejavnosti ali obnašanju. Motivacija je dvoplastna, torej je lahko hkrati 
miselna/predstavna in čustvena. Motivacija je del postopka, ki vodi k ustreznejšemu 
sprejemanju besedila, namenjena pa je usmerjanju pozornosti učencev na značilnosti besedila. 
Bistvenega pomena je, da je povezana z besedilom (čustvena in predstavna senzibilizacija 
bralca). Z uporabo različnih tipov (poznamo jezikovni in nejezikovni tip) in podskupin 
motivacij omogočamo spodbujevalni učinek. 

 

JEZIKOVNE MOTIVACIJE 

1) BESEDILNE: igra dveh besed, daljšanje besed, kovačnica besed, rebus, asociacije, 
primerjave, glasovno druženje, nesmisli;  

2) PREDSTAVNE: poetizacija stvarnosti, domišljijska slika, domišljijsko potovanje;  
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3) ZGODBENE: ˝Kaj bi se zgodilo, če bi …˝, motivacija na podlagi začetnih in vodilnih 
povedi, igra vlog, uporaba gledaliških izraznih sredstev;  

4) IZKUŠENJSKE: pridobivanje pomena, pridobivanje problema, situacijska motivacija;  
5) MEDBESEDILNE: ponovitev literarnega znanja, narobe pravljica, ˝In potem?˝. 

 

NEJEZIKOVNE MOTIVACIJE 

1) GLASBENE; 
2) LIKOVNE; 
3) GIBALNE IGRE; 
4) PLES IN PANTOMIMA. 

 

Najava besedila, lokalizacija in interpretativno branje 
Učenec, ki je čustveno in predstavno motiviran, se z določenim besedilom v šolski 
interpretaciji prvič sreča v fazi interpretativnega branja. Pred branjem se mu običajno 
predstavi lokalizacijo besedila, ki vsebuje ˝znotraj- ali zunajbesedilne stvarne podatke in 
pojasnila o obravnavanem delu.˝ (prav tam, str. 72) Med zunajbesedilne stvarne podatke 
sodijo: avtor, naslov, delo, iz katerega je vzet določeni odlomek, ali pesniška zbirka, iz katere 
je vzeta pesem (zbirka, v kateri je bila pesem prvič objavljena). Znotrajbesedilna/vsebinska 
lokalizacija je obvezna predvsem pri šolski interpretaciji odlomka. Učitelj mora po uvodni 
motivaciji in pred interpretativnim branjem oblikovati t. i. predzgodbo, ki je lahko tudi 
sklepni del uvodne motivacije. 

Med interpretativnim branjem morajo biti učenci sproščeni, saj neugodni položaji (npr. roke 
na hrbtu) otežujejo spontano sprejemanje besedila. Učitelj naj ne ustvarja motečih dejavnikov 
ali komunicira s pogledom. Učiteljevo interpretativno branje naj temelji na sporočilnosti in 
oblikovanosti besedila (prav tam). 

 

Premor po branju  
Premor je pomemben, ker se med njim oblikujejo učenčevi intimni čustveno-predstavni 
odzivi na besedilo, ki predstavljajo izhodišče za naslednjo fazo šolske interpretacije. 
Predstavlja trenutek tišine, ko učenci urejajo vtise o prebranem besedilu, in je pomemben tako 
za učenca kot tudi za učitelja, saj lahko oceni vzdušje in odzive, ki jih je ustvarilo delo (prav 
tam). 

 

Izražanje doživetij, analiza, sinteza in vrednotenje  
Pogovor o besedilu predstavlja osrednjo fazo za razvijanje učenčevih zmožnosti za dialog z 
besedilom. Učenci med njim opazijo morebitne prezrte prvine besedila ter tako razvijajo svoje 
bralne strategije (Saksida, 2008). 

Cilj izražanja doživetij je ˝zmanjševanje razkoraka med učenčevimi stvarnimi doživetji 
besedila in možnim popolnejšim doživetjem, kar se dosega z upoštevanjem načela 
dialoškosti.˝ (Saksida, 1994, str. 75) Za popolnejše doživetje je pomembno, da tako učenci kot 
tudi učitelj izražajo svoja čustva, misli, opažanja in asociacije. Izražanje doživetij je izhodišče 
za pridobivanje bralne sposobnosti.  
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Analiza besedila pomeni poglabljanje spontanega doživetja. Skozi analizo se postopoma 
razvijajo vse bralne sposobnosti. Učenci doživljajo in zaznavajo zvočnost in nenavadnost 
besed ter besedilne slike, ki jih prepoznavajo, doživljajo in povezujejo z osnovnim 
razpoloženjem v besedilu. Pesemske slike pripomorejo k razvijanju učenčeve sposobnosti 
fantazijskega mišljenja in s tem spodbujajo učenčevo izražanje lastnega dojemanja pesemske 
slike.  

Sinteza, tj. strnjevanje doživetij in spoznanj, je povezana z vrednotenjem in predstavlja 
najbolj zapleteno stopnjo obravnave besedila. Zajema temeljne pojme književnega znanja in 
vsebinske ter oblikovne sestavine besedila. Osnovna značilnost vrednotenja je odkrivanje 
povezav med bralcem in delom. Vrednotenje naj se izvaja na podlagi učenčevega odziva. 
Saksida v svojem delu omeni tudi medbesedilno vrednotenje, ki je pravzaprav primerjanje 
besedila z drugimi besedili (prav tam). 

 

Nove naloge  
Posebno mesto med fazami  ima ponovno branje besedila, ki je pomembno za (kolikor je le 
mogoče) polno literarnoestetsko doživetje. Smotre književnega pouka dosegamo tudi s 
pomočjo pomnjenja besedila, ki omogoča vključitev besedila kot trajne vrednosti v bralčev 
duhovni svet (prav tam). Ustvarjalne in poustvarjalne nove naloge predstavljajo sklepno fazo 
obravnave in omogočajo poglabljanje literarnoestetskega doživetja (Saksida, 2008). 
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DEFINICIJA BRALNEGA INTERESA  
 

V SSKJ je pojem interes definiran kot ˝kar je, predstavlja komu določeno vrednoto˝, ˝kar 
daje, prinaša ugodne, pozitivne posledice; korist˝, oz. ˝hotenje, želja po določenem 
udejstvovanju; zanimanje, nagnjenje˝. 

Sonja Pečjak, avtorica dela Bralna motivacija v šoli: merjenje in razvijanje (2006), pravi, da 
interes poleg kompetentnosti, zatopljenosti in prepričanja o pomembnosti branja sodi tudi 
med prvine notranje motivacije branja (Pečjak, 2006). 

˝Suzanne Hidi navaja, da je v strokovni literaturi interes pojmovan na mnogo različnih 
načinov: kot navada, kot motivacijsko prepričanje, kot poteza, kot komponenta osebnosti in 
kot nekaj, kar ˝izvabi narava besedila˝. Najpogosteje je opredeljen kot psihološko stanje in/ali 
nagnjenje posameznika.˝ (Hidi, 2000, v Pečjak, 2006). 

S. Hidi pravi, da ˝interes kot psihološko stanje vključuje usmerjeno pozornost in povečano 
misleno delovanje, ki običajno napor povečata, vendar ker nam je dejavnost zanimiva, le-tega 
ne občutimo, vključuje pa tudi vztrajanje ter čustveno vključenost.˝ (Hidi, 2000, v Pečjak, 
2006). 

Karen P. Murphy in Patricia A. Alexander (2000; v Hidi, 2001) menita, da ˝interes predstavlja 
čustveno reakcijo, ki lahko traja daljši ali krajši čas, je lahko pozitivna ali negativna, ima 
lahko dolgoročni učinek na posameznikovo znanje in vrednote ali pa ne.˝ (Murphy in 
Alexander, 2000, v Hidi, 2001, v Pečjak, 2006). 

S. Hidi loči med situacijskim in osebnim interesom, ki se marsikdaj prekrivata in vplivata 
eden na drugega. Značilnost prvega je, da ga povzročijo določeni pogoji oz. predmeti, ki 
usmerjajo posameznikovo pozornost, značilnost drugega pa, da je dolgotrajnejši in stabilnejši, 
povezan s povečanjem znanja, pozitivnimi vrednotami in čustvi do nekega področja, predmeta 
ali dejavnosti. Obe obliki spodbujata miselno delovanje in učenje ter s tem prispevata k 
boljšemu bralnemu razumevanju ter bralni in učni uspešnosti učencev (Hidi, 2000, v Pečjak, 
2006). 

Albert J. Harris in Edward R. Sipay pravita, da je za vzdrževanje, poglabljanje in razvoj 
interesov pomembno, da učencu bralna dejavnost nudi zadovoljstvo (užitek), da ima občutek 
varnosti (besedilo ni pretežko), da ima občutek napredovanja (možnost izboljševanja s 
ponovnimi vajami itd.) in da doživi sprejetost in potrditev v socialnem okolju (Harris in 
Sipay, 1979, v Pečjak, 2006). 

Albert J. Harris in Edward R. Sipay pravita, da je za vzdrževanje, poglabljanje in razvoj 
interesov pomembno, da učencu bralna dejavnost nudi zadovoljstvo (užitek), da ima občutek 
varnosti (besedilo ni pretežko), da ima občutek napredovanja (možnost izboljševanja s 
ponovnimi vajami itd.) in da doživi sprejetost in potrditev v socialnem okolju (Harris in 
Sipay, 1979, v Pečjak, 2006).  
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RECEPCIJSKI RAZVOJ PO METKI KORDIGEL ABERŠEK  
 

                                                               

Slika 2: Naslovnica knjige Didaktika mladinske književnosti 

  

Zanimanje za raziskovanje bralnega razvoja je naraslo v tridesetih letih (1930–1941). Z njim 
se je ukvarjala psihologija, predvsem razvojna psihologija. Strokovnjaki na teh področjih so 
želeli popisati razvoj bralnih in literararnoestetskih sposobnosti ter sposobnosti estetskega 
doživljanja mladega bralca. Različni avtorji so bralni razvoj razdelili na posamezne stopnje in 
dobe. Na podlagi spoznanj so mladinsko književnost razdelili v sezname knjig glede na 
primernost za posamezno stopnjo dojemljivosti otroka v določeni razvojni fazi. Metka 
Kordigel Aberšek, strokovnjakinja za didaktiko mladinske književnosti in univerzitetna 
profesorica, v članku Bralni razvoj, vrste branja in tipologija bralcev (1990) na kratko 
opisuje tipologije različnih avtorjev (Charlotte Buhler, Elisabeth Schliebe-Lippert, Hans 
Eberhard Giehrl, Alexander Beinlich) oz. njihove poskuse razdelitve bralnega razvoja na 
stopnje (Kordigel, 1990). Oblikuje sintezo tipologij, pri čemer obdrži vse, kar se ji zdi 
uporabno oz. aplikativno, in opusti, kar se ji zdi neuporabno. Vse skupaj dopolnjuje z 
ugotovitvami Walterja Sherfa o izboru literature v povezavi z bralčevo psihološko zrelostjo, 
periodizacijo pravljične dobe po Marjani Kobe, sodobne slovenske literarne zgodovinarke, 
raziskovalke mladinske književnosti ter mladinskega in šolskega knjižničarstva, in razvojno 
psihologijo Jeana Piageta, švicarskega vodilnega psihologa, filozofa in naravoslovca 20. 
stoletja (Kordigel, 1991). 

Rezultat poskusa je delitev bralnega razvoja na naslednje stopnje (podrobneje opisane v delu 
Didaktika mladinske književnosti, 2008):  

1. senzomotorično obdobje (do konca 1. leta), 
2. obdobje otrokove praktične inteligence (traja od konca 1. do 2./3. leta), 
3. obdobje intuitivne inteligence (traja od 2./3. do 7./8. leta), 
4. obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij (traja od 7./8. do 12. leta) in 
5. obdobje abstraktne inteligence (začne se po 12. letu) (Kordigel Aberšek, 2008). 

 

Senzomotorično obdobje in obdobje praktične inteligence 
M. Kordigel Aberšek prvi dve obdobji opisuje skupaj, saj so zmožnosti recepcije književnosti 
v senzomotorično obdobju sicer izjemno intenzivne, a močno omejene, ker otrok jezik šele 
usvaja. Mladinska književnost pa je konec koncev le besedna umetnost (prav tam). 

Otrok prvi stik z estetsko oblikovano besedo doživlja že v senzomotoričnem obdobju. Takrat 
še ne pozna simbolične funkcije besede niti ni sposoben misli in aktivnosti v zvezi s 
predstavami o kakršnem koli predmetu izven dosega njegovega pogleda (Kordigel, 1991). V 
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tem obdobju torej najintenzivnejše zaznava zvočno podobo besede ter ritem in melodijo, ki jo 
ustvarjata rima in asonanca (Kordigel Aberšek, 2008). Otrok ima težnjo po prijetnih 
doživljajih in izogibanju neprijetnim dražljajem (Kordigel, 1991). Otroci v tej starosti zato 
zaznavajo besede, ki ustvarjajo njim prijetne zvoke (Kordigel Aberšek, 2008). 

Otrok ugodje povezuje s sitostjo, suhimi plenicami, toplino in varnostjo materinega naročja, 
torej s fizičnim in psihičnim ugodjem, ki ju lahko stopnjujemo z estetskim ugodjem. Mati to 
ugodje lahko stopnjuje s prepevanjem (otroka ima medtem nujno v naročju). Po mnenju 
strokovnjakov je to estetski pradoživljaj, ki močno vpliva na kasnejšo otrokovo 
literarnoestetsko dojemljivost, če je celo ne pogojuje (Kordigel, 1991). 

Otrok v tej fazi doživlja le formo, vsebina pa mu je nedostopna in zato nepomembna. Tako 
polno, kot samo formo doživljamo v tej fazi, je ne doživljamo nikoli več. V kasnejših 
obdobjih bralca privlači (ali odbija) vsebina, ko (če) doseže stopnjo pravega literarnega 
branja, pa forma in vsebina postaneta enakovredni oz. se zlijeta v sozvočje estetske lepote 
(prav tam). 

Otrok okoli drugega leta starosti začne razvijati sistem vedenjskih vzorcev in s pomočjo 
diferenciranih znakov poimenuje stvari. Piaget opisuje pet tipov takih diferenciranih znakov:  

1. posnemanje, ponavljanje – je predstopnja predstave. Otrok ne pozna besede, zato si 
pojav/dogodek prikliče v spomin tako, da ponovi gib, položaj telesa, obrazno mimiko, 
ki ga je spremljala v preteklosti. Na ta način posredno premišljuje in položaj 
poljubnokrat ponovi. Končni rezultat procesa je, da otrok razume, kaj se mu je 
zgodilo; 

2. simbolna igra – je sistem predelovanja npr. podzavestnih konfliktov. S pomočjo 
simbolne igre otrok predeluje konfliktni položaj, igra preteklo situacijo, ki ga teži. 
Največkrat je to situacija, ko so mu odrasli postavili neko omejitev ali pa ga navajali 
na novo pravilo. Z gibom, besedami in intonacijo (s tistimi jezikovnimi sredstvi, ki jih 
že pozna), s katero so bile besede izgovorjene v pretekli situaciji, torej z igro vlog, 
otrok predeluje in razmišlja o konfliktnem položaju; 

3. otroška risba – je način otrokovega podoživljanja tega, kar je videl in kar se je 
zgodilo. Otrok izrazi čustva in predstave, ki jih s pomanjkljivim jezikom ne more;  

4. notranje slike – so ˝miselne kopije slik, ki jih je otrok že videl v realnem svetu, ali 
konstrukcija, montaža novih slik.˝ (Kordigel Aberšek, 2008, str. 47) To pomeni, da 
otrok lahko v spomin prikliče že znane podobe (reproduktivne slike) – to so slike v 
predoperativni dobi – ali pa si predstavlja slike gibanj, sprememb itd., čeprav jih še ni 
videl (Kordigel, 1991). Otrok premišljuje skoraj v pravem pomenu besede, le da to 
počne s pomočjo notranjih slik, ne pa z notranjimi besedami.  

5. jezik.  

Otrok pri dveh letih razpolaga le s prvimi štirimi tipi diferenciranih znakov, saj jezik šele 
usvaja (Kordigel Aberšek, 2008). 

Potem ko otrok jezik že osvoji, so vsi ostali štirje tipi diferenciranih znakov še vedno 
pomembno orodje za razmišljanje o literarnih delih. To se kaže npr. z otrokovim 
posnemanjem ˝razbojniškega tacanj˝ Ronje (posnemanje, ponavljanje), igranjem znamenitega 
dialoga med Rdečo kapico in volkom (simbolna igra), risbo grde Pepelkine mačehe (otroška 
risba) itd. Ne smemo pa pozabiti na notranje slike, ki predstavljajo ključno zmožnost, ko 
otrok ob recepciji mladinske književnosti ustvarja domišljijskočutne podobe književnih oseb, 
prostora in dogajanja (prav tam). 
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Ko otrok začne spoznavati jezik, mu starši najprej predstavijo laporelo (kartonasta 
zapognjenka), ki služi tako za igračo kot za branje. Ta atipična knjiga ima, če je izdelana za 
najzgodnejšo starost, na vsaki strani narisano eno podobo, ki jo otrok že pozna iz svoje 
neposredne okolice. Predmeti se povezujejo s stalnim in vedno ponavljajočim se glasbenim 
zvokom (zvočni dražljaj), ki ga otrok poveže s sliko (vizualni dražljaj) in tako dojame 
simbolično funkcijo besede. Otrok najprej poveže le konkreten predmet (iz svoje okolice) s 
posameznim znakom, nato pa poveže tudi dvodimenzionalen, nekoliko stiliziran, barvno in 
oblikovno drugačen predmet na sliki. To predstavlja velik intelektualen napredek in drugo 
stopnjo usvajanja jezika (Kordigel, 1991). 

Kmalu ga začnejo zanimati tudi slike predmetov in živali, ki jih ne srečuje v svojem okolju, 
zato začne spraševati o njih (˝Kaj je to?˝). Takšno spraševanje mu predstavlja igro, ki 
omogoči pomnjenje prej neznanih zvočnih in vizualnih kombinacij, in s tem omogoča, da se v 
zelo kratkem času nauči kompleksnega jezikovnega sestava maternega jezika.  

Znanje jezika se s tem dvigne do ravni, ko se otrok do določene mere lahko sporazumeva s 
svetom okoli sebe, zato zahteva kompleksnejšo literaturo. Zanimive mu postanejo slikanice. 
Te ponazarjajo situacije iz otrokovega okolja, in sicer takšne, ki jih doživljajo praviloma vsi 
otroci, ali pa takšne, ki jih zaposlujejo dalj časa (v teh so soočeni z nerazumljivimi ali 
neprijetnimi zahtevami odraslih: morajo jesti, ko niso lačni; ne smejo risati po steni itd.). Na 
začetku si otrok slikanice le ogleduje, nato mu starši o narisanih situacijah pripovedujejo in 
šele nazadnje mu preberejo k ilustraciji pripadajoče besedilo (ko lahko otrok svojo navzven 
usmerjeno aktivnost vsaj za nekaj časa ponotranji) (prav tam). 

Branje je sprejemanje besedila kot celote, zato ne moremo reči, da zdaj otrok že bere. Izbira 
namreč le tiste signale, ki so mu pomembni oz. tiste elemente, ki ustrezajo njegovemu 
trenutnemu predstavnemu svetu (tiste, ki ga tudi v resničnem življenju zaposlujejo). Z njihovo 
pomočjo podoživi situacijo, ki je prej ni razumel. Zato lahko rečemo, da je funkcija slikanice, 
da otroku pomaga priklicati v spomin pomembne temeljne izkušnje iz obdajajočega sveta 
(prav tam). 

Slikanica tako opravlja funkcijo simbolične igre, saj otrok izbira tiste elemente besedila, ki 
opisujejo zanj problematično situacijo. Večina slikanic pripoveduje o prevzemanju osnovnih 
vzorcev obnašanja, o sprejemanju pravil, ki urejajo npr. družinsko življenje. Poleg tega se 
otrok identificira z eno izmed književnih oseb v slikanici, in sicer z otrokom, ki krši pravila v 
svetu odraslih, saj lahko na tak način svojo željo uresniči vsaj v domišljiji. Še vedno pa ne 
more dojeti sveta takšnega, kot je, zato si svet ˝znotraj slikanice˝ prilagaja in ustvari nov 
domišljijski, dogajalni prostor. Ustvarja si tudi novo in neposrednejšo simboliko, da bi z njo 
in preko nje dojel pravila, po katerih deluje svet odraslih (prav tam). 

 

 

Obdobje intuitivne inteligence  

M. Kordigel Aberšek obdobje intuitivne inteligence z vidika recepcijske zmožnosti oz. 
˝zmožnosti komunikacije z literarnim besedilom˝ deli na dve fazi: obdobje egocentrične 
recepcije in naivno pravljično obdobje (Kordigel Aberšek, 2008).  
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a) Obdobje egocentrične recepcije  

Za to fazo je značilno, da se iz senzomotorične in praktične inteligence razvije mišljenje. 
Temu procesu pomaga jezik, saj lahko otrok z njegovo pomočjo opisuje dogajanja, 
rekonstruira preteklost, omenja predmete, ki niso prisotni, in razmišlja o aktivnosti, ki še ni 
bila izvršena (Kordigel, 1991). Otrokov besedni zaklad se bogati, besede pa dojema kot imena 
stvari. S pomočjo besed si v spomin prikliče predstave, ki mu omogočajo sledenje vsebini, ki 
jo začne dojemati. Šele po tretjem letu starosti pa otrok začne besede dojemati kot znake za 
skupino reči, ki imajo vsaj eno (zanj relevantno) skupno lastnost (prav tam). 

V tej fazi se otrok popolnoma osredotoča na subjekt in se šele kasneje obrne k drugim ljudem 
ter prilagodi realnosti, saj je pod vplivom egocentričnosti (prav tam).  

Za otroka te starosti je značilen animizem. Otroku se najprej zdi živ vsak objekt, ki izvaja 
kakršno koli aktivnost, kasneje opredeli kot žive tiste objekte, ki se gibljejo, in še kasneje le 
tiste, ki se gibljejo sami od sebe. Tipična značilnost otroka te starosti je tudi artificializem. 
Otrok je prepričan, da so vse naredili ljudje, npr. da so ljudje posadili kamenčke, iz katerih so 
zrasle gore itd. (prav tam). 

Okoli tretjega leta starosti si začne otrok ob pripovedovanju predstavljati osebe, njihova 
dejanja in dogajalni prostor. Starši začnejo svojim otrokom pripovedovati zgodbice in 
pravljice, ker pa se otrok težko osredotoča (na neznane osebe in dogajanje, ki niso povezani z 
njegovimi konkretnimi življenjskimi problemi) potrebuje spodbudo. Zato so primerne razne 
glasbene pravljice ali pravljice, opremljene z verzi. V njih otrok lahko aktivno sodeluje in 
na koncu poglavja dogajanje povzame s pesmico, ki poudari pomembne elemente (prav tam). 

Otrok se v tem obdobju začne srečevati z ˝realnimi˝ literarnimi svetovi, ki so urejeni po 
objektivni miselni shemi, in ˝nerealnimi˝ domišljijskimi literarnimi svetovi, ki so urejeni po 
subjektivni miselni shemi. Obe se razvijata vzporedno. V obdobju egocentrične recepcije 
otrok lažje procesira literarna besedila, v katerih so književni svetovi urejeni po miselni 
objektivni shemi, v naivno pravljičnem obdobju (ki ga bom opisala v naslednji točki) pa lažje 
procesira besedila, ki se dogajajo v pravljičnih svetovih in so zgrajena na temelju subjektivne 
miselne sheme (Kordigel Aberšek, 2008). 

b) Naivno pravljično obdobje  

V naivno pravljično obdobje otrok stopi, ko se je zmožen dalj časa posvetiti dogodkom in 
osebam, ki niso povezane z njim. Včasih je veljalo pravilo, da naj se v tem obdobju otroku 
bere le klasične pravljice, vendar slednje v današnjem času nimajo več tako pomembne vloge 
kot nekoč (Kordigel, 1991). 

Pravljični tip književnosti (tj. domišljijsko oblikovana otroška književnost vseh vrst) pa je 
kljub temu še vedno zelo priljubljen, saj svet prikazuje tako, kot ga otrok občuti in nanj gleda 
v fazi intuitivne inteligence. Drugi razlog priljubljenosti pravljičnega tipa književnosti 
predstavlja dejstvo, da se otroka utrjuje v veri, da se mu ne more zgoditi nič hudega. Čudeži, 
ki jih pravljice opisujejo, imajo za otroka podobno vlogo kot v realnem življenju mati, torej 
da njega samega (oz. književno osebo, s katero se je identificiral) nekdo varuje. V tej fazi 
estetski dražljaj ni več povezan s fizičnim ugodjem materinega naročja, ampak z 
zadovoljevanjem otrokove najpomembnejše psihološke zahteve – hrepenenja po varnosti in 
pripadnosti (prav tam). 



13 
 

V tej fazi lahko govorimo o prvi diferenciaciji med literarnoestetskimi in pragmatičnimi 
bralnimi interesi. Otroka sedaj zanima tudi ˝strokovna˝ književnost, ki se na trgu pojavlja v 
veliko manjšem obsegu kot tradicionalna leposlovna književnost. Ko se starši odločajo za 
nakup knjige za svojega otroka, raje izberejo slednjo, ki je dražja, k nakupu pa se pogosto 
čutijo tudi moralno zavezane. Večji del avtorjev je še vedno mnenja, da se diferenciacija 
zgodi le pri nekaterih otrocih, večina otrok pa naj bi imela še vedno raje leposlovno otroško 
književnost (prav tam). 

Naivno pravljično obdobje se konča, ko se otrok zave, da obstaja meja med pravljico in 
realnim svetom in kje ta meja je, oz. ko otrok na Arthur N. Applebeejevi lestvici doseže 
sklepno stopnjo zmožnosti ločevanja pravljičnega sveta od realnega (Kordigel Aberšek, 
2008). Torej ko reče: ˝Vse to je samo pravljica.˝ (prav tam, str. 54) 

 

Obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij  
Obdobje, ki ga Metka Kordigel Aberšek imenuje obdobje konkretnih, intelektualnih operacij, 
je v opisih drugih avtorjev poimenovano drugače, npr. robinzonsko obdobje (po Ch. Buhler) 
ali doba bralca kot heroja (po Appleyardu), in traja od približno sedmega do dvanajstega leta 
starosti (prav tam).  

Ko otrok (zdaj že učenec) dopolni sedmo leto starosti, se spremeni njegovo razmišljanje – 
njegovo ravnanje ni več impulzivno, kar pomeni, da je sposoben razmisliti, preden se odloči 
za določeno dejanje. Otrok s sedmimi leti postane socialno bitje (sposoben je živeti v 
skupnosti, z njo komunicirati ter sooblikovati vzorce in modele življenja), spremenijo se tudi 
njegovi moralni občutki. Zaveda se, da je moralna pravila mogoče spremeniti, vendar se jih 
morajo potem res vsi držati (prav tam). Zahteva pravičnost, tovarištvo in dogovor med 
prijatelji. Partnerstvo pričakuje tudi od staršev, zaradi česar se njegov odnos do avtoritete 
spremeni. Spremeni se tudi njegov odnos do kazni – prekrškov ne sodi več tako strogo, poleg 
tega se ozira na namen in vzroke kršitve pravila (Kordigel, 1991). 

Otrok na tej stopnji ne verjame več v klasične pravljice, saj loči realni in irealni svet, svet 
kavzalnosti in logike ter svet subjektivnih zakonitosti prejšnjega obdobja (prav tam). Še 
zmeraj rad odpotuje v pravljične svetove, kjer se mu izpolnijo najdrznejše želje, vendar v njih 
ne vidi več odslikave realnega sveta, ampak pobeg iz dolgočasne ujetosti v pravila, ki jih 
postavljajo odrasli (Kordigel Aberšek, 2008). V teh svetovih oz. v svoji domišljiji pa svet 
lahko prilagodi sebi in svojim željam.  

Literarne osebe na tej stopnji (še vedno) s pomočjo čudežev dosegajo velike uspehe in 
doživljajo različne dogodivščine. Otrok si želi doživetij, novosti, razburljivosti. Zanima se za 
mladinske romane in pustolovske pravljice (npr. Pika Nogavička, Ostržek, Peter Pan), ki 
mu omogočajo razburljivost in beg iz dolgočasnega vsakdana (Kordigel, 1991). 

Sledi lahko dokaj zapleteni zgodbi, ki vključuje več oseb na različnih krajih dogajanja. 
Literarnih oseb ne dojema več kot samo dobre ali samo slabe, saj sedaj že razume, da ima 
oseba lahko več različnih značajskih lastnosti (npr. prijazen, pravičen, vendar neubogljiv 
otrok). Z literarnimi osebami, ki so otroku podobni v lastnostih ali vsaj v željah, se lažje 
identificirajo (prav tam). 

Značilnost tega obdobja je tudi otrokov izrazit smisel za pravičnost oz. angl. fairplay, ki ga 
zahteva od književnosti. Otroku ni všeč, da slabo zmaga, zato lahko rečemo, da zavrača 
književnost, ki ne prikazuje sveta, kakršnega si predstavlja sam, kar je posledica njegovega še 
vedno trajajočega infantilnega dojemanja književnosti (prav tam). 
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V tem obdobju otrok že bere s pragmatično motivacijo, ki je povezana s pridobivanjem znanja 
na področju narave in družbe ter drugih podobnih predmetov. Zanimive so mu knjige o 
preteklih časih, o drugačnih načinih življenja, o tujih kulturah itd. Sprva bere različne 
enciklopedije z mnogo slikami (primerne so bogato ilustrirane enciklopedije za odrasle), ki 
ga prisilijo, da prebere tudi besedilo ob njih. Otrok informacijsko branje lahko nadgradi pri 
osmih ali devetih letih, ko je zmožen prebrati poljudoznanstveno knjigo v celoti. Na 
razpolago mu je tudi umetniškopoučna proza, tip književnosti, v katerem so splošno 
veljavna dejstva oblikovana na umetniški način (prav tam). 

Pragmatično branje1 otrok prenese tudi na branje literarnih besedil. Knjige kar ˝požira˝, saj si 
ves čas želi spoznati kaj novega in razburljivega. Zanima ga predvsem vsebina, same forme 
mnogokrat niti ne opazi. V primeru, da mu je knjiga všeč in jo ima na dosegu roke (npr. doma 
na knjižni polici), jo pogosto prebere tudi večkrat, zato se, ker se mu je ob ponovnem branju 
ne mudi brati do konca, osredotoči tudi na formo (opise pokrajin, razpoloženj itd.) ter občuti 
njene lepote. Redko pa se zgodi, da bi si jo večkrat izposodil v knjižnici (prav tam). 

Ko otrok stopi v obdobje konkretnih, logičnih operacij, praviloma že zna brati, zato mu starši 
ne pripovedujejo več, prenehajo sodelovati pri izboru literature zanj in branje postane njegova 
zasebna stvar. S tem zamudijo priložnosti, s katerimi bi lahko spodbujali otrokovo literarno 
dojemljivost. Starševo glasno branje mladinske pustolovske književnosti v otroku spodbuja 
njegov interes. Omogoča mu povezovanje estetskega dražljaja s fizičnim ugodjem, ki ga 
doživlja v tej zaupni atmosferi. Podobna situacija je tudi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 
kjer je živega pripovedovanja z vsakim letom šolanja manj. Živo pripovedovanje spodbuja 
literarnoestetsko dojemljivost, saj spaja fizično ugodje in estetski dražljaj oz. branje in 
občutek ugodja. Zato je pomembno, da živo branje izvajamo čim dlje, saj se povezava med 
njima tako veliko bolj utrdi (prav tam).  

 

Obdobje abstraktne inteligence  
Obdobje abstraktne inteligence je obdobje, ko otrok doseže fazo razvoja, imenovano 
adolescenca. Za ta proces je značilno mladostnikovo iskanje samega sebe, zaključi se njegov 
fizični razvoj, adolescent spolno dozoreva, poskuša se orientirati v sistemu vrednot v družbi, 
izbira poklic, dela načrte za življenje, loči se od svoje družine itd. Vse te obremenitve nanj 
vplivajo, kako dolgo bo trajalo do njihove razrešitve, pa je odvisno predvsem od družbe, v 
kateri živi. V primitivnih družbah otrok praviloma sploh nima pubertetniških (mladostniških) 
problemov, saj ga starši na življenje pripravljajo drugače (npr. že od malih nog mu 
posredujejo vrednostni sistem preko tradicionalnih običajev). Bolj je družba civilizirana, večja 
je razlika med spolno in čustveno zrelostjo ter materialno samostojnostjo (prav tam). 

Med adolescenti so ogromne razlike v moralnem razvoju. O moralnih problemih veliko 
razmišljajo, največji pretresi, ki jih doživljajo, se pojavljajo v odnosu do avtoritet. V tej dobi 
ta odnos prestopi v drugo skrajnost, saj adolescenti odklanjajo kakršno koli skrbništvo in 
nasvet. Na pomenu pridobijo vpliv vrstnikov (skupine vrstnikov) in mediji ter medijske 
osebnosti (predvsem glasbeniki in športniki). Moralno bolj dozoreli imajo težave, saj ne 
morejo nekritično sprejeti vsega, kar skupina od njih zahteva. (prav tam). 

Pogosto imajo adolescenti težave v iskanju sebe in prave poti, največkrat se to zgodi tistim, ki 
imajo starše brez trdnih načel, ki so bili zanemarjeni, ki prihajajo iz razbitih družin itd. Ko se 
pri otroku razvije sposobnost refleksije (z njo postane mogoče dojemanje estetske vrednote, 

                                                 
1Branje, s katerim želimo doseči cilje, zadovoljiti interese. Delimo ga na informacijsko, poljudnoznanstveno, 
strokovno in znanstveno branje (Kordigel, 1990). 
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občutenje narave, razumevanje subtilnejšega prikazovanja literarnih osebnosti itd.) in 
sposobnost opažanja svojega lastnega notranjega življenja, zato lahko doseže višjo formo 
iskanja identitete: konstruiranje lastnega jaza in neponovljive, nezamenljive osebnosti. 
Sprašuje se, kdo je, kaj bi rad postal in kako ga vidijo drugi. Išče se na liniji od zunaj 
navznoter, kar pomeni, da začne pri frizuri, ki jo je najlažje spremeniti, in svoji zunanji 
podobi ter se šele nato usmeri v svojo notranjost. Izreden pomen daje mnenju drugih, hkrati 
pa niha tudi njegova predstava o lastni vrednosti (od občutkov popolne moči do popolne 
nemoči, včasih celo želje po samomoru). Možnost doživljanja jaza predstavlja doživljanje 
ekstaze, npr. ob kolektivnem poslušanju glasbe, ekstremni hitrosti na motorju in podobnih 
situacijah, ki jih sicer ni veliko (prav tam). 

Mladostnikove kognitivne zmožnosti se razvijajo in v tem obdobju je že sposoben razmišljati 
o prihodnosti ter svoji vlogi v njej, dojema pa tudi različne ideje in teoretične probleme. 
Zaveda se, da je njegova resničnost le ena od mnogih. Ko razvija svoje jezikovne sposobnosti, 
je zmožen tudi definiranja abstraktnih pojmov. Nekateri mladostniki abstraktno mišljenje 
nadgradijo v smeri znanstvenohipotetičnega. Razvoj opisanih miselnih struktur je v veliki 
meri pogojen s prejetimi učnimi stimulacijami (prav tam). ˝Tudi bralni razvoj napreduje 
analogno z razvojem kognitivnih, socialnih, emocionalnih in moralnih sposobnosti.˝ (prav 
tam, str. 16)  

Mladostnik začne kazati zanimanje za pustolovske romane, ki so vezani na realni svet. V 
književnosti išče potrditev, da čudeži niso potrebni, zato želi, da literarne osebe rešujejo 
težave s pomočjo lastne spretnosti in iznajdljivosti. Ugotovi, da se bo tudi sam moral veliko 
naučiti in biti zelo močan in spreten, da bo lahko tudi on dosegel podobne uspehe kot literarni 
junaki (prav tam).  

Okoli dvanajstega leta starosti otrok spozna strip za odrasle, ki ga običajno prevzame. 
Nekateri otroci po tej fazi ugotovijo, da je ˝vse enako˝ in ˝že vnaprej veš, kaj bo˝, drugi otroci 
se stripov ne naveličajo in še naprej segajo po trivialni književnosti. Otrok, ki so mu starši 
veliko brali in je tudi sam rad bral pravljice ter pustolovske romane, se običajno vrne k 
mladinski književnosti. Predvsem ga privlači književnost, ki govori o položaju posameznika v 
družbi, saj je v dobi, ko se mu zdi svet urejen neumno in nesmotrno, zato je mnenja, da bi ga 
bilo treba ukiniti in na novo zgraditi. Poleg že omenjene ga zanimajo tudi teme, kot so: 
posameznikov spopad z družbo, nerazumevanje njegovih idej, vključevanje v svet odraslih in 
prva ljubezenska čustva. Sčasoma se začne ozirati proti književnosti za odrasle, saj je v njej 
tema spopada posameznika z družbo prav tako pogosta (prav tam). 

Mladostnik je sposoben refleksije o svojih čustvih in motivaciji za svoje ravnanje, zato se 
lahko vživi v čustva drugih oseb, tudi literarnih, in jih podoživlja. Pozoren je na psihološko in 
socialno motivacijo literarnih oseb za njihova ravnanja. Z njimi se preneha nekritično 
identificirati in ta proces v tem obdobju vsaj deloma preseže. Na tej stopnji se je sposoben 
identificirati tudi z osebami, ki so drugačne od njega, ter se do določene mere po potrebi tudi 
distancirati. Literarne osebe na težave pogosto reagirajo precej drugače, kot bi sam, zato 
spozna, da sta njemu samemu prepuščeni presoja in odločitev, kaj je prav in kaj ni. Dojame, 
da se mora z realnostjo soočiti sam in da ni več spojen z osebnostjo literarne osebe (prav tam). 

Mladostnikove kognitivne zmožnosti so sicer razvite do te mere, da lahko bere znanstvena 
besedila, vendar slednje zahteva tudi veliko znanja in učenja, zanimanje za določeno področje 
ter ustrezno šolsko izobrazbo. Znanstvenega branja zato velika večina ljudi nikoli ne doseže 
(prav tam). 

Spoj estetskega dražljaja z občutkoma fizičnega in čustvenega ugodja je potrebno vzdrževati 
čim dlje; ameriški pedagogi menijo, da do konca srednje šole, saj se lahko utrdi le v tem 
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primeru. Ameriški učitelji zato veliko berejo na glas (potem, ko je učitelj z nekaj uvodnimi 
besedami ustvaril primerno atmosfero). Do spontanega pogovora lahko pride takoj, večinoma 
pa se o besedilu pogovarjajo kasneje. Ta del pouka za učence ni obvezen in ga dojemajo kot 
nagrado. V njihovi zavesti je branje povezano z občutkom prijetnega (prav tam). 

Ko otrok preraste dobo intelektualnega egocentrizma, torej ko neha misliti, da je njegovo 
razmišljanje edino pravilno, se faza konča. S tem pa ni končan tudi njegov bralni razvoj. 
Mladostniki dosegajo različne stopnje v literarnoesteskem in pragmatičnem branju, vendar 
sčasoma na obeh bralnih relacijah lahko napredujejo oz. nazadujejo. Če oseba npr. preneha 
brati znanstveno in strokovno literaturo ter se usmeri v informativno branje, sčasoma izgubi 
sposobnost znanstvenega in strokovnega branja. Podobno se lahko zgodi tudi z literarnim 
branjem, saj vsaka prebrana knjiga spremeni bralčev pogled na književnost, poleg tega lahko 
bralec posega po bolj ali manj zahtevnem berilu (prav tam).  
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BRALNI RAZVOJ PO JOSEPHU A. APPLEYARDU 
 

                                                   

Slika 3: Naslovnica knjige Becoming a reader – The Experience of Fiction from 
Childhood to Adulthood 

 
Joseph A. Appleyard v svoji knjigi Becoming a reader – The Experience od Fiction from 
Childhood to Adulthood (1991) govori o petih vlogah, ki jih v dokaj predvidljivem zaporedju 
zavzema bralec skozi svoj razvoj. Te vloge so le okrajšane oznake za skupek različnih 
odzivov, odnosov in namenov, s katerimi bralec stopa v stik z besedilom, ter za njihovo 
uporabo pri branju, ki se spreminja, medtem ko bralec dozoreva. V poglavjih omenjene knjige 
opiše vseh pet razvojnih stopenj.  

1) Igrivi bralec (angl. The Reader as Player) 

Vlogo igralca otrok zavzema v predšolskem obdobju. Takrat še ni pravi, samostojni bralec, 
ampak le poslušalec zgodb. Kmalu postane samozavesten in dober poslušalec oz. igralec v 
svetu domišljije, ki mu prikazuje realni svet, strahove in želje v podobah, ki se jih otrok 
kmalu nauči razvrščati in kontrolirati.  

2) Junaški bralec (angl. The Reader as Hero and Heroine) 

Glavna književna oseba besedil v tej dobi je šoloobvezni otrok. Besedilo je vedno znova 
preoblikovano oz. ponovno napisano, na kar vpliva dopolnitev in razjasnitev otrokovega 
pogleda na svet in na to, kako se obnašajo ljudje v njem. Zgodbe predstavljajo nadomestek 
pragmatične izkušnje, vendar so bolj organizirane in niso tako dvoumne ter abstraktne kot 
sama izkušnja, zato bralec z lahkoto zbeži iz realnega sveta in se poistoveti s književno osebo.  

3) Razmišljujoči bralec (angl. The Reader as Thinker) 

Bralec, sedaj že mladostnik, se h knjigam zateka, ker želi pridobiti vpogled v smisel življenja, 
vrednote, obveze vredna prepričanja, ideološke predstave in verodostojne vzornike, vredne 
oponašanja. Resnica teh idej in načinov življenja je bistven kriterij pri ocenjevanju oz. sojenju 
teh zgodb.  

4) Interpretativni bralec (angl. The Reader as Interpreter) 

Bralec, ki sistematično študira literaturo (študira jezik, podiplomski študent, učitelj itd.), 
besedilo proučuje kot organiziran del znanja s svojimi principi raziskovanja in pravili 
dokazovanja le-teh. Interpretator se nauči o besedilu analitično pogovarjati/govoriti, pridobi 
občutek za zgodovino besedila in mogoče celo kritično teorijo o vplivu literarnega dela. 
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5) Pragmatični bralec (angl. The Pragmatic Reader) 

Odrasli bralci berejo na več različnih načinov, ki z manjšimi odstopanji posnemajo značilne 
odzive prejšnjih vlog: bežanje v literaturo, presojanje resničnosti izkušenj, zadovoljitev čuta 
za lepoto, preizkušanje sebe z novimi izkušnjami, tolažba s podobami modrosti. Skupno vsem 
odzivom različnih pragmatičnih bralcev je, da sedaj bolj pragmatično in zavestno izbirajo, 
čemu se bodo lotili branja. 

(Za potrebe magistrskega dela prevedeno po Appleyard, 1994, str. 14–15.) 
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UŽITKI BRANJA PO PERRYJU NODELMANU  
 

                                                  

Slika 4: Naslovnica knjige The Pleasures of Children´s Literature 

  
Perry Nodelman opozarja na dolgoleten kliše literarnega kriticizma: književnost opravlja dve 
nalogi – uči in ugaja. Učenje in užitek sta po mnenju mnogih nasprotujoča si pojma, pravijo, 
da užitka ne občutimo, če o njem razmišljamo. Zaradi tovrstnega prepričanja se ljudje ne 
pogovarjajo o užitkih, ki jih doživljajo ob branju. Razpravljanje o književnosti je zato skoraj 
vedno usmerjeno v to, kaj besedila učijo ali spodbujajo (kaj pomenijo). Mnogi odrasli menijo, 
da naj otroci berejo predvsem zato, da se učijo (Nodelman, 2003). 

Perry Nodelman je mnenja, da razmišljanje užitka ne izključuje, ampak da razmišljanje je 
užitek in da se je slednjega mogoče oz. bi se ga celo morali učiti. Za to navaja dva razloga:  

 užitek je najpomembnejši del književnosti. Ljudje, ki radi berejo, v branju uživajo, 
a ne zato, ker bi bili k temu primorani. Tudi če berejo, ker morajo, uživajo v tem, 
kako prebrano spodbuja njihovo razmišljanje (razmišljajo pod vplivom besedila); 

 bralci, ki ne razmišljajo o tem, zakaj jim je nekaj všeč, lahko napačno tolmačijo vir 
užitka, zato med iskanjem užitka lahko posegajo po virih, ki so slabi zanje, hkrati 
pa postanejo dovzetni za tuje vplive ali celo zavajanje pri oblikovanju njihovega 
mnenja. Zato je bistvenega pomena, da bralec pridobi zmožnost samostojne 
kritične presoje o tem, kaj mu prinaša užitek, izvirajoče iz lastnega razmišljanja 
(prav tam). 

V knjigi The Pleasures of Children's Literature (2003) pa Perry Nodelman besedila deli na 
dve vrsti: na besedila užitka (plaisir) in besedila blaženosti (jouissance). 

Prva besedila ponujajo užitek znanega, bralcu dajejo, kar pričakuje in ima rad. Druga besedila 
ponujajo užitek neobičajnega/nenavadnega in razburijo bralčeva pričakovanja na način, ki ga 
osvobaja pred znanim, in sicer pred prepričanjem, da je, kar mu kultura govori, da je, kar 
misli, da je in mora biti. 

Na prvi pogled mladinska književnost večinoma sestoji predvsem iz besedil užitka. Odrasli 
pogosto odvračajo svoje otroke od besedil blaženosti, ki so velikokrat opazno anarhistična in 
inovativna v strukturi ter vsebini. Z izjemo nonsens besedil, ti odrasli odvračajo otroke od 
takšnih ˝idej˝. Zato ni verjetno, da bodo otrokom omogočili dostop do besedil, ki spodbujajo 
užitke v teh idejah. Besedila za otroke pogosto sledijo poznanim vzorcem, predlagajo precej 
direktna sporočila in pomene ter sledijo cilju, ki je pomagati otroku pri navajanju na odraslo 
razumevanje sveta.  



20 
 

William F. Touponce meni, da lahko osredotočanje odraslih le na sporočila teh besedil vodi k 
zanemarjanju različnih učinkovanja teh besedil v smislu blaženosti. Dojemanje literarnih oseb 
in dogodkov kot simbolov za abstraktne ideje lahko povzroča nasilje nad spontano naravo 
besedilnega užitka (Touponce, 1995, Nodelman, 2003). 

 

Perry Nodelman navaja šest užitkov branja:  

1) užitek zvoka  
 izkustvo zvokov in podob v zgodbi in izven nje – kot čista senzorična aktivnost izven 

meja sfere skupnih pomenov oz. vzorcev; 
 

2) gibalni užitek (jouissance) 
 besede – vzorci, ki jih tvori njihova izgovorjava, zanimivi načini kombiniranja med 

njimi, njihova zmožnost izražanja razkrivajočih, zastrašujočih ali lepih podob oz. idej; 
 

3) predstavni užitek (plaisir). 

Na tej točki se začne jouissance spreminjati v plaisir. Obstajajo raznolika sredstva, na podlagi 
katerih besedilo bralcu predstavlja plaisir, in sicer  

 čustva – smejati se ob komičnih situacijah, občutiti bolečino ali veselje, ki ga občuti 
književna oseba v branem literarnem delu; 

 znanje in razumevanje – izkusiti obvladovanje tistega, kar besedilo pričakuje od 
bralca (obvladovanje pomenov); 

 prepoznavanje vrzeli in učenje manjkajočih informacij ali strategij, potrebnih za 
zapolnitev teh vrzeli, ter s tem razvijanje nadaljnjega obvladanja področja; 

 slike in ideje – način, s katerim besedilo bralcu dovoli vizualizirati ljudi in prostore, ki 
jih še ni videl, ali razmišljati o idejah, o katerih bralec še ni razmišljal;  

 identifikacija; 
 eskapizem – ko bralec stopi izven sebe (realnega sveta), vsaj v svoji domišljiji, ter 

izkusi življenje in mišljenje drugih ljudi; 
 zgodba – razumevanje organiziranih vzorcev čustvene vpletenosti in odtujenosti, 

zavlačevanje negotovosti (zapleta), vrhunca zgodbe in rešitve, zapleteni vzorci izbire 
(preobrati) in naključja, ki sestavljajo zgodbo;  

 pripovedovanje zgodbe – zavest o tem, kako avtorjeva perspektiva ali poudarjanje 
določenih elementov oblikuje bralčev odziv; 

 struktura – zavest o tem, kako besede, slike ali dogodki oblikujejo zaključeno, 
logično celoto, vzorec; 

 elementi, ki usklajujejo in oblikujejo celoto; 
 zrcaljenje življenja, komentiranje in spodbujanje bralca, da razmišlja o pomenu svoje 

eksistence; 
 vpogled v zgodovino in kulturo skozi književnost; 
 oblike in žanri – videti podobnosti med literarnimi deli; 
 formula – ponavljanje poznanih izkušenj pri vrstah zgodb, ki jih je že prebral.  

Zadnja je očitno koncentrirana izkušnja plaisirja. Obstaja tudi užitek, ki je nasproten užitku 
formule – nekaj, kar se v večji meri veže na jouissance.  

4) Užitek, nasproten užitku formule  
 novo – izkusiti različne vrste zgodb in pesmi. 
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Vedeti pa je treba, da imajo tudi formulirana besedila potencial, da jouissance v določeni 
obliki ponudijo bralcu, ki se zavestno ali podzavestno odloči, da se jih bo branil ali pa samo 
zavedal, kako besedila privabljajo specifične oblike odziva. 

5) Užitek odziva  
 videnje skozi književnost – zavedati se, kako pesmi ali zgodbe manipulirajo s čustvi 

bralca ter vplivajo na razumevanje in moralno presojo na načine, ki jih je bralec lahko 
sposoben sprejeti ali pa ne;  

 spodbijanje ali celo zanikanje avtorjevega pomena;  
 spremljanje/razumevanja bralčevih odzivov in njihovo navezovanje na druga besedila 

ter razumevanjem književnosti nasploh.  
 

6) Socialni užitek  
 izmenjevanje izkušenj v književnosti z drugimi (npr. branje drugim); 
 razpravljanje z drugimi. 

(Za potrebe magistrskega dela prevedeno po Nodelman, 2003, str. 25–26.) 

Vsi opisani užitki branja vsebujejo dejanje vstopa v pogovor z drugimi. Odziv na besedilo ali 
sliko je povezovanje z besedilom, pogovarjanje z drugimi o prebranem besedilu pa je 
povezovanje med različnimi osebnostmi. Dovzetni bralci berejo in se o besedilu pogovarjajo, 
ker s tem vstopijo v dialog z drugimi, pridobivajo nove ideje, delijo izkušnje in besedilo 
(pesem, dramo ali zgodbo) primerjajo z drugimi besedili. Z drugimi besedami, užitek 
književnosti je užitek pogovora – med bralcem in besedilom ter med različnimi bralci o 
besedilu (Nodelman, 2003). 

Vsa književnost in izkušnje z njo so povezane v mrežo idej, zgodb, slik in čustev. Literarni 
teoretiki temu rečejo intertekstualnost (=medbesedilnost). Vsakič, ko bralec prebere besedilo 
ali se pogovarja o njem, postane del te mreže.  

Ravno zato ker je književnost medsebojno povezana mreža besedil in odzivov nanje, lahko 
tako otroci kot tudi učitelji iz nje pridobijo užitek in izkušnje. Otrok se lahko od učitelja nauči 
koristen repertoar in strategije ter sposobnost odziva na književnost. Zato lahko rečemo, da je 
občutenje užitka v književnosti naučena spretnost, ki jo nekateri razvijejo samostojno, drugi 
pa s pomočjo učitelja. S stopnjevanjem dovzetnosti za branje se stopnjuje tudi užitek (prav 
tam). 

Ker ima pogovor med učenci ter med učenci in učiteljem velik vpliv na užitke branja otrok, 
bom nadaljevanju predstavila pristop Povej mi Aidana Chambersa, ki se ukvarja s 
(po)govorom o prebranem besedilu.  
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AIDAN CHAMBERS: PRISTOP POVEJ MI 

Biografija in bibliografija Aidana Chambersa  
 

Britanski avtor Aidan Chambers (27. 12. 1934) se je rodil blizu mesta Chester-le-Street. V 
gospodinjstvu so imeli le pet knjig: Biblijo, manjši slovar, dve knjigi o zdravju in hišnih 
opravilih in zbirko Ezopovih basni – prve zgodbe, ki jih je slišal kot otrok. V družini niso 
brali drugih besedil razen novic. Ker ni imel bratov in sester, je imel le malo stika s svojimi 
vrstniki.  
 
Ko je bil star deset let, so se z družino preselili. Chambers meni, da je selitev in posledična 
ločitev od svoje edine prijateljice zanj pomenila velik šok, od katerega si ni nikoli popolnoma 
opomogel. Pomen tesnih prijateljstev je tema, ki je prisotna tudi v vseh njegovih novelah. 
Chambers se spominja tudi svojih prvih izkušenj z branjem v šoli; učiteljica jim je vsako jutro 
prebrala zgodbo, ki so jo vsak večer zaigrali. Pravi, da mu je v spominu najbolj ostal prizor, 
ko je igral Davida, ki premaga Goljata. Šola mu ni bila pisana na kožo, še posebej slab pa je 
bil v matematiki in branju. Držal se ga je sloves nenadarjenega učenca, gladko brati se je npr. 
naučil šele pri devetih letih.  
 
Z družino so se kasneje preselili v Darlington, kjer se je spoprijateljil z dečkom, ki je veliko 
bral in ga prepričal, naj se vpiše v tamkajšnjo lokalno knjižnico. Pri trinajstih letih je spoznal 
profesorja Jima Osborna, ki je spremenil njegovo življenje. Naučil ga je, kako pomembno je 
branje in uživanje v njem. Pri petnajstih letih je prvič prebral knjigo Sinovi in ljubimci avtorja 
Davida Herberta Lawrencea, v kateri je našel sebe. Spoznal je, da želi postati pisatelj. 
 
Ko je odslužil dve leti obveznega vojaškega roka, se je izučil za učitelja in tri leta poučeval na 
srednji šoli Westcliff High School. Spoznal je, da ta poklic ni primeren zanj, saj mu za pisanje 
ni ostajalo dovolj energije. Leta 1960 je stopil v samostan v Stroudu. Eno leto je bil novic, 
nato pa je že kot menih prevzel vlogo učitelja angleščine, hkrati pa je vodil knjižnico in 
spodbujal dramsko življenje na šoli.  
 
V tem času je napisal svojo novelo Now I know (1987), ki deloma temelji na njegovi izkušnji 
v tamkajšnjem samostanu. Njegovi prvi dve dramski igri Johnny Salter (1966) in The Chicken 
Run (1968) sta bili objavljeni med njegovim poučevanjem v Stroudu.  
 
Obseg njegovih nalog je vse bolj naraščal, meniško življenje pa je trpelo, zato se je leta 1967 
odločil, da bo samostan zapustil, leto kasneje pa je opustil tudi službo in postal svobodni 
pisatelj. Leta 1968 se je poročil in skupaj z ženo Nancy sta ustanovila založbo Thimble Press 
ter revijo Signal, ki objavlja članke na temo mladinske književnosti. Za svoje delo sta prejela 
nagrado Elenor Farjeon za izjemno delovanje na področju mladinske književnosti (1982). 
Chambers je dobil tudi številne druge nagrade, za svoje delo Postcards from no man´s land je 
npr. dobil Carnegie Medal (1999), Andersenovo nagrado (2002) idr.  
  
Med leti 2003 in 2006 je bil predsednik Združenja šolskih knjižnic Združenega kraljestva. 
Zadnja leta še vedno pogosto predava v različnih državah, predvsem na Švedskem in 
Norveškem ter v Belgiji in Italiji. 
 
V nadaljevanju so navedena Chambersova dela. Naslove sem za potrebe magistrskega dela 
prevedla (v slovenščino ni prevedeno nobeno njegovo delo). 
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Romani za mladino: 

 Ciklično trčenje (Cycle Smash, 1967); 
 Marle (Marle, 1968); 
 Kačja reka (Snake River, 1975); 
 Odmor (Breaktime, 1978); 
 Ples na mojem grobu (Dance on My Grave, 1982); 
 Sedaj vem (Now I Know, 1987); 
 Mostnina (The Toll Bridge, 1992); 
 Razglednice z nikogaršnje zemlje (Postcards from No Man's Land, 1999); 
 To je vse: Dnevnik Kornelije Kenn (This is All: The Pillow Book of Cordelia Kenn, 

2005); 
 Hrepenim po tebi (Dying to Know You, 2012). 

  
Noveli za otroke: 

 Zapečatena skrivnost (Seal Secret, 1980); 
 Jemalci daril (The Present Takers, 1984). 

  
Zbirka kratkih zgodb: 

 Igra poljubljanja: Kratke zgodbe o kljubovanju in druge kratke zgodbe (The Kissing 
Game: Short Stories of Defiance and Flash Fictions, 2011). 

  
Literarna teorija:  

 Upirajoči se bralec (The Reluctant Reader, 1969); 
 Seznanjanje otrok s knjigami (Introducing Books to Children, 1973, 1983); 
 Pogovor o knjigah: občasno pisanje o književnosti in otrocih (Booktalk: occasional 

writing on literature and children,1985); 
 Bralno okolje (The Reading Environment, 1991); 
 Povej mi: otroci, branje in govor (Tell Me: Children, Reading & Talk, 1993); 
 Govor o branju (Reading Talk, 2001); 
 Povej mi: otroci, branje in govor ter bralno okolje (Tell Me: Children, Reading & 

Talk with The Reading Environment, 2011).  
 
(http://www.aidanchambers.co.uk/bio.htm – besedilo je bilo povzeto in prevedeno za potrebe 
magistrskega dela.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Breaktime_%28book%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Dance_on_My_Grave
http://en.wikipedia.org/wiki/Now_I_Know_%28novel%29
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Toll_Bridge
http://en.wikipedia.org/wiki/Postcards_from_No_Man%27s_Land
http://en.wikipedia.org/wiki/This_is_All:_The_Pillow_Book_of_Cordelia_Kenn
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dying_to_Know_You_%28novel%29&action=edit&redlink=1
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Motivi za izbor Chambersovega pristopa in pomen šolskega pogovora 
 

 
 

Slika 5: Naslovnica knjige Tell me: Children, Reading & Talk 

 
Odgovor na vprašanje, zakaj sem se odločila podrobneje predstaviti pristop Povej mi Aidana 
Chambersa, je najboljše izražen v naslednjem citatu.  
 
˝Šolski pogovor o prebranem besedilu poleg spodbude za poglobljeno razmišljanje o 
prebranem besedilu predstavlja veliko nevarnost, da učence na več načinov odvrača od 
samostojnega branja in od zanimanja za književnost, in čeprav številni avtorji 
predstavljajo možnosti za bolj ustvarjalne oblike pogovora, ki bi učencem pomagale 
razumeti lastne odzive in razviti boljšo bralno zmožnost za leposlovje (Miall, 1996 in 
1999; Miall in Kuikinen, 1998 in 1999), se kljub temu ohranjajo neučinkoviti pristopi in 
iz šol še naprej prihajajo učenci, ki jih ne zanimata niti branje, niti književnost, po 
dolgoletnem šolanju pa začnejo izgubljati tudi v šoli pridobljeno pismenost.˝ (Grosman, 
2004, str. 228) 
 
Učitelj in učenci imajo različne izkušnje v svetu, ki se je močno spremenil. Meta Grosman se 
sprašuje, kako lahko učitelj z učenci kljub temu vodi pogovor o umetnostnem besedilu. Eden 
izmed ciljev pogovora o umetnostnem besedilu je spodbujanje k dejavnemu sodelovanju, 
ubesedovanju lastnih branj in razvoju sposobnosti za samostojen stik z leposlovjem. Na 
vprašanje, kako vzpostavimo tak pogovor, je odgovarjalo veliko strokovnjakov, zato je 
objavljenih kar nekaj priročnikov, ki ponujajo rešitve in predloge, a je pri tem zanemarjeno 
dejstvo, da uporaba priporočenih vprašanj manjša možnosti učenčeve in učiteljeve lastne 
ustvarjalnosti in njuno motivacijo za samostojno poglabljanje v besedilo ter učenčeve odzive 
nanj. Izhodišče za pogovor predstavljajo učenčeva posebna doživetja, uporaba priročnikov pa 
ne omogoča njihovega ugotavljanja in upoštevanja.  
 
Namesto da razred zasujemo z vprašanji o besedilu, je bolj spodbudno, če začnemo z 
ugotavljanjem odnosa do besedila tako posameznih učencev kot tudi učencev kot celote. 
Pomembna sta tako pozitiven in negativen odziv učencev kot tudi razlog, zakaj jim je nekaj 
všeč ali ne, kaj jim je zanimivo, kaj mislijo in kako čutijo o besedilu. Pomembno je tudi, da 
učitelj ugotovi, ali jim je bilo besedilo razumljivo in jasno, saj o svoji negotovosti otroci 
neradi spregovorijo (prav tam). 
 
Realna predstava o branjih učencev je bistvena za uspešen pogovor. Potrebna je 
potrpežljivost pri ugotavljanju njihovih odzivov. M. Grosman nadaljuje z nasvetom, da naj 
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učitelj učencem omogoči, da čim več govorijo sami, in jih ob tem prepriča, da ga njihova 
mnenja zanimajo, jih pohvali ter upošteva pri nadaljnjem pogovoru. Pozitivne izkušnje z 
izražanjem lastnega mnenja so pomembne za usvajanje in izpopolnjevanje sposobnosti za 
ubesedovanje branj, mnenj in ocen o prebranem besedilu ter za ustvarjalno branje potrebno 
kritičnost na osnovi samostojnega premisleka in spraševanja besedila. Na sproščen pogovor o 
besedilu pozitivno vpliva temeljito poznavanje besedila in prepričanje učencev, da je besedilo 
obvladljivo, zato jih je potrebno učiti skladnih strategij obvladanja besedila (prav tam). 

 
Pomen pogovora o književnem besedilu poudarja tudi Igor Saksida, ki pravi, da je za 
komunikacijski pouk književnosti bistveno spoznanje, da je branje književnosti dialog. Ta se 
od tradicionalnega pouka razlikuje predvsem v vlogi učenca, ki učiteljeve razlage, njegovega 
branja in obnavljanja vzgojnih, pogosto zastarelih in estetsko problematičnih besedil, ne 
sprejema več pasivno. Omenjeni dialog poteka tako med učencem in književnim besedilom 
(branje) kot med učencem in drugimi učenci ter med učencem in učiteljem o književnem 
besedilu. To pomeni, da se moramo o književnem besedilu tudi pogovarjati in ga ne le brati, 
saj je besedilo in svoje literarnoestetsko doživetje potrebno vrednotiti, dograjevati, 
preoblikovati itd. Saksida poudarja tudi, da so otrokovi spontani, subjektivni odzivi osnova 
književnega pouka, ne pa tudi cilj. Zato lahko rečemo, da je naloga učitelja pri skupnem 
branju besedil, da bralcu pomaga dograjevati in izpopolnjevati njegovo branje (tj. da zazna 
čim več sestavin in medsebojnih povezav ter spozna možnosti celovitejšega doživetja 
leposlovnega besedila) (Saksida, 2008). 
 
 

Pristop Povej mi Aidana Chambersa (1996) 
Cilj pristopa Povej mi je usmerjanje učenca, da se nauči kakovostnega (po)govora o 
književnih besedilih (jih komentirati in poslušati tudi govor drugih). Chambers se v svojem 
delu osredotoča na posebno vrsto (po)govora, ki v življenju dovzetnih bralcev zavzema 
pomembno vlogo. Verjame, da ima kakovosten govor o književnem delu že sam po sebi 
veliko vrednost. Učenje kakovostnega govora je dolgotrajen proces, ki se ga bralec ne more 
naučiti v nekaj dneh, učenja pa prav tako ni mogoče organizirati tako, da bi strnili znanje v 
posamezne lekcije. Chambers poudarja dejstvo, da se kakovostnega govora o besedilu lahko 
naučimo le tako, da govorimo s kompetentnimi sogovorci (Chambers, 1993).  
 
Pristop Povej mi ni rigiden nabor pravil, ampak preprosto način postavljanja določenih vrst 
vprašanj, ki jih vsak učitelj lahko prilagodi svojim potrebam in potrebam svojih učencev (prav 
tam). 
 
Nestrukturiran odprt pogovor vodijo želja po neposredni zadovoljitvi potrebe po izražanju 
mnenja/vtisov, potreba po izražanju in glasnem poslušanju svojih misli (moramo jih 
izgovoriti) ter potreba po osvoboditvi za bralca motečih elementov zgodbe, da jih lahko 
konkretizira. Lahko rečemo, da je pogovor s pomočjo pristopa Povej mi strukturiran, vendar 
ni zaprt in linearen niti ni diskusija, ki bi iskala specifične odgovore na vnaprej določena 
vprašanja, ki si sledijo v nekem ˝logičnem˝ zaporedju. ˝Pogovor na način Povej mi je način 
dajanja forme mislim in čustvom, ki jih stimulirajo besedilo in pomeni, ki jih bralci ustvarijo 
skupaj.˝ (prav tam, str. 20) 
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Nespodbudna vprašanja  
Chambers pravi, da ima vprašalnica Zakaj? napadalen, grozeč in ocenjujoč prizvok, zato 
uporabo le-te odsvetuje in takšnih vprašanj ne vključuje v svoj pristop, saj meni, da ne more 
nihče v nekaj povedih razložiti, zakaj mu je neko besedilo všeč oz. zakaj mu ni. Učenci na 
takšno vprašanje pogosto odgovarjajo z odgovori, kot so: ker je zabavno, dolgočasno itd. 
 
Začetna fraza, s katero Chambers nadomesti vprašalnico Zakaj?, je povej mi ..., ki spodbuja 
željo po sodelovanju in kaže, da učitelj resnično želi vedeti, kaj si bralec misli, ter predvideva 
dialog, ne pa zasliševanja in izpraševanja. Podobno imajo negativen učinek tudi vprašanja: 
Kaj misliš, da to pomeni?, O čem resnično govori?, Kaj misliš, da je avtor s tem želel 
povedati? itd. (prav tam). 

 

Pomen literarno-spodbudnega okolja  
Chambers opozarja na soodvisnost med literarnoestetskim okoljem in kakovostjo govora o 
prebranem besedilu. Učenci, ki jih obdajajo primerne knjige in jim jih odrasli berejo vsak dan, 
in učenci, od katerih se pričakuje, da bodo brali sami, pri čemer jih drugi spodbujajo k 
neformalnemu klepetu med sabo in z učiteljem, so dobro pripravljeni za vključevanje v 
formalni pogovor, ki ga dosežemo s pristopom Povej mi. Učenci, ki takšnega okolja niso 
deležni, se običajno zadržano odzivajo na predstavljene oblike dela (prav tam). 
 

Bralni krog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Za potrebe magistrskega dela prevedeno po Chambers, 1993, str. 12.)  
 

ODZIV 
●  ˝Rad bi slišal še enkrat 
...˝ 
● formalni govor  

●  neformalni govor   

IZBIRA 
(zaloga knjig, 

razpoložljivost, dostopnost, 

predstavitev) 

˝BRANJE˝ 
●  čas za branje  
●  poslušanje 
pripovedovalca  
●  samostojna dejavnost 
(samostojno branje)  

 

 MOTIVIRAJOČI 
ODRASLI 
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Bralni krog nas opomni, da se vse začne z izbiro: knjige in teme govora. Chambers namenoma 
postavi pojem branje2 v navednice, saj mu branje predstavlja več kot le sledenje besedam na 
listu papirja. Na učitelje branja gleda kot na osebe, ki učencem pomagajo, da se vključijo v 
neke vrste dramo in postanejo obenem dramatiki (preoblikujejo besedilo), režiserji 
(interpretirajo besedilo), občinstvo (se aktivno odzivajo na prejeto besedilo) in kritiki 
(komentirajo, razlagajo besedilo) (prav tam). 
 
Chambers deli bralce na dovzetne in ozkoglede. Za slednje je značilno, da berejo izključno 
eno vrsto knjig oz. enega avtorja. Nevarnost, ki preži nanje, je, da nikoli ne bodo dosegli 
enake širine kot dovzetni bralci, saj se upirajo vsemu, kar jim ni znano oz. priljubljeno. Ta 
odpor izvira iz strahu pred dolgčasom, težavnostjo ali utrujenostjo itd. Chambers opozarja, da 
imajo vsi dovzetni bralci skupno lastnost – pozitiven vpliv pomembnih drugih. To so ljudje, ki 
jim zaupajo, jih imajo radi in jih predvsem poslušajo. Ti pomembni drugi govorijo o knjigah, 
ki so jih brali sami, in s tem spodbudijo tudi dovzetnega bralca, da jih prebere. Bistven je tudi 
bralčev lastni govor (o knjigah, ki jih je bral), ko se ga zave. Ugotavlja, da je to, kar bralec in 
pomembni drugi povedo o svojem branju, in občutek, da so s skupnimi močmi prišli do jedra 
zadeve, tisto, kar da bralcu voljo in spodbudo za raziskovanje onstran poznanega. Spodbudi 
ga, da postane dovzeten bralec (prav tam). 
 
Vsak pogovor o prebranem besedilu nima takšnega vpliva, zato je v nadaljevanju 
predstavljeno, katera vrsta pogovora in katere njegove značilnosti so uspešne.  
 
 

Tri vrste sodelovanja v vsakdanjem neformalnem pogovoru  
Ljudje se o literarnih delih pogovarjamo neformalno. Tak pogovor ne sledi nikakršnemu 
logičnemu zaporedju, teme takšnega pogovora pa lahko (po Chambersu) razvrstimo v tri 
široke kategorije (prav tam).  
 

a) Pogovor o veselju (deljenje3 navdušenja/vneme) 
Pogovor o književnem delu običajno začne oseba, ki želi deliti svoje navdušenje nad njim. Če 
sogovornik dela ne pozna, ga običajno zanima, o čem govori (večina opisuje zaplet zgodbe, 
književne osebe ali književni prostor, kaj jim je bilo všeč in kaj ne, ne pa širšega pomena 
besedila). V vsakdanjem pogovoru ljudje odlagajo diskusijo o pomenu (interpretacija in 
smisel), dokler ne slišijo sogovornikovega mnenja. Lahko rečemo, da pri skupini bralcev 
zgodba pomen dobi na podlagi pogovora. Bralci ločijo dve vrsti navdušenja: 

 navdušenje nad priljubljenimi elementi; 
 odpor do nepriljubljenih elementov (prav tam). 

 
b) Pogovor o nejasnostih (deljenje nejasnosti, ugank, težavnosti) 

Bralec pogosto izrazi odpor do elementov zgodbe, ki so ga zmedli ali mu niso bili jasni. Med 
pogovorom eden izmed govorcev po navadi poskuša zagotoviti odgovor, razrešitev težave, 
pred katero so bralci postavljeni (pod točko c je opisano, na kakšen način). Govorci se 
pogajajo in ustvarjajo pomen besedila, razpravljajo o nejasnosti(h) in predlaganih pojasnilih 
ter dosežejo dogovor o tem, ˝kaj besedilo pomeni˝ (ali pa vsaj strinjanje o nestrinjanju) za to 
skupino bralcev v tem trenutku. Druga skupina ali ista skupina bi kdaj drugič lahko odkrila 
drugačen pomen, na kar vplivajo npr. potrebe bralcev v danem trenutku (prav tam). S tem ko 

                                                 
2 Chambers uporabi izraz reading, ki je za potrebe magistrskega dela dobesedno preveden.  
3 Chambers uporablja termin sharing, kar je dobesedno prevedeno deljenje, za potrebe magistrskega dela sem 
uporabila termin pogovor.  
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bralci delimo in skupaj rešujemo nejasnosti in težave pri razumevanju besedila, odkrivamo, 
kaj nam kot vsakemu posamezniku v določenem trenutku pomeni določen del besedila (prav 
tam). 
 
 

c) Pogovor o zgradbi (deljenje povezav, iskanje vzorcev) 
Bralci nejasnosti, ki se pojavijo, ko jim deli besedila niso jasni, razrešijo z iskanjem povezav 
med posameznimi deli besedila, npr. elementi jezika, motivi, simboli, književnimi osebami, 
dogodki ipd. Učenci imajo pogosto težave z razumevanjem in iskanjem zgradbe. Chambers 
predlaga, da poskušamo njihovo pozornost usmeriti najprej na vzorce, ki se pojavljajo v njim 
poznanih pravljicah: pravljična števila, ponavljanje besednih zvez, vizualna zgradba v 
slikanicah ipd. (prav tam). Učencem lahko pomagamo tudi z zunajbesedilnimi vzorci:  

 primerjava med besedilom in stvarnostjo: primerjamo dogodke, osebe ali jezik v 
besedilu s tistimi, ki so znani učencu iz njegovega vsakdanjega okolja;  

 primerjava med besedili: učenci opisujejo razlike in podobnosti med dvema 
besediloma (prav tam). 

 
Za prepoznavanje zgradbe je učencem treba omogočiti stik z raznoliko književnostjo: 
enostavno in kompleksno, staro in sodobno, domačo in tujo, komično in tragično itd. (prav 
tam). 
                                            
                                                                              

Individualna, skupna in sodelovalna dejavnost 
Pristop Povej mi je istočasno individualna in skupna ter sodelovalna dejavnost, saj mora vsak 
udeleženec poslušati in upoštevati mišljenje drugih. V nadaljevanju so opisane vse tri 
kategorije.  
 

a) Govor – individualna dejavnost  
Ljudje govorimo zase. Motivacija govorca za govorno dejanje je njegova potreba da sliši 
tisto, o čemer je do sedaj le razmišljal (na tak način se zave svoje misli). Glasno govorjenje 
običajno vključuje poslušalca, ki spremeni govorčevo razumevanje tega, o čemer govori, in ga 
motivira, da se še intenzivnejše trudi razmišljati o tej tematiki. ˝Glasno razmišljamo˝ torej ne 
le zato, da slišimo svoje misli, ampak tudi zato ker nam glasovno izražanje pomaga pojasniti 
svoje misli na drugačen način (prav tam).  
 

b) Pogovor – skupna dejavnost  
Govorimo tudi za druge. Ne glede na namen govora govorčeva misel poslušalcu vedno 
pomeni, da mora interpretirati povedano. Verjetnost, da bo poslušalec to misel interpretiral 
točno tako kot govorec, je majhna, saj je interpretacija odvisna od poslušalčevega poznavanja 
teme (govora) in njegovega odnosa do nje, od njegove ocene, kakšen bi v tej točki diskurza 
lahko bil njegov (primeren) prispevek, kaj misli, da je govorec želel sporočiti, ko je izrekel te 
besede, ter od ujemanja njunih jezikovnih sredstev (dialekt, besedišče itd.). Poslušalec svojo 
interpretacijo reflektira in govorcu pove, kaj si misli, da je želel povedati. Za obe strani je 
značilno soustvarjanje s sodelovanjem v procesu konstrukcije, torej sta odločeni bolje 
razumeti in govoriti (prav tam). 
 

c) Skupinski pogovor – sodelovalna dejavnost  
Tretja kategorija se nanaša na skupno govorjenje. ˝Posameznika za vključitev v diskusijo 
motivira zavesten poskus, da skupaj z drugimi strukturira stvari, ki jih prepozna kot pretežke 



29 
 

in preveč kompleksne za kogar koli, da bi jih uredil sam.˝ (prav tam, str. 25) Posledica tega je 
proces, ki ga Chambers imenuje branje knjige – t. i. znanje in razumevanje knjige, ki presega 
vse, kar bi lahko dosegel posameznik sam  (prav tam). 
 
Govorimo z namenom, da bi ustvarili novo branje. Posameznika lahko motivira dejavnost 
sama (ima željo po vključevanju v pogovor), saj ve, da pogovor oblikuje branje, ki je 
sestavljeno iz segmentov razumevanja, ki se jih izraža individualno, in ve, da se z njim 
pogosto ustvarja nova razumevanja, ki jih prej nihče ni mogel artikulirati. Učinek tega je, da 
se ljudje začnejo zavedati socialnega pomena literarnega branja. Na svoji koži občutijo, kako 
branje (celotna izkušnja bralnega kroga) presega razvedrilo, sprostitev pred spanjem ali 
vsakdanjo uporabno vrednost. Bralcem ponuja podobe, ki spodbujajo razmišljanje, in način 
ustvarjanja ter obnavljanja bistva njihovega individualnega in skupnega življenja (prav tam).  
 
 

Definicija literarne kritike in šolski pogovor kot njena različica 
V slovenskem prostoru obstaja več različnih definicij literarne kritike, v svojem magistrskem 
delu bom izpostavila definicijo Mete Grosman in naloge kritikov po Wystanu Hughu Audenu. 
  
M. Grosman literarno kritiko definira kot visoko formalizirano obliko pogovora o posameznih 
literarnih besedilih. Meni, da kritiki svoja branja ubesedujejo za druge bralce in iščejo nova 
branja, videnja in razumevanja ter sveže interpretacije, ki ohranjajo zanimivost besedila za 
bralce druge generacije in nov čas. Obstoj umetnostnih besedil je povezan s tem pogovorom, 
saj pravimo, da besedilo umre, če ga ni. M. Grosman pravi, da nam daje pogovor ˝možnost 
razmišljanja o besedilu in ubeseditve posamičnega literarnega doživetja˝, je pa tudi ˝edina 
medsebojna prilika za primerjanje doživetij in pomenov posameznih bralcev, za njihovo 
pretresanje in tudi za šolsko nadgradnjo spontanih branj s šolskim branjem.˝ (Grosman, 2004, 
str. 213) Šolski pogovor, ki avtorja in dela uvršča v obvezno berilo, povečuje možnost za 
ohranjanje nekega avtorja v kanonu in za njegovo bralnost. Ohranjajo se tradicionalni izbori, 
saj neuvrščanje avtorja posledično pomeni upad njegove bralnosti, a ker se kljub temu ves čas 
dodaja nove avtorje, so šolska berila vse obsežnejša (prav tam).  
 
Chambers v svojem delu Tell me: children, reading & talk navaja W. H. Audena, ki pravi, da 
so naloge kritikov, da javnost:  
1)     seznanijo z avtorji ali deli; 
2)     prepričajo o pomembnosti avtorja ali dela; 
3)     pokažejo povezave med posameznimi literarnimi deli iz različnih obdobij in kultur; 
4)     podajo svoje branje; 
5)     osvetlijo proces umetniškega nastajanja literarnega dela; 
6)     osvetlijo povezavo umetnosti z življenjem, znanostjo, ekonomijo, etiko, religijo itd. 
(Chambers, 1993).     
  
Chambers meni, da so (oz. lahko postanejo) kritiki vsi otroci, vsaj po merilih, ki jih je postavil 
Auden (prav tam). Otroci o svetu okoli sebe vedo veliko, naloga učitelja pa je, da razišče, na 
kakšen način to znanje izvabiti iz njih, da ga bodo uporabili v diskusiji.  
 
Različne oblike šolskega pogovora lahko razumemo kot različice (govorne) kritike, saj so tudi 
to ubeseditve določenega literarnega doživetja oz. besedilnega sveta posameznega bralca 
enako kot zapisane, pri čemer bralec bolj ali manj razmišlja o svojem doživetju in o njegovi 
utemeljenosti v literarnem besedilu kot intersubjektivno dosegljivem jezikovnem predmetu. 
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Govorni dejanji učitelja in učenca imata vse lastnosti kritiškega govornega dejanja, saj 
opisujeta neko literarno doživetje in poskušata prepričati vse prisotne vsaj o njegovi 
utemeljenosti, če že ne pomembnosti.  
 
Največji problem šolske interpretacije je razporeditev moči med učiteljem in učenci. V 
razredu imata učitelj in učenec naslovnike za svoja opisa besedilnega sveta/doživetja oz. 
kritike neposredno pred seboj, kar predstavlja bistveno razliko do zapisane kritike. V razredu 
je učitelj tisti, ki lahko govori, ˝kakor želi˝, učenec pa ga je primoran poslušati ne glede na 
mero strinjanja in zanimanja za povedano. V obratni smeri to ne drži, saj učitelj učenca lahko 
prekine, mu reče naj neha ˝nakladati˝ itd. Omenjena razlika je izvor težav šolske interpretacije 
(Grosman, 2004). 
 

Sprejeto poročanje4   
Če želimo učencem pomagati govoriti o njihovem branju, je bistvenega pomena, da se 
vnaprej dogovorimo, da je vse, kar izrečemo, sprejeto (s strani vseh udeležencev). Veliko 
odzivov učencev je namreč zavrnjenih, češ da so napačni, nepomembni, neumni, otročji ali 
nekonstruktivni. Učenci se zaradi teh oznak naučijo svoje misli zadržati zase. Zavračanje 
pristnih misli učencev vodi v odtujitev od šolskega učenja. Učenci začnejo pogosto poročati o 
odzivih, ki jih po njihovem mnenju učitelj želi slišati, in dojemajo učitelja kot osebo, ki ima 
edina pravilne odzive. Bistvo pristopa Povej mi je v tem, da si resnično želimo slišati bralčevo 
izkušnjo. Učenci naj poročajo o užitku ali pomanjkanju le-tega, o mislih, čustvih, spominih ali 
čemer koli želijo, najpoglavitnejše pa je, da je odziv iskren  (Chambers, 1993). 
 
Chambers predlaga, naj pogovor o besedilu sledi ˝dinamičnemu procesu rekonstrukcije˝, kot 
ga je opisal Iser v svojem delu The Implied Reader. Meni, da učitelji potrebujejo repertoar 
vprašanj, ki bi usmerila bralce in jih spodbudila, da bi spregovorili o svojem branju. Ob tem 
se morajo počutiti varno in pomembno ter se zavedati, da ne bo nič, kar bodo povedali, 
obrnjeno proti njim in da jih drugi (celotna skupina) poslušajo ter spoštujejo (prav tam). 
 
 

Ustvarjanje pomena besedila (izpostavljanje očitnega) in učenčevo lastno 
doživetje kot izhodišče 
Ljudje pogosto, celo v zasebnih pogovorih, molčijo, saj menijo, da je tisto, kar želijo povedati 
očitno. Tudi učenci se pogosto odzovejo podobno, saj se jim zdi, da se od njih pričakuje 
odgovor, o katerem prej še niso premišljevali, torej nekaj, kar njim ni logično, samoumevno 
in očitno (prav tam). 
 
Kot učitelji se moramo zavedati, da bralec z navajanjem tistega, kar se mu zdi samoumevno 
(ali lažje prepoznavno), ustvari izhodišče za odkrivanje delov, ki niso samoumevni. Vedenje, 
kaj so vsi udeleženci mislili, opazili, čutili in razumeli, je zgolj temelj, na katerem zgradimo 
pomen in razumevanje, ki ga ni dosegel še nihče (niti ga ni sposoben zgraditi sam). Pomen 
besedila udeleženci odkrijejo, se o njem sporazumejo in ga ustvarijo, potem ko se zaključi z 
razpravljanjem o bolj specifičnih in praktičnih vprašanjih (prav tam). Torej z deljenjem 
tistega, kar je očitno, začnemo razmišljati o tistem, o čemer ni do sedaj razmišljal še nihče. 
Zato Chambers meni, da je naloga učitelja spodbujanje bralcev, da začnejo z očitnim; da 

                                                 
4 Chambers navaja termin honorable, kar bi dobesedno prevedli častno, vendar so v slovenskem prostoru bolj 
primerni izrazi: priznano, spoštljivo, upoštevano. Za potrebe magistrskega dela, bom uporabila izraz sprejeto.      
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povedo tisto, kar mislijo, da vedo o besedilu, zato da bodo lahko odkrili, česar ne vedo (prav 
tam). 
 
Večina učencev želi ugajati učitelju in pogosto domnevajo, da učitelj ˝ve bolje˝ kot oni in ima 
monopol nad pravilnimi informacijami. Chambers meni, da za konkretno prebrano besedilo 
vedno ˝ve bolje˝ vsak posamezen bralec in le on pozna odgovore na vprašanja. Zato pristop 
Povej mi vedno začnemo z izmenjevanjem tega, kar vsak od udeležencev ˝ve˝. Na tak način 
namreč lahko zgradimo skupno ˝vedenje˝, sestavljeno iz različnih razumevanj. Pri tem je 
bistveno, da učitelj s podajanjem svojega branja počaka do konca diskusije, saj se tako izogne 
nevarnosti, da bi njegova perspektiva postala privilegirana ali določala program – 
izpostavljala (poudarjala) predmet diskusije  (prav tam).  
 
Govorčeve izjave o očitnem lahko nadgradimo z vprašanjem: Kako to veš? Vprašanje nam 
pomaga odkriti razlog za njegove misli, čustva, opažanja, spomine in sklepe, pogovor o 
besedilu pa s tem doseže premišljeno interpretacijo in razvijanje razumevanja (prav tam). 
Vprašanje lahko nadomesti vse prepogosto uporabljeno vprašalnico: Zakaj?  
 
Tudi drugi avtorji, M. Grosman npr. izpostavlja Louise Rosenblatt (1938/1983), poudarjajo 
pomen učenčevega lastnega doživetja kot izhodišče za pogovor o književnosti. Norman 
Holland in Simon O. Lesser kot izhodišče postavljata opise doživljanja (Holland, 1968, 
Lesser, 1957, v Grosman, 2004). Menita, da je uspešen pouk možen le ob interaktivnem 
sodelovanju učencev in učitelja. Avtorica Ann Malamah-Thomas poudarja, da sta za pravo 
interakcijo potrebna več kot le vprašanje in odgovor, saj se mora tudi učitelj odzivati na 
učenčeve odgovore (ne le spraševati) in njegova posebna zanimanja (Malamah-Thomas, 
1988, v Grosman, 2004).  Pomembno je, da je ves čas pozoren na učenčeve odzive. Anthony 
D. Edwards in David P. G. Wastgate izpostavljata, da je pouk najuspešnejši, kadar lahko 
učenci svobodno izražajo ideje in jih učitelj pri tem podpira ter spodbuja (Edwards in 
Wastgate, 1994, v Grosman, 2004). Da bi pouk lahko izboljšali, priporočajo čim več 
dejavnega raziskovanja, ki omogoča opuščanje/rahljanje ritualnega pouka književnosti, kjer 
sta vlogi učitelja in učenca vnaprej določeni (Grosman, 2004). 

 

Izbira teme pogovora  
Učitelj je v bolj tradicionalnih modelih, ki mu dajejo osrednjo vlogo, običajno izbral temo 
pogovora in zato izbral tisto, ki se je njemu zdela najprimernejša, tudi če je učence prej 
vprašal, kaj jim je zanimivo. Chambers pravi, da s tem pristopom ni nič narobe, vendar sumi, 
da le skromno upošteva tisto, kar zanima večino učencev ali ji je pomembno, zato bralci 
odkrivajo v knjigi tisto, kar si želi učitelj, namesto da bi se vzpostavil sodelovalni pogovor, s 
katerim skupnost bralcev doseže obzorja, ki daleč presegajo zmožnosti posameznika 
 (Chambers, 1993). 
 
Kritik Wayne C. Booth je oblikoval izraz vodeni pogovor o knjigi (angl. conductive booktalk), 
za katerega je značilno sodelovanje bralcev z namenom, da motivirajo drug drugega s tem, da 
povedo, kar mislijo, da vejo o besedilu, in predstavijo svoje branje. Tako vrsto pogovora 
želimo doseči s pristopom Povej mi, in če je to učiteljev resnični namen, morajo teme za 
diskusijo izbrati bralci (in ne nadrejena oseba) – pouk mora biti torej usmerjen na učenca in 
ne na učitelja  (prav tam). To dosežemo z enostavnim uvodom v samo diskusijo:    
Učitelj oz. vodja pogovora postavi štiri začetna vprašanja: ˝Povej mi, 

 ali je bilo kaj, kar ti je bilo v knjigi še posebej všeč, 
 ali je bilo kaj, kar ti v knjigi ni bilo všeč, 
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 ali bi prisotne rad/-a še kaj vprašal/-a, 
 ali si v besedilu opazil/-a vzorce, strukturo, ponavljanje itd.˝  

 
Naloga učencev je, da povedo le kratke odgovore, če se le da odgovorijo le z eno besedo, ne 
da bi kar koli razlagali. Izmenično odgovarjajo na vsa štiri vprašanja, pri čemer jim mora biti 
dano dovolj časa, da izpostavijo, kar se jim zdi očitno. Ko učitelj nadaljuje z naslednjim 
vprašanjem, mora biti jasno, da lahko še vedno odgovarjajo tudi na prejšnje. Chambers 
predlaga, da učitelj medtem odgovore zapisuje v seznam, ki mora biti viden vsem učencem 
(projekcija, tabla).  
 
Ko je seznam dokončan, učitelj učence prosi, da identificirajo motive, ki se pojavljajo v več 
kot enem stolpcu in jih nato poveže s črtami. Začetna tema pogovora postane tista, ki ima 
največ črt. Prva tema je tako v teoriji lahko katera koli z osnovnega seznama in s takšnim 
načinom izbire prikažemo, da ni nikogaršnje mnenje privilegirano. Dogovor je sprejet brez 
omejevanja drugih. Menim, da je v primeru, da učenci niso dovolj vešči branja, sprejemljiv 
tudi zgolj ustni dogovor o začetni temi pogovora, ki jo učitelj določi glede na to, katera tema 
je bila največkrat izpostavljena. Na takšen način sem se odločila določiti začetne teme v 
razredu, kjer sem izvajala projekt, saj večina otrok še ni znala brati. 
 
Učitelj prosi tistega učenca, ki je predlagal vpis, izbran za začetno temo, naj pove nekaj več o 
njem, s čimer ponovno zagotovimo, da ni privilegirano nikogaršnje mnenje, učenec pa lahko 
pove, kar koli želi. Učitelj začne pogovor s tistim, kar je bilo učencem všeč, nadaljuje s tistim, 
kar jim ni bilo, nato obrazloži nejasnosti in šele na koncu pokliče tiste učence, ki so videli 
povezave. Razlog za takšno sosledje je, da k interpretativnemu razumevanju besedila ali 
njegovega določenega vidika vodi prav odkritje vzorcev in razlogov zanje. Z zgoraj opisanim 
načinom se učenci učijo ustvarjati pomen, istočasno pa spoznavajo tudi postopke za 
ustvarjanje pomena. Ko se pogovor razvija, bralci dodajajo drugačne poglede, komentarje, 
anekdote, spomine na druge knjige in nenadoma skočijo na drugo temo. (prav tam) Chambers 
citira Wolfganga Iserja: ˝Poustvarjalno dejanje ni gladko tekoč in kontinuiran proces […] 
Gledamo naprej in nazaj, se odločamo, spreminjamo naše odločitve, oblikujemo pričakovanja, 
smo šokirani, ko niso izpolnjena, sprašujemo, premišljujemo, sprejemamo, zavračamo …˝ 
(Iser, 1980, v Chambers, 1993). Vse to se dogaja med kakovostnim pogovorom, v katerem je 
učiteljeva naloga, da:  

 vrača bralce nazaj k besedilu z različnimi strategijami, npr. z vprašanjem: Kako to 
veš?; 

 je pripravljen postavljati nadaljevalna vprašanja, ki pomagajo pri razvoju 
pogovora;  

 je pripravljen postavljati specifična vprašanja; 
 povzema, kar je bilo že povedano, da se lahko vsi vsega spomnijo, najdejo 

povezanost v pogovoru in dosežejo interpretativno razumevanje (Chambers, 
1993). 

 
 

Didaktični okvir vprašanj Povej mi: začetna, nadaljevalna, specifična 
 
Chambers je v svojem delu zapisal opozorilo, da njegov pristop ni tog program, ki naj bi se 
mu dosledno sledilo. Ni namenjen temu, da učenci katere koli starosti dobijo seznam vprašanj 
in so nanje dolžni po vrsti odgovoriti v pisani ali govorjeni obliki. Naveden seznam vprašanj 
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je le pripomoček, namenjen učitelju, in naj učencem ne bi bil niti pokazan, sama vprašanja pa 
naj bodo parafrazirana, tako da bodo ustrezala sodelujočim.   
 
Glavno vprašanje je zapisano ležeče, sledita mu podrejeno vprašanje oz. vprašanje, ki sledi 
glavnemu. Besedo knjiga5 lahko učitelj v vprašanjih zamenja z besedama pesem ali pravljica 
oz. katero koli drugo besedo, ki se nanaša na obravnavano besedilo (prav tam). 
 
        I.           Začetna vprašanja  
Ko se učenci navadijo pristopa, se običajno ne trudijo več z vprašanji o tem, kaj jim je všeč in 
kaj ne, ampak kar takoj preidejo na to, kar jim ni jasno, in na povezave. Sčasoma namreč 
spoznajo, da je ravno to tisto, kar jim predstavlja največje zadovoljstvo. Ti dve vprašanji pa 
vendar nista opuščeni, ampak se v pogovoru prepletata (prav tam). Avtor navaja naslednja 
vprašanja:  
 
a)      Ali je bilo kaj, kar ti je bilo v knjigi všeč? 
Kaj je še posebej pritegnilo tvojo pozornost?  
Česa bi si v knjigi želel/-a še več?  
 
b)      Ali je bilo kaj, kar ti v knjigi ni bilo všeč? 
Kateri deli knjige so ti bili dolgočasni?  
Si med branjem knjige izpustil/-a kakšne dele? Katere?  
Če si z branjem knjige prenehal/-a, kje si se ustavil/-a in kaj te je odvrnilo od nadaljnjega 
branja?  
 
c)       Ali te je kaj zbegalo (Ali te je zbegalo kaj, kar ti ni bilo čisto jasno)? 
Se ti je zdelo kaj nenavadno?  
Si našel/-a kaj, česar nisi opazil/-a v nobeni drugi knjigi?  
Si našel/-a kaj, kar te je popolnoma presenetilo?  
Si opazil/-a kakšna nasprotja?  
  
č)      Ali si v besedilu opazil/-a kakšne povezave oz. kaj, kar se povezuje (vzorce, strukturo, 
ponavljanje)?   
(Prevedeno po Chambers, 1993, str. 87–88.) 
 
      II.            Nadaljevalna vprašanja  
Nadaljevalna vprašanja razširijo razpon jezika, zagotavljajo primerjave in pomagajo (pri 
pogovoru) z vnašanjem idej, informacij in možnosti, ki pripomorejo k razumevanju. Obstaja 
več variacij nadaljevalnih vprašanj, ki spodbujajo različne načine pristopanja k besedilu. 
Chambers pravi, da je bistvenega pomena, da se vprašanj ne zastavlja nepremišljeno, npr. 
vsakič, ko prihaja do pomiritve pogovora ali kadar se učitelj čuti obvezanega, da pogovor 
razširi (prav tam). Avtor navaja naslednje primere nadaljevalnih vprašanj:  
 

1. Ko si prvič videl/-a to knjigo, še preden si jo prebral/-a, kakšne vrste knjiga 
se ti je zdela?  

1.1.      Kaj je bilo tisto, kar ti je vzbudilo takšno mnenje?  
1.2.      Si sedaj, ko si knjigo prebral/-a, še vedno istega mnenja?  
 

2. Si že prebral/-a kakšno podobno knjigo?  

                                                 
5 Chambers uporablja izraz book, ki je za potrebe magistrskega dela preveden kot knjiga. 
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2.1. V čem ji je ta knjiga podobna?  
2.2.  V čem se razlikuje?  
 

3. Si že kdaj prej bral/-a to knjigo? (Če si,) Kaj je sedaj drugače?  
3.1.  Si opazil/-a kaj, česar pri prvem branju nisi?  
3.2.  Ali te je branje veselilo? 
3.3.  Bi sedaj, ko si videl/-a, kaj se je zgodilo, ko si jo prebral/-a še enkrat, tudi drugim 

svetoval/-a, da si jo preberejo še enkrat, ali ni dovolj dobra za to? 
 

4. Si med branjem ali sedaj, ko o tem razmišljaš, opazil/-a besede, fraze ali kaj 
drugega, povezanega z jezikom, kar ti je bilo všeč? Ali kar ti ni bilo všeč?  

4.1.  So bile kakšne besede ali fraze ali kakšen govor uporabljeni na način, ki je značilen za 
določeno osebo?  

4.2. Si opazil/-a kaj posebnega na načinu, kako je v tej knjigi uporabljen jezik?  
 

5. Če bi te pisatelj vprašal, kaj bi lahko izboljšal na tej knjigi, kaj bi mu 
odgovoril/-a?  

5.1. Če bi ti napisal/-a to knjigo, kaj bi lahko naredil/-a boljše? 
  

6. Se je kaj podobnega zgodilo tudi tebi?  
6.1. Kaj je bilo pri tebi podobno in kaj drugačno?  
6.2. Kateri deli knjige se ti zdijo najbolj realistični?  
6.3. Ali po branju te knjige drugače gledaš tudi na svojo izkušnjo?  
 

7. Si lahko ob branju knjige ˝videl/-a˝ zgodbo v svoji domišljiji?  
7.1. Kateri delci oz. odlomki so ti jo najbolj pomagali ˝videti˝? 
7.2. Katere odlomke knjige si najbolj živo predstavljaš?  
 

8. Koliko različnih zgodb (vrst zgodb) lahko najdeš v tej zgodbi? Je to knjiga, ki 
jo lahko bereš hitro ali počasi? V enem kosu ali po delih?  

8.1. Bi jo rad/-a prebral/-a še enkrat?  
 

9. Kaj boš o knjigi povedal/-a svojim prijateljem?  
9.1. Česa jim ne boš povedal/-a, da je ne boš ˝pokvaril/-a ˝?  
9.2. Ali poznaš ljudi, ki bi jim bila knjiga še posebej všeč?  
9.3. Kaj predlagaš, da povem drugim o knjigi, zato da se bodo lahko odločili, ali naj jo 

preberejo ali ne?  
9.4. Kdo bi jo moral prebrati? Starejši ali mlajši od tebe? 
9.5. Na kakšen način naj jim knjigo predstavim? Naj jim jo preberem naglas ali jo le 

opišem in naj si jo preberejo sami?  
9.6. Ali ti je všeč, da se o tej knjigi po branju tudi pogovorimo?  
 

10. Si sedaj, ko smo se med seboj poslušali (o tem, kaj si mislimo o knjigi in 
slišali, kaj smo opazili med branjem), presenečen/-a nad čem, kar so sošolci 
povedali? 

10.1. Ali je kdo izmed tvojih sošolcev vplival na to, da si spremenil/-a mnenje o knjigi? Ali 
pa ti pomagal/-a knjigo bolje razumeti?  

10.2. Povej mi, kaj o mislih/izjavah tvojih sošolcev in kaj te je najbolj ˝pretreslo˝?  
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11. Kaj si misliš o knjigi sedaj, po vsem tem, kar smo povedali o njej? Kaj se ti 
zdi najpomembnejše sedaj? 

 
12. Ali kdo ve kaj o avtorju? Ali o tem, kako je zgodba nastala? Kje je nastala? 

Kdaj je nastala? Bi rad/-a izvedel/-a?   
(Prevedeno po Chambers, 1993, str. 88–89) 
 

 
    III.            Specifična vprašanja  
Vsaka knjiga ima svoje posebnosti v jeziku, obliki in vsebini. Mešanica vsega tega ji da 
določeno identiteto. Tisto, kar učitelj želi, je, da bodo učenci skozi pogovor sami našli te 
posebnosti. Če skupina potrebuje pomoč, ji učitelj pomaga s postavitvijo specifičnega 
vprašanja, ki učence usmeri proti značilnosti, ki je zaenkrat še niso opazili.  
 
Pri specifičnih vprašanjih mora biti učitelj izredno pozoren, saj za razliko od začetnih in 
nadaljevalnih ni enostavno oceniti, katera vprašanja izbrati in kdaj jih učencem postaviti. 
Učitelj se mora vnaprej pripraviti in razmisliti, katera vprašanja so zares relevantna, da ne 
postavlja neprimernih, ki lahko učence odvrnejo od nadaljnjega pogovora (prav tam). 
  

1. Koliko časa traja, da se zgodba začne odvijati?  
1.1.Ali zgodba poteka v kronološkem zaporedju?  
1.2.Kadar govoriš o stvareh, ki so se ti zgodile, ali govoriš v kronološkem zaporedju?  
1.3.Ali imaš včasih razloge tudi za to, da tega ne storiš? 
1.4.Kakšni so ti razlogi?   
 

2. Ali so kakšni deli zgodbe, ki trajajo dlje, vendar so opisani na kratko ali le v 
nekaj besedah? Ali so kakšni deli, ki so se zgodili zelo hitro, vendar so 
opisani podrobno?  

2.1. Ali obstajajo deli besedila, ki opisujejo dogodek, ki traja enako dolgo kot njegov 
opis?    

 
3. Kje se zgodba dogaja?  

3.1. Je bil kraj dogajanja pomemben? Ali bi bilo vseeno, če bi se zgodba odvijala drugje? 
Bi bilo bolje, če bi se zgodba odvijala kje drugje?  

3.2. Si med branjem razmišljal/-a o kraju dogajanja? Ali so v besedilu odlomki, ki govorijo 
predvsem o kraju dogajanja? Kaj ti je (ni) bilo všeč pri kraju dogajanja?  

3.3. Ali je postavitev zanimiva že sama po sebi? Bi rad/-a vedel/-a več o njej?  
 

4. Katera književna oseba ti je bila najbolj zanimiva?  
4.1. Je ta književna oseba najpomembnejša v zgodbi? Ali zgodba govori o drugi osebi?  
4.2. Katere osebe v zgodbi ti niso bile všeč?  
4.3. Ali te kakšna književna oseba spominja na koga, ki ga poznaš?  
4.4. Ali te kakšna književna oseba spominja na kakšno drugo književno osebo, ki jo 
poznaš?     
 

5. Ali obstaja književna oseba, ki v zgodbi ni bila omenjena, vendar se brez nje 
zgodba ne bi mogla odvijati?  

5.1. Se lahko domisliš kakšnega razloga, zakaj ni omenjena? 
5.2. Ali bi se zgodba odvijala drugače, če bi bila književna oseba omenjena oz. bi se v 
zgodbi pojavila?  
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6. Kdo govori – pripoveduje – zgodbo? Kako to veš?  

Kakšen je pripovedovalec: prvoosebni ali tretjeosebni (Katera oseba 
pripoveduje zgodbo? Ali pripoveduje zgodbo oseba, ki je v njej prisotna (jo 
poznamo) ali nekdo, ki v njej ni prisoten)? 

6.1. Kaj pripovedovalec misli o književnih osebah oz. kaj čuti do njih? Jih ima rad ali ne? 
Kako to veš?  

6.2. Ali odobrava dogodke in ravnanje oseb? Jih odobravaš ti?  
  

7. Predstavljaj si, da si gledalec/-ka. S čigavimi očmi gledaš na dogajanje? Ali 
ga gledaš le skozi oči ene književne osebe ali ga gledaš skozi oči več oseb 
(enkrat ene, drugič druge osebe)?  

7.1. Si bil/-a med zgodbo v koži ene osebe in si vedel/-a le, kar ve le-ta, ali pa si zgodbo 
videl skozi oči več oseb?    

  
8. Ali si kdaj ugotovil/-a, o čem razmišljajo književne osebe? Nam 

pripovedovalec kdaj pove, kako se počutijo? Ali je bila zgodba ves čas 
pripovedovana tako, da smo slišali, kaj so osebe rekle in videle ter kaj so 
osebe naredile, nikoli pa nismo izvedeli, kaj so razmišljale in čutile?  

8.1. Si imel/-a, ko si bral/-a zgodbo, občutek, da se dogaja sedaj? Ali si imel/-a občutek, da 
se je dogajala v preteklosti in se je sedaj književne osebe le spominjajo?  

8.2. Si imel/-a občutek, da se vse dogaja tebi, kot da si ena izmed književnih oseb? Ali si se 
počutil/-a, kot da si le opazovalec/-ka?  

8.3. Če bi bil/-a opazovalec/-ka, odkod bi opazoval/-a? Se ti je zdelo, da opazuješ z 
različnih zornih kotov – včasih, kot da stojiš poleg osebe, in včasih, kot da opazuješ iz 
helikopterja?  

  
 (Za potrebe magistrskega dela prevedeno po Chambers, 1993, 89–91.) 
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EMPIRIČNI DEL 
 

Opredelitev in predstavitev raziskovalnega problema  
 

V empiričnem delu magistrske naloge sem raziskovala, ali je pristop Povej mi primeren za 
uporabo v prvem razredu osnovne šole. S tem vprašanjem se ukvarja magistrsko delo, v 
katerem je predstavljen didaktični projekt, ki sem ga izvedla na Osnovni šoli Toneta Čufarja v 
Ljubljani. V okviru projekta bodo upoštevani tudi bralni užitki po Perryju Nodelmanu. 
Menim, da je kakovosten pogovor o književnem besedilu izjemnega pomena, saj vsi opisani 
bralni užitki vsebujejo dejanje vstopa v pogovor z drugimi.  

Naj na tem mestu povzamem Nodelmanovo misel, da so užitki branja književnosti priučene 
sposobnosti in da se učenci lahko naučijo postati dovzetnejši bralci ter s tem ugodno vplivajo 
na svoje bralne užitke, kar pa ima za posledico več branja (Nodelman, 2003). 

Ob samostojnem poučevanju in hospitiranju v času študija se mi je zdelo, da je pogovor o 
besedilu področje, o katerem se med praktiki premalo govori in ve. Veliko učiteljev si 
pomaga s priročniki in učencem zastavlja zapisana ter vnaprej oblikovana vprašanja. 
Nemalokrat se jim mudi uresničevati predpisane učne cilje, pri tem pa pogovor kot logično in 
nujno nadaljevanje branja ni dovolj poudarjen. Med teorijami didaktike mladinske 
književnosti sem zasledila pristop Povej mi Aidana Chambersa, ki sem ga aplicirala na 
didaktični projekt Spoznavamo sodobne slovenske mladinske avtorje in njihova dela. 

 

Cilji  
 

Glede na predmet in problem raziskave sem si zastavila naslednje cilje: 

 ugotoviti, ali je pristop Povej mi primeren za uporabo v prvem razredu osnovne 
šole;  

 raziskati odzive otrok na izbrana književna dela;  
 raziskati, katero književno delo je bilo učencem najbolj všeč. 

 

Raziskovalna vprašanja 
 

Pričakujem, da bom z raziskavo odgovorila na naslednja raziskovalna vprašanja:  

 Ali so učenci v preučevani skupini sposobni ustvarjalno sodelovati pri pogovoru o 
prebranem besedilu z uporabo pristopa Povej mi? 

 Ali so učenci motivirani za pogovor o besedilu z drugimi učenci? 
 Ali se učencem zdi pravljica Človek, ne jezi se! avtorice Svetlane Makarovič 

najzanimivejša med obravnavanimi književnimi deli? 
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Opis vzorca 
 
Projekt je bil izveden v prvem razredu Osnovne šole Toneta Čufarja v Ljubljani, in sicer v 
novembru in decembru 2014. Raziskovanje je potekalo pet ponedeljkov in dve sredi tretjo in 
četrto šolsko uro (na sredi smo prestavili zaradi obveznosti, ki so jih imeli ob ponedeljkih). V 
razredu je bilo 24 učencev – 14 deklic in 10 dečkov. Razred sem sedem tednov poučevala 
književnost. Vzorec je namenski neslučajnostni. 
 

Izvedba raziskave 
 
Po vzoru pristopa Povej mi sem oblikovala didaktični projekt Spoznavamo sodobne slovenske 
avtorje, ki je sestavljen iz sedmih srečanj. Pred prvim srečanjem sem učencem projekt na 
kratko predstavila. Vsako srečanje je bilo zasnovano tako, da so učenci spoznali avtorja oz. 
avtorico, podrobneje pa smo obravnavali eno izmed njegovih/njenih izbranih del. Obravnavali 
smo besedila, ki so različna glede na temo, kompleksnost in težavnost.  

Upoštevala sem faze šolske interpretacije. Poudarek je bil na (po)govoru o obravnavanem 
književnem delu in uporabi pristopa Povej mi. V projektu so upoštevani tudi Nodelmanovi 
bralni užitki. Na koncu zadnjega srečanja sem z učenci izvedla krajšo analizo projekta. 
Ponovili smo, katera književna dela smo obravnavali, nato pa je vsak učenec povedal, katero 
delo se mu je zdelo najzanimivejše in zakaj.  

Svoja opažanja sem si sproti zapisovala in jih razširila v analizah učnih ur. Podatke sem 
interpretirala in podprla s sklepi. Uporabila sem deskriptivno metodo raziskovanja (metoda 
opazovanja z udeležbo). Ugotovitve sem povezala z raziskovalnimi vprašanji in nanje 
odgovorila. 

Kot je bilo omenjeno že zgoraj, smo z učenci na koncu zadnjega srečanja še enkrat ponovili, 
katera književna dela smo obravnavali. V nekaj povedih smo skupaj obnovili vseh sedem 
književnih del. Na mizo v kotu učilnice sem položila obravnavane knjige, nato sem izmenično 
klicala učence in vsakemu posebej postavila naslednji vprašanji: 

• Katero izmed obravnavanih literarnih del ti je bilo najbolj zanimivo?  

• Zakaj? 

Odgovore učencev, zapisane v praktičnem delu magistrske naloge, sem si sproti beležila. 
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PRAKTIČNI DEL 

Namen in cilji didaktičnega projekta Spoznavamo sodobne slovenske 
mladinske avtorje in njihova dela 
 

Temeljni namen projekta je oblikovati sedem srečanj (po dve šolski uri književne vzgoje), na 
katera bo apliciran pristop Povej mi Aidana Chambersa. V največji možni meri bo upoštevan 
tudi vidik užitkov branja, da bodo učenci dobili možnosti za njihovo občutenje in uresničitev. 
Učencem bom predstavila sedem različnih sodobnih slovenskih mladinskih avtorjev.  

V projektu bodo ponujeni različni načini, metode in oblike dela, ki bodo učence pripeljali do 
ugodij in užitkov branja, ki jih omenja Perry Nodelman. Posebna pozornost bo usmerjena v 
pogovor o književnem besedilu, ki predstavlja logično in nujno nadaljevanje branja. Eden 
izmed bistvenih užitkov branja in/ali pripovedovanja književnosti je namreč prav užitek 
pogovora o njem z drugimi. 

Splošni cilji projekta so:  

 spodbujati učenčevo doživljanje branja kot užitka in socialnega dogodka ter zavedanje 
socialnega pomena literarnega branja; 

 razvijati učenčevo domišljijo in bogatiti njegovo čustveno življenje;  
 razvijati učenčevo kritično mišljenje o umetnostih besedilih in njegovo sposobnost 

izražanja lastnih mnenj, misli, stališč, čustev, izkušenj itd.; 
 spodbujati učenčevo samozavestno upovedovanje lastnih branj in pogovor o 

prebranem besedilu; 
 seznaniti učence z nekaterimi izbranimi sodobnimi slovenskimi mladinskimi 

ustvarjalci. 

 

Priprava učnih ur in načrtovanje 

Izbira literarnih del  
Pri izbiri literarnih del sem upoštevala stopnjo bralnega razvoja učenca v prvem razredu (oz. 
recepcijsko načelo izbire literarnih del), pri tem sem se opirala na teorijo Metke Kordigel 
Aberšek, ki je podrobneje opisana v teoretičnem delu magistrskega dela. Želela sem, da 
učenci podrobneje spoznajo nekatere izmed kakovostnejših avtorjev slovenske mladinske 
književnosti. Izbrala sem eno avtorico, ki jo učni načrt (Učni načrt za slovenščino, 2011) 
označuje s ciljem ˝učenci spoznavamo kanon mladinske književnosti˝ in je v njem navedena 
kot obvezna avtorica, ostalih šestih avtorjev in njihovih del pa v učnem načrtu ni na seznamu 
obveznih književnih besedil za obravnavo. Teh šest neobveznih sem izbrala, ker menim, da je 
potrebno učencem predstaviti tudi druge kakovostne slovenske mladinske pisatelje in 
pisateljice ter pesnike in pesnice. Eno izmed načel izbora besedil je bila tudi žanrska in 
tematska raznolikost.  

Za obravnavo sem izbirala šest kratkih sodobnih pravljic in eno pesemsko besedilo:  

 Cvetka Sokolov: Šola ni zame! (2005, ilustriral Peter Škerl); 
 Peter Svetina: Šopek iz samih rim (2010, zbirka kratkih zgodb Modrost nilskih konjev, 

ilustriral Damijan Stepančič); 
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 Miklavž Komelj: Dopisovanje (2006, pesniška zbirka Zverinice, ilustriral Marjan 
Manček) ; 

 Anja Štefan: Gugalnica (2013, zbirka pravljic Gugalnica za vse, ilustrirala Marjanca 
Jemec Božič); 

 Ida Mlakar: Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost (2007, ilustrirala Kristina Krhin); 
 Svetlana Makarovič: Človek, ne jezi se! (2008, zbirka pravljic Svetlanine pravljice, 

ilustrirala Alenka Sottler); 
 Desa Muck: Kokoš velikanka (2007, ilustrirala Polona Kunaver Ličen in David Ličen). 

 

Upoštevanje faz šolske interpretacije in literatura pri načrtovanju  
Pri načrtovanju učnih ur sem si pomagala z berili in priročniki različnih založb, ki so 
namenjeni poučevanju v prvem razredu osnovne šole. Cilje posameznih ur sem določala s 
pomočjo učnega načrta za slovenščino.  

Med načrtovanjem učnih ur sem se opirala na faze šolske interpretacije, ki so opisane v 
teoretičnem delu magistrskega dela. Poskušala sem uporabiti čim bolj raznolik program, zato 
sem uporabljala različne uvodne motivacije in nove naloge. Posebno pozornost sem namenila 
interpretativnemu branju. 

Posnemanje literarnoestetsko spodbudnega okolja  
Pri načrtovanju in izvedbi projekta sem želela upoštevati tudi potrebe učencev, ki izvirajo iz 
literarnoestetsko nespodbudnega okolja. Chambers prav tako izpostavlja soodvisnost med 
literarno socializacijo in kakovostjo govora o prebranem besedilu. Ker je spodbujanje 
pogovora o književnem besedilu eden izmed ciljev projekta, sem vanj skušala vključiti čim 
več dejavnosti, ki posnemajo spodbudno literarnoestetsko okolje.  

Metka Kordigel in Igor Saksida v svojem priročniku za učitelje Jaz pa berem! (1999) 
podrobneje opišeta način, s katerim to lahko dosežemo. Opozorita na ustvarjanje položajev, v 
katerih bodo eni učenci (iz nespodbudnega okolja) lahko nadoknadili in drugi nadalje 
razvijali:  

 sposobnost ločevanja različnih govornih (recepcijskih) situacij (tiste, v katerih naj 
bi jim bilo primarno lepo, od tistih, v katerih se jih poučuje ali se jim kaj ukazuje); 

 spodobnost predajanja ritmičnemu, pripovedujočemu glasu (ne le pomenu besed); 
 sposobnost domišljijskega dopolnjevanja avtorjevih spodbud in obenem 

soustvarjanja literarnih svetov; 
 priložnost za spoznavanje in ponotranjanje civilizacijskega in nacionalnega kanona 

mladinske književnosti.  

Vsi deli recepcijske sposobnosti se v literarnoestetskem spodbudnem okolju razvijajo 
spontano. Sposobnost ustvarjalne komunikacije z literarnim besedilom je mogoče in potrebno 
v šoli razvijati, vendar vseeno nisem želela pozabiti, da v tej smeri deluje tudi književnost 
sama. Omenjena avtorja dodajata preprost nasvet – učencem naj čim več beremo. Priporočata 
kombinacijo obeh metod: metode sistematičnega razvijanja recepcijske situacije in metodo 
posnemanja naravnega litararnoestetskega okolja (Kordigel in Saksida, 1999). Tudi sama sem 
te nasvete med izvajanjem praktičnega dela magistrske naloge upoštevala. V projekt sem 
vključila tudi nekaj metod in dejavnosti, ki so omenjene v priročniku, npr. branje iz velike 
pravljične knjige, branje na željo otrok, samostojno ˝branje˝ otrok (pripovedujejo ob 
slikanicah t. i. Bralna muca), priporočanje knjig, ki so jih brali, vrstnikom, pripovedovanje o 
domačem branju itd.  
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Ker sem med izvedbo projekta želela branje spodbujati tudi spontano, sem si pri sami izvedbi 
učnih ur puščala dovolj svobode, da učencem berem tudi na njihovo željo. Želela sem, da 
imajo učenci v razredu na razpolago veliko knjig in možnost, da prosto berejo katero koli 
izmed njih. Učenci so imeli možnost, da se o knjigah pogovarjajo ter razmišljajo o tem, kako 
se besedila povezujejo med seboj in kako se povezujejo z realnim življenjem, kar so 
značilnosti literarnoestetsko spodbudnega okolja.  

  

Potek in dejavnosti projekta  
Projekt spodbujanja bralnih užitkov je trajal sedem tednov v okviru rednega pouka. Prvo idejo 
za projekt sem dobila med prebiranjem različne literature. Nato sem raziskala, kaj so bralni 
interesi in kaj užitki branja. Med študijem sem dobila občutek, da v razredih premalo 
pozornosti posvečajo t. i. konduktivnemu pogovoru o knjigi, kot ga imenuje Booth. 
(Chambers, 1993), zato sem poiskala literaturo, ki se ukvarja s to problematiko, in naletela na 
avtorja Aidana Chambersa in njegov pristop Povej mi.  

Ko sem oblikovala priprave na vzgojno-izobraževalno delo, sem začela razmišljati, katera 
književna dela naj vključim in kakšni naj bodo kriteriji za izbiro obravnavanih del. Pri izbiri 
mi je pomagala mentorica, seznanila pa sem se tudi z načeli za izbiranje literarnih del avtorice 
Bože Krakar Vogel. Pomembno se mi je zdelo, da tudi sama dobro razumem izbrano 
mladinsko delo in sem temeljito pripravljena, saj je doživeta in poglobljena obravnava v 
razredu mogoča le na tak način. Začela sem s sestavljanjem učnih priprav, pripravljanjem 
dejavnosti, izbiranjem druge literature in drugih načinov, metod ter oblik dela.  

Ko sem imela pripravljen osnutek svojega projekta, sem ga predstavila učiteljici prvega 
razreda OŠ Toneta Čufarja, ki mi je z veseljem odstopila 14 ur književne vzgoje v svojem 
razredu. 

Kot sem že omenila, učence za branje nekega avtorja ali dela zelo pogosto motivirajo prav 
drugi učenci. Drug drugemu (in tudi nam odraslim) predstavljajo različne avtorje in dela. W. 
H. Auden bi rekel, da se obnašajo kot literarni kritiki. V šolskem letu 2013/14 sem hospitirala 
pri pravljičnem krožku ene izmed učiteljic prvega razreda. Seznanila sem se z Bralno muco – 
projektom, ki ga na šoli izvajajo že nekaj let. Dejavnost poteka tako, da učenci prebrane 
knjige predstavljajo vsem sošolcem in ne le učiteljem. Odločila sem se, da bom to dejavnost 
vključila v moj sklop sedmih ur, saj cilji Bralne muce sovpadajo in se dopolnjujejo s cilji 
projekta. Dejavnost je bila predvidena za konec vsake ure, vendar smo jo večinoma izvajali 
kar na začetku. Učenec, ki se je javil, da bo ˝povedal Bralno muco˝, je moral s seboj prinesti 
prebrano knjigo in zvezek, v katerega je narisal odlomek iz nje. Ko je bil pripravljen, je svojo 
Bralno muco (sliko muce s svojim imenom pod njo) obesil na za to določen prostor. To 
pomeni, da je knjigo prebral in jo je pripravljen ˝prebrati˝ sošolcem. To pomeni, da sede na 
pravljični stol, poleg njega pa je tudi njegov ˝pomagač˝, tj. sošolec/-ka, čigar/katere naloga je, 
da ob pripovedovanju obrnjen proti ostalim sošolcem drži knjigo v rokah in obrača liste, da 
lahko sledijo zgodbi tudi ob slikah.  
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Slika 6: Kotiček Bralne muce 

 
Slika 7: Razredni pouk, imenovan Bralna 

muca 

 

 
Slika 8: Učenci poslušajo pripovedovanje 

 

     

Pogovor o besedilu  
Na vseh sedmih srečanjih sem uporabljala Chambersov pristop Povej mi. Učence sem vodila 
skozi pogovor, jih spodbujala, da govorijo o svojih vtisih, povedo svoja doživetja ter svoje 
mnenje in razumevanje besedila. 

Rdeča nit vseh srečanj so bila Chambersova štiri začetna vprašanja: Povej mi,  

 ali je bilo kaj, kar ti je bilo v knjigi še posebej všeč; 
 ali je bilo kaj, kar ti v knjigi ni bilo všeč; 
 ali bi rad/-a prisotne še kaj vprašal/-a; 
 ali si v besedilu opazil/-a vzorce, potek zgodbe, ponavljanje itd. 

 

V učnih pripravah sem načrtovala, da bodo začetek pogovora o prebranem besedilu vedno 
predstavljala ta štiri vprašanja, čeprav se je izkazalo, da sledenje tem vprašanjem ni vedno 
potrebno, saj so učenci sami popolnoma spontano določali začetno temo pogovora. Ker 
večina učencev v prvem razredu ne zna brati, smo temo izbrali ustno (Chambers sicer 
predlaga, da začetno temo pogovora predstavlja največkrat zapisan odgovor).  



43 
 

V nadaljevanju sem po potrebi učencem zastavljala nadaljevalna in specifična vprašanja, ki so 
razširila različne načine pristopanja k besedilu. Učence sem skozi pogovor vodila tako, da so 
lahko čim več posebnosti literarnega dela odkrili sami. Če je skupina potrebovala pomoč, sem 
jim zastavila nekaj nadaljevalnih in specifičnih vprašanj, ki se razlikujejo od besedila do 
besedila, prilagajala sem jih tudi glede na značilnosti skupine. Nekatera možna vprašanja (ki 
niso obvezna!) so kot pomoč učitelju zapisana v učnih pripravah. 
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PREDSTAVITEV DIDAKTIČNEGA PROJEKTA: 
SPOZNAVAMO SODOBNE SLOVENSKE MLADINSKE 
AVTORJE IN NJIHOVA DELA  
 

Prva priprava na vzgojno-izobraževalno delo: Cvetka Sokolov in njena dela 
za mladino 
 

Datum: 3. 11. 2014 
Šola: OŠ Toneta Čufarja 
Razred: 1. a 
Št. ur: 2  
Študentka: Alenka Klemenc 
Predmet: SLOVENŠČINA – književnost 
Projekt: Spoznavamo sodobne slovenske mladinske avtorje  in njihova dela 
UČNA TEMA: Obravnava sodobne pravljice  
UČNA ENOTA: Cvetka Sokolov: Šola ni zame! (2005, ilustriral Peter Škerl) 
CILJI UČNE URE:  
Učenci:  

 razvijajo zmožnost poslušanja umetnostnega besedila;  
 razvijajo domišljijo;  
 izražajo mnenje o besedilu in svoja doživetja, čustva, predstave ter misli, ki se jim vzbudijo pri 

poslušanju;  
 doživljajo interpretativno prebrano sodobno pravljico Šola ni zame!; 
 pridobivajo pozitiven odnos do književnosti in ob branju doživljajo ugodje, veselje, zabavo; 
 se učijo samostojno pripovedovati oz, ˝brati˝ zgodbo ob znani slikanici (Bralna muca); 
 poiščejo podobnosti med književno osebo in seboj (Miha in jaz);  
 izluščijo tiste motive za ravnanje književnih oseb, ki jih poznajo iz lastne vsakdanje izkušnje (npr. 

zakaj so Mihi stvari ˝bedne˝);  
 podatke o književni osebi (Pika Nogavička) dopolnijo z domišljijskimi predstavami, ki izvirajo iz 

poslušanja/gledanja drugih umetnostnih besedil;  
 upovedujejo čustva in razpoloženja književnih oseb, ugotovitve utemeljujejo s podatki iz besedila;  
 izražajo predstave dogajanja z risbo. 

UČNE OBLIKE: Frontalna, individualna 
UČNE METODE: Pogovor, branje ob slikanici, delo z besedilom, opisovanje, poslušanje, risanje 
PRIPOMOČKI: 

 barvice; 
 delovni list – obrisi prometnih znakov; 
 zvonček; 
 Sokolov, C. (2005). Šola ni zame! Ljubljana: Mladinska knjiga Založba. 

VIRI IN LITERATURA:  
 Chambers, A. (1996). Tell me: children, reading & talk. Stroud: Thimble. 
 Kordigel, M. in Saksida, I. (1999). Jaz pa berem! Priročnik za učitelje. Ljubljana: Rokus. 
 Saksida, I. (1994). Izhodišča in modeli šolske interpretacije mladinske književnosti: priročnik za 

književno vzgojo. Trzin: Založba Different. 
 Učni načrt za slovenščino (2011). 

 
POTEK UČNE URE 

1. Uvodna motivacija  
Pozvonim z zvončkom. Učence povabim, da se pred tablo skupaj usedemo v krog. 
Uvod v projekt: Učencem predstavim projekt. Povem jim, da bomo naslednjih sedem tednov skupaj 
raziskovali slovenske mladinske pisatelje in pisateljice. Poleg tega se bomo veliko pogovarjali in ustvarjali.  
 
Razredni projekt Bralna muca: Učenci imajo čas, da predstavijo knjige, ki so jih prebrali. Že pred uro se 
označijo na tabli, ko pride čas predstavitve, se usedejo na pravljični stol in si izberejo pomočnika, ki jim bo 
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pomagal pri predstavitvi (drži knjigo, obrača liste itd.). 
 
Učence spodbujam, da pripovedujejo o svojem prvem šolskem dnevu. Vprašam jih, ali so si predstavljali, da bo 
šola takšna, ali so pričakovali, da bo drugačna, ali so se veselili vstopa v šolo in ali jih je bilo strah.  
Učence opomnim na pravila govorjenja v krogu (dvigujemo roko, govori le en, med seboj se poslušamo, 
napačnih odgovorov ni itd.).  
 

2. Najava besedila in lokalizacija 
Učencem povem, da bomo danes prebrali slikanico o dečku, ki je tako, kot so sedaj oni, postal prvošolček. 
Povem, da je pravljico napisala Cvetka Sokolov in da je knjigo ilustriral Peter Škerl. 
 

3. Interpretativno branje 
Učenci poslušajo branje. Ob knjigi berem tako, da si učenci lahko pozorno ogledajo vse slike. Med tem sem 
pozorna na odzive učencev, kako poslušajo, ali sledijo in ali jih ob branju kaj preseneti. 
 

4. Čustveni premor po branju  
Nekaj trenutkov ostanemo v tišini, da učenci doživijo zgodbo.  
 

5. Pogovor o besedilu: izražanje doživetij, analiza, sinteza in vrednotenje  
Začetna vprašanja: Povej mi ... 
Sledi določitev začetne teme pogovora. Učencem rečem: ˝Kar nekaj učencev je omenilo ... (največkrat 
omenjena tema).˝ Učenca, ki je to temo omenil, prosim, da mi o njej še kaj pove. Lahko pove kar koli. Drugi 
učenci se lahko vključujejo v pogovor. Nato postopoma izbiramo tudi druge teme, ki so jih omenili. 
 
Nadaljevalna in specifična vprašanja  
Če skupina potrebuje pomoč, jim zastavim vprašanja:  

 Katere odlomke, si najbolj živo predstavljaš?  
 Kje se zgodba dogaja? (več dogajalnih prostorov) 
 Kaj se je zgodilo, ko je Miha prišel v šolo? 
 O čem misliš, da je Miha razmišljal, ko so se zjutraj peljali v šolo?  
 Misliš, da je bila šola Mihi res bedna? Ga je bilo strah?  
 Kdaj pa je tebi bedno?  
 Tudi ti kdaj rečeš, da je nekaj bedno, zato ker te je strah?  
 Misliš, da je bil Miha vesel, ko je izvedel, da pozna vsaj enega sošolca? Kako to veš?  
 Kdo je Eva? Se ti zdi, da se je Miha rad igral z njo? Po čem to sklepaš? 
 Kdo je Pika Nogavička? Kakšna je?  
 Čigavega obiska bi bil ti najbolj vesel na prvi šolski dan: čarovnika, Pike Nogavičke ali koga 

drugega? 
 Bi knjigo rad prebral še enkrat?  

 
6. Nove naloge  

Naloga: Izmišljanje pravil – Moja Pikina šolska pravila  
Učence vprašam, ali se spomnijo, kaj je bilo Pikino šolsko pravilo v zgodbi, ki smo jo prebrali. Njihova naloga 
je, da v obrise prometnih znakov (kvadrat z modro označbo) narišejo svoje Pikino šolsko pravilo. To pomeni, 
da si jih izmislijo sami (npr. v okrogel znak z rdečo obrobo narišejo nasmejanega učenca, ki se po šoli sprehaja 
v čevljih, žveči žvečilni gumi, s seboj pripelje psička itd.).  
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Analiza izvedbe prvega srečanja in odzivov otrok  
 

 

Slika 9: Naslovnica knjige Šola ni zame! 

Pred začetkom šolske ure sem se učencem predstavila in jim na kratko opisala projekt. 
Povedala sem jim, da se bomo srečevali sedem ponedeljkov, vedno ob isti uri v šolski 
knjižnici.  

Učno uro smo po dogovoru z učiteljico začeli z Bralno muco, projektom, s katerim sem se 
seznanila leto prej, ko sem hospitirala na isti šoli. Učenca, ki sta se pripravila, sta predstavila 
prebrani knjigi. Najprej je pripovedoval en, drugi učenec pa je bil njegov ˝pomočnik˝ in je po 
navodilih obračal strani. Ostali učenci so se usedli v gledališče in poslušali njuno 
pripovedovanje oz. predstavitev knjige. V zvezek za domače branje sta zgodbo tudi narisala. 
Njune sošolce je zanimalo, kako sta narisala pravljico, in so komaj čakali, da pridejo na vrsto 
in pogledajo njuni ilustraciji. Že lansko leto sem opazila, kako navdušeni so nad 
predstavitvijo novih knjig in kolikokrat jih navdušijo do te mere, da si knjigo tudi sami 
˝preberejo˝. 

Projekt Bralna muca se mi zdi odličen, saj učence k branju spodbujajo sošolci, kar ima 
velikokrat večji učinek kot spodbuda in priporočilo učitelja. To je bilo še posebej vidno 
zadnjih nekaj minut ure, ko so si učenci v knjižnici lahko sposodili knjige in si je kar nekaj 
učencev želelo sposoditi knjigo Dr. Hov, ki je bila tisti dan predstavljena v okviru Bralne 
muce.  

Po končani Bralni muci sem učence vprašala, koliko izmed njih se še spomni svojega prvega 
šolskega dneva. Pripovedovali so o izkušnjah in izpostavili, da jih je bilo prvega šolskega 
dneva strah, nekateri pa so si šolo predstavljali popolnoma drugače. Kar nekaj učencev je 
povedalo, da so menili, da bodo morali veliko sedeti in delati, zato jim je sedaj še posebej 
všeč, da se še vedno veliko igrajo. Povedali so, da so nekateri jokali, ko so morali v šolo, ker 
niso poznali sošolcev, zdaj pa se imajo fino. Učenem sem pokazala knjigo, ki sem jo prinesla 
s seboj. Učenci so povedali, da se z naslovom knjige Šola ni zame! ne strinjajo. Njihov odziv 
na uvodno motivacijo me je presenetil, saj so skoraj vsi želel deliti svoje misli, obenem pa so 
pozorno poslušali druge sošolce. 

Tudi med branjem so bili učenci umirjeni in so z zanimanjem prisluhnili zgodbi. Po obrazni 
mimiki sodeč sem predvidevala, da jim je bila knjiga zelo všeč. Ker sem pogovor o 
književnem besedilu prvič vodila s pristopom Povej mi, sem se odločila slediti osnovnim 
vprašanjem. Ko sem postavila prvo vprašanje (po Chambersu: Kaj jim je bilo še posebej všeč) 
sem dobila raznolike odgovore: da je prišla Pika Nogavička; da je Pika smešna; da je bila 
torta; da je bilo smešno Pikino pravilo; marmorni kolač; da je šel Miha v šolo; cela zgodba; da 
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je bil Miha prijazen in dal torto bratu, ker veliko otrok na svetu strada itd. Učenci niso 
izpostavili skoraj ničesar, ko sem jih povprašala, kaj jim na knjigi ni bilo všeč. Le en je 
pripomnil, da mu ni bilo všeč, da Miha ni pojedel torte. Ugotovili so, da je Mihu kar nekaj 
stvari bednih (torej je v zgodbi viden nek vzorec, ki smo ga izpostavili, čeprav nismo 
uporabili tega poimenovanja): tudi šola, plišasti medvedki, čarovniki itd. Učencem sem na 
tem mestu postavila podvprašanje: ˝Ali meniš, da je bila Mihi šola zares bedna?˝ Poklicala 
sem več učencev in jih povprašala za mnenje. Odgovarjali so različno. Vsi razen enega so na 
vprašanje odgovorili pritrdilno. Omenjali so, da je tako menil, ker šole ni poznal, da si je 
napačno predstavljal, ker ni poznal nikogar od sošolcev itd. Le ena učenka je omenila, da ga 
je bilo strah in je zato rekel, da je bedna. Vprašala sem jo, po čem to sklepa in brez težav mi je 
znala pojasniti, da zato, ker je bil vesel, da je poznal enega sošolca (Marka). Vprašala sem jo, 
če torej misli, da ga je skrbelo, da bo v razredu sam in je prikimala. Ugotovili smo, da je 
večina izmed njih prav tako poznala vsaj enega sošolca. Zadovoljna sem bila, ko sem opazila, 
da učenci suvereno opisujejo razloge za svoje vtise o knjigi. 

Pogovarjali smo se tudi o Piki Nogavički, ki so jo izpostavili otroci, in o tem, kakšna je. 
Večina otrok je menila, da so njena pravila smešna. Že med branjem sem po njihovih odzivih 
opazila, da se jim je ta del knjige zdel najzanimivejši in najduhovitejši. Povedali so mi, da 
imajo tudi oni v razredu včasih Pikina pravila, npr. da morajo pojesti bombon ali pa se za 
kazen igrati. Učence sem vprašala tudi, kaj vedo o Piki Nogavički. Njihovi odgovori so bili, 
da je smešna, da ne mara ubogati, da je smešno oblečena, da ima opico in konja, da so gledali 
film itd. Eden izmed učencev je komentiral, da bi bilo super, če bi tudi k njim prišla in bi se 
tako zabavali. Vprašala sem jih, če vedo, zakaj je tudi Piki šola všeč, in ker ni bilo odgovora, 
sem jim povedala, da zato ker ima počitnice. Vsi učenci so se zasmejali, nato pa smo 
nadaljevali z delom.  

Med samim vodenjem pogovora sem ves čas razmišljala, kako pomembno je, da si na uro 
pripravljen in knjigo dobro poznaš. Vodenje pogovora bi bilo brez predhodne priprave in 
analize knjige veliko težje, skoraj nemogoče pa bi bilo pogovor učencev speljati nazaj k 
prvotni temi – literarnemu delu – saj velikokrat ˝zaidejo s teme˝ in opisujejo le svoje izkušnje, 
ki niso več povezane s samo zgodbo. Opazila sem, da se učenci zelo trudijo podati pravilen 
odgovor (tako med pogovorom kot tudi pri izdelavi Pikinega pravila), zato sem jih morala 
precej spodbujati pri tem, da so podajali izvirnejše odgovore. Opaziti je bilo tudi, da učiteljica 
zelo veliko časa posveti npr. dvigovanju rok, poslušanju sošolcev in podajanju svojega 
mnenja. Presenetila me je njihova sproščenost, kar najverjetneje izhaja iz tega, da so že 
navaljeni na t. i. sprejeto poročanje o svojih odzivih na knjigo. 

Po pogovoru smo nadaljevali s poustvarjalnimi nalogami. Učencem je bila naloga všeč in vsi 
so do konca izdelali svoje Pikino pravilo. Opozorila sem jih, naj ne gledajo k sosedu in si 
izmislijo nekaj svojega. Poustvarjalni izdelki učencev pa so zagotovo najboljši odsev njihovih 
odzivov na besedilo. Vsi učenci so razumeli, kaj pomeni Pikino pravilo in kaj naloga zahteva 
od njih. Nekateri so bili izredno ustvarjalni in so nalogo rešili izvirno ter brez pomoči, drugi 
so si pomagali z idejami svojih sošolcev. 

Spodaj je predstavljenih nekaj izdelkov in odgovorov učencev na vprašanje: Kaj pravi tvoje 
Pikino pravilo? 
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Slika 10: Pikino pravilo 1 

Komentar: ˝Stojimo na strehi hiše ali šole.˝ 

 

Slika 11: Pikino pravilo 2 

Komentar: ˝Da če kaj narediš narobe, moraš za kazen pojesti čim več bombonov.˝ 

 

Slika 12: Pikino pravilo 3 

Komentar: ˝Da moraš celo čokolado na enkrat pojesti.˝ 
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Slika 13: Pikino pravilo 4 

Komentar: ˝V šolo ne smeš nositi knjig.˝ 

 

Slika 14: Pikino pravilo 5 

Komentar: ˝Če nagajaš učiteljici, moraš pojesti vse sladkarije.¨ 

 

 

Slika 15: Pikino pravilo 6 

Komentar: ˝Vsi otroci morajo za kosilo jesti torto. ˝ 
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Slika 16: Pikino pravilo 7 

Komentar: ˝Ko je sonce, nosimo dežnik, ko je dež imamo pa kapo s šiltom.˝ 

 

 

Slika 17: Pikino pravilo 8 

Komentar: ˝V šoli so prepovedane šolske torbe in barvice.˝ 

Učne cilje, ki sem jih zapisala v učni pripravi, sem dosegla, uspešno pa sem nanjo aplicirala 
tudi pristop Povej mi. Med samim izvajanjem sem morala biti pozorna na to, kako postavljam 
vprašanja, da ne bi dosegla negativnega učinka in bi učenci dobili občutek izpraševanja. Pri 
uri so ves čas sodelovali in komentirali, da jim je bilo všeč moje pripovedovanje zgodbe. Že 
na začetku sem predvidevala, da jim bo zgodba všeč, saj jim je tematika blizu in nudi veliko 
možnosti za pogovor predvsem o njihovih izkušnjah. Pred samo izvedbo ure sem se 
spraševala, ali otroci poznajo Piko Nogavičko. Presenetilo me je število otrok, ki je niso le 
bežno poznali, ampak so vedeli tudi marsikatero podrobnost iz besedila. 
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Druga priprava na vzgojno-izobraževalno delo: Ida Mlakar in njena dela za 
mladino 
 

Datum: 10. 11. 2014  
Šola: OŠ Toneta Čufarja  
Razred: 1. a  
Št. ur: 2  
Študentka: Alenka Klemenc 
Predmet: SLOVENŠČINA – književnost 
Projekt: Spoznavamo sodobne slovenske mladinske avtorje in njihova dela 
UČNA TEMA: Obravnava slikanice  
UČNA ENOTA: Ida Mlakar: Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost (2007, ilustrirala Kristina Krhin) 
CILJI UČNE URE: 
Učenci: 

 razvijajo zmožnost poslušanja umetnostnega besedila;  
 razvijajo domišljijo;  
 izražajo mnenje o besedilu in svoja doživetja, čustva, predstave ter misli, ki se jim vzbudijo pri 

poslušanju;  
 doživljajo interpretativno prebrano besedilo Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost; 
 pridobivajo pozitiven odnos do književnosti in ob branju doživljajo ugodje, veselje, zabavo; 
 se učijo samostojno pripovedovati oz. ˝brati˝ zgodbo ob znani slikanici (Bralna muca); 
 izluščijo tiste motive za ravnanje književnih oseb, ki jih poznajo iz lastne vsakdanje izkušnje;  
 upovedujejo čustva in razpoloženja književnih oseb, ugotovitve utemeljujejo s podatki iz besedila;  

 si izmišljujejo svoje domišljijske svetove (narišejo svoj recept za prehlajeno srce).  
UČNE OBLIKE: Frontalna, individualna  
UČNE METODE: Pogovor, branje, delo z besedilom, opisovanje, poslušanje, risanje  
PRIPOMOČKI:   

 delovni list Moj recept za prehlajeno srce  

 Mlakar, I. (2004). Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost. Radovljica: Didakta. 
VIRI IN LITERATURA:  

 Chambers, A. (1996). Tell me: children, reading & talk. Stroud: Thimble. 
 Kordigel, M. in Saksida, I. (1999). Jaz pa berem! Priročnik za učitelje. Ljubljana: Rokus. 
 Učni načrt za slovenščino (2011). 
 Saksida, I. (1994). Izhodišča in modeli šolske interpretacije mladinske književnosti: priročnik za 

književno vzgojo. Trzin: Založba Different.  

 
POTEK UČNE URE 
 
Razredni projekt Bralna muca: Učenci predstavijo knjige, ki so jih prebrali.  
 

1. Uvodna motivacija  
Učencem povem, da potrebujem prostovoljca. Na uho mu povem neko čustvo, ki ga sošolcem pokaže s 
pantomimo, npr. veselje, jeza, strah, zaskrbljenost itd. Pokličem še nekaj učencev. Zadnji izmed njih pokaže 
žalost. Vsakič učenca, ki ugotovi, katero čustvo kaže sošolec, vprašam, kako ga je prepoznal. Vprašam jih, 
kako se počutiš, če si žalosten in kdaj so oni ponavadi žalostni. 
 

2. Najava besedila in lokalizacija 
Napovem besedilo – slikanico Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost. Vprašam jih, kaj pomeni preganjati. 
Pokažem jim sliko Ide Mlakar in povem, da je ilustratorka slikanice Kristina Krhin. Vprašam jih, ali bi radi 
izvedeli, kako je glavnima literarnima osebama uspelo pregnati žalost. Prosim jih, naj se udobno namestijo. 
Slikanico obrnem tako, da učenci lahko ob mojem branju gledajo slike.  
 

3. Interpretativno branje 
Počakam, da se učenci umirijo in nastane tišina. Preberem besedilo. Med branjem sem pozorna na njihove 
odzive.  
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4. Čustveni premor po branju  

Nekaj trenutkov počakam in opazujem vzdušje v razredu. Glede na to ocenim, kako so doživeli besedilo, in 
to upoštevam pri naslednji fazi.  
 

5. Pogovor o besedilu: izražanje doživetij, analiza, sinteza in vrednotenje  
Začetna vprašanja: Povej mi ... 
Sledi določitev začetne teme pogovora. Učencem rečem: ˝Kar nekaj učencev je omenilo ... (največkrat 
omenjena tema).˝ Učenca, ki je to temo omenil, prosim, da mi o njej še kaj pove. Lahko pove kar koli. Drugi 
učenci se lahko vključujejo v pogovor. Nato postopoma izbiramo tudi druge teme, ki so jih omenili. 
 
Nadaljevalna in specifična vprašanja  
Če skupina potrebuje pomoč, jim zastavim vprašanja:  

 Ali je Bibi in Gustiju na koncu uspelo pregnati žalost?  
 Si med branjem zasledil/-a kakšne zanimive besede? (čemerno itd.)  
 Kaj pomeni, da si se prehladil v srce?  
 Kaj pomeni, da vstaneš z levo nogo?  
 Kakšen je Bibijin in Gustijev recept za prehlajeno srce? (milni mehurčki, piškoti v obliki srca 

in čaj iz lipe, bezga in kamilic)  
 Kaj pa tebi pomaga, ko si žalosten/-a?  
 Je bila Bibi prehlajena, žalostna ali kar oboje?  
 Kaj si misliš o knjigi sedaj, ko smo toliko povedali o njej? 
 Si presenečen/-a nad vsem, kar so opazili sošolci? Kaj si sedaj o knjigi misliš ti? 

 
6. Nove naloge 

Učencem razdelim delovne liste in jim podam navodilo: ˝Nariši svoj recept za prehlajeno srce.˝ Povem jim, 
da ni pravilnih in napačnih odgovorov. Otroci, ki želijo, svoje recepte pokažejo sošolcem.  
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Analiza izvedbe drugega srečanja in odzivov otrok  
 

 

Slika 18: Naslovnica knjige Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost 

Ponovno smo uro začeli z Bralno muco. Učenec, ki se je javil, me je zelo presenetil, saj je 
govoril zelo tekoče in pravljico obnovil skoraj brez pomoči slik. Ponovno so pokazali, da je 
projekt odličen, saj se učenci naučijo osnov govornega nastopanja in pripovedovanja, obenem 
pa imajo priložnost, da se doma dobro pripravijo. Opazila sem, kako veseli so, če jih sošolec 
izbere za ˝pomočnika˝. Ko sem učenca vprašala, koga želi izbrati, je polovica učencev 
dvigovala roke in želela sodelovati. 

Uro smo nadaljevali s pantomimo. Učenci so bili nad dejavnostjo navdušeni. Presenetilo me 
je, da nekateri igre niso poznali, zato sem najprej obrazložila pravila. Ker je bila dejavnost 
nova zanje, so vsi želeli priti na vrsto, vendar sem zaradi omejenega časa morala igro 
prekiniti. Vsakič, ko so ugotovili, katero čustvo sošolec predstavlja, sem jih vprašala, kako to 
vedo. Nihče izmed njih ni imel težav s prepoznavanjem ali argumentiranjem izbora.  

Zadnja učenka je prikazala žalost. Ko sem jih vprašala, kako so to uganili, so povedali, da po 
celem obrazu, ukrivljenih ustnicah, očeh itd. Izpostavljali so obrazno mimiko. Ugotovili smo, 
da je vsak kdaj žalosten, njihovi razlogi za žalost so si bili precej podobni: ker ni mami, očija, 
ker ne smejo na igrišče, ker so kaznovani itd. Po pogovoru smo ugotovili, da včasih, ko smo 
žalostni, tudi jokamo, vendar to ni nujno. Neka učenka je komentirala, da takoj ve, če je njena 
mami žalostna, tudi če ne joka, zato ker se po navadi vedno smeje. Ni me presenetilo, da 
otroci tako zelo dobro prepoznavajo neverbalno komunikacijo, in menim, da jo interpretirajo 
veliko bolje kot odrasli, ki se osredotočamo na verbalno komunikacijo. Zanimivo bi bilo 
izvedeti tudi, kaj bi porekli na situacijo, če bi se nekdo smejal in rekel, da je žalosten – bi se 
odločili za veselje ali žalost oz. ali bi prevladala besedna ali nebesedna komunikacija?  

Ob najavi besedila je šest učencev povedalo, da je knjigo že prebralo, zato sem jim naročila, 
naj še bolj pozorno poslušajo in poskušajo najti v zgodbi kaj, na kar prej niso bili pozorni, 
npr. kakšne zanimive besede, kakšne so slike itd. Opazila sem, da jim je pravljica zelo všeč, 
saj so jo poslušali z odprtimi usti. 

Po branju je bil večini najbolj zanimiv mehurček, v katerem je bila Bibi, en učenec je 
izpostavil piškote, nekaj pa jih je izpostavilo, da jim je bilo všeč, da je Gusti dober prijatelj. 
Opozorila sem jih, naj se ne ponavljajo in odgovarjajo le na kratko ter da bomo več o 
posameznih delih zgodbe povedali kasneje.  

Ker je veliko otrok omenilo mehurček, sem jih vprašala, kakšen je bil in ali mislijo, da je bila 
v njem res Bibi. Učenci so odgovarjali različno: mehurček je prozoren, zato se Bibi v njem 
vidi; v njem je prava Bibi; v njem je žalostna Bibi; vesela je ostala doma; v njem ni nič, ker v 
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njem ne more biti nič itd. Trudila sem se, da ne bi podajala svojega mnenja o nastali dilemi. 
Eden izmed učencev me je s svojim komentarjem presenetil: ˝Mislim, da je Bibi lahko v 
mehurčku, ker je to pravljica.˝ Zaznal je, da so v pravljicah mogoče stvari, ki v resničnem 
svetu niso (ločuje realni in irealni svet).  

Na koncu, po kratki diskusiji, se je večina otrok strinjala, da se Bibi v mehurčku vidi podobno 
kot v ogledalu. Dotaknili smo se tudi vprašanja, ali je Bibi žalostna ali bolna. Mnenja so bila 
ponovno deljena. Nek učenec je pripomnil, da je bila mogoče kar oboje. Na tem mestu sem 
tudi sama pripomnila, da mislim, da je bila bolna in posledično žalostna, ker se je slabo 
počutila. Mislim, da bi na izražanje svojega mnenja lahko počakala še malce dlje, saj sem s 
tem na nek način prekinila tok pogovora med učenci samimi.  

Otrokom se je Gusti zdel dober prijatelj, saj je Bibi potolažil. Povedali so mi, da imajo tudi 
oni v razredu pravilo, da žalostnega sošolca potolažiš z objemom. Presenetila me je replika 
nekega učenca in odzivi drugih nanjo:  

Učenec 1: ˝Ja, Gusti je bil dober brat.˝  

Študentka: ˝Aha, misliš, da sta Bibi in Gusti, brat in sestra? Po čem to sklepaš? ˝  

Učenec 1: ˝Podobna sta si, kot brat in sestra.˝  

Učenec 2: ˝Ja, dvojčka sta.˝ 

Učenec 3: ˝Pa v isti hiši sta doma.˝ 

Povedal je še, da zato ker imata na isti dan rojstni dan in ker imata isto mami. Neka učenka je 
nadaljevala, da sta dvojčka, ker sta enako stara. Sledila je krajša diskusija, kaj so dvojčki in 
kaj je zanje značilno. 

Ko smo še enkrat pogledali ilustracije, sem tudi sama opazila, da sta res enako visoka in da sta 
si podobna. Zadovoljna sem bila, da so učenci začeli opažati stvari in skupaj ustvarjati 
pomene besedila. Ker sta v razredu dva para dvojčkov, smo jih povprašali, kako oni tolažijo 
svojega brata/sestro in kaj naredijo, ko so sami žalostni. Povedali so, da gredo največkrat po 
tolažbo kar k mami oz. očetu, če ju ni, pa poiščejo koga drugega.  

Na koncu pogovora sem učence, ki so knjigo že brali, vprašala, ali so po drugem branju našli 
kaj zanimivega. Povedali so, da se jim je zdela zgodba ista in da niso opazili nič drugačnega 
kot prvič, ko so brali. Ker nisem želela dajati občutka, da jih zaslišujem, sem se pri tem 
vprašanju ustavila.  

Uro smo zaključili s poustvarjalno nalogo. Obnovili smo, kakšen je bil Bibijin in Gustijev 
recept za prehlajeno srce. Brez težav so znali obnoviti vse tri elemente: piškoti v obliki srca, 
milni mehurčki in čaj. Mislim, da učenci z obnavljanjem nimajo nobenih težav, saj to počnejo 
vsakič, ko predstavljajo Bralno muco. 

Nato so otroci izdelovali svoj recept. Nekateri učenci so si izmislili popolnoma nov recept, 
nekateri pa so napisali zelo podobnega. Naloga se jim je zdela težka. Opazila sem, da so 
ponovno želeli napisati pravilen odgovor, saj sta me dve učenki povprašali, če morajo narisati 
milne mehurčke. Še enkrat sem jim razložila, da napačnih odgovorov ni, da naj bodo čim bolj 
ustvarjalni in ne ˝špegajo˝ k sosedom.  

Z izvedbo učne ure sem zadovoljna. Realizirala sem vse zastavljene cilje. Odziv otrok je 
dobro viden tudi na njihovih izdelkih, nekateri izmed njih so predstavljeni spodaj.  
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Slika 19: Recept za prehlajeno srce 1: čaj, prijatelji, rože, škampi 

 

Slika 20: Recept za prehlajeno srce 2: prijatelji, ki ti pomagajo 
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Slika 21: Recept za prehlajeno srce 3: voda, zdravilni bomboni in zdravilo 

 

 

Slika 22: Recept za prehlajeno srce 4: lizike, čokolade, čaj, cmoki itd. 
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Slika 23: Recept za prehlajeno srce 5: čaj, kanarček, televizija 

 

 

Slika 24: Recept za prehlajeno srce 6: igrače, pes 
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Tretja priprava na vzgojno-izobraževalno delo: Miklavž Komelj in njegova 
dela za mladino 
 

Datum: 17. 11. 2014 
Šola: OŠ Toneta Čufarja 
Razred: 1. a 
Št. ur: 2  
Študentka: Alenka Klemenc 
Predmet: SLOVENŠČINA – književnost 
Projekt: Spoznavamo sodobne slovenske mladinske avtorje in njihova dela 
UČNA TEMA: Obravnava sodobne pesmi  
UČNA ENOTA: Miklavž Komelj: Dopisovanje (2006, pesniška zbirka Zverinice, ilustriral Marjan Manček) 
CILJI UČNE URE: 
Učenci: 

 razvijajo zmožnost poslušanja umetnostnega besedila;  
 razvijajo domišljijo;  
 izražajo mnenje o besedilu in svoja doživetja, čustva, predstave ter misli, ki se jim vzbudijo pri 

poslušanju;  
 doživljajo interpretativno pesem Dopisovanje; 
 pridobivajo pozitiven odnos do književnosti in ob branju doživljajo ugodje, veselje, zabavo; 
 se učijo samostojno pripovedovati oz. ˝brati˝ zgodbo ob znani slikanici (Bralna muca);  
 tvorijo nove besede po vzoru iz besedila (ženske in moške oblike za živali); 

 upovedujejo domišljijske svetove, tako da postavijo sebe za osrednjo književno osebo. 
UČNE OBLIKE: Frontalna, individualna 
UČNE METODE: Pogovor, branje, delo z besedilom, opisovanje, poslušanje, risanje  
PRIPOMOČKI: 

 ovojnice, znamke, barvice, svinčniki itd.; 
 slike živali; 

 Komelj, M. (2006). Zverinice. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
VIRI IN LITERATURA:  

 Chambers, A. (1996). Tell me: children, reading & talk. Stroud: Thimble. 
 Kordigel, M. in Saksida, I. (1999). Jaz pa berem! Priročnik za učitelje. Ljubljana: Rokus. 
 Učni načrt za slovenščino (2011). 
 Saksida, I. (1994). Izhodišča in modeli šolske interpretacije mladinske književnosti: priročnik za 

književno vzgojo. Trzin: Založba Different. 

 
POTEK UČNE URE 
 
Razredni projekt Bralna muca: Tisti učenci, ki to želijo, predstavijo prebrane knjige.  
 

1. Uvodna motivacija  
Zgodbena motivacija: Z učenci se pogovarjam o sporazumevanju med živalmi v navezavi na 
sporazumevanje med ljudmi. Ljudje med seboj komuniciramo na različne načine. Kako? (se pogovarjajmo, 
si pošiljamo pisma, e-pisma, s kretnjami itd.) Učence vprašam, kako mislijo, da to počnejo tudi živali? Kako 
se živali sporazumevajo? Kaj mislijo, da si povedo? O čem se pogovarjajo? Kaj bi se zgodilo, če bi si živali 
pošiljale pisma? Kaj bi si povedale? 
 

2. Najava besedila in lokalizacija 
Povem jim, da jim bom danes prebrala pesem o dopisovanju dveh zverinic. Pesem je del pesniške zbirke 
Zverinice (pokažem jo učencem). Napisal jo je avtor z zelo zanimivim imenom – Miklavž Komelj, ki je za 
mladino napisal le to zbirko. Posamezna dela objavlja tudi v Cicibanu. Avtor ilustracij je Marjan Manček. 
Učence vprašam, ali si želijo slišati, o čem sta si zverinici dopisovali. 
Počakam trenutek, da se učenci umirijo. 
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3. Interpretativno branje 
Pesem učencem preberem doživeto. Pri tem z učenci ohranjam očesni stik. 
 

4. Čustveni premor po branju  
Sledi nekaj trenutkov tišine.  
 

5. Pogovor o besedilu: izražanje doživetij, analiza, sinteza in vrednotenje  
Začetna vprašanja: Povej mi ... 
Sledi določitev začetne teme pogovora. Učencem rečem: ˝Kar nekaj učencev je omenilo ... (največkrat 
omenjena tema).˝ Učenca, ki je to temo omenil, prosim, da mi o njej še kaj pove. Lahko pove kar koli. Drugi 
učenci se lahko vključujejo v pogovor. Nato postopoma izbiramo tudi druge teme, ki so jih omenili. 
 
Nadaljevalna in specifična vprašanja 
Če skupina potrebuje pomoč, jim zastavim vprašanja:  

 Si v pesmi zasledil/-a kakšno neznano ali posebej zanimivo besedo?  
 Kaj je znanstvena razprava?  
 Kje se zgodba dogaja? Kje sta Kamerun in Senegal?  
 Kdo misliš, da je pismo odnesel v Kamerun? Po čem to sklepaš?  
 Te šimpanzinja in gorila na koga spominjata? Se ti zdita nevarni ali prijazni? 
 Kakšno pismo bi gorila poslala šimpanzinji, če se Maja ne bi pojavila v Kamerunu? Kaj misliš, 

da bi pisalo v njem?  
 Si v pesmi izvedel/-a, kako se počutita opici? Ju je strah Maje?  
 Se ti je zdelo, da gorila odobrava Majino početje? Ga odobravaš ti?  
 Misliš, da je Maja uganila, da jo gorila opazuje?  
 Če bi ti pisal/-a pesem, kaj bi naredil/-a bolje?  
 Katere rime si zasledil/-a v pesmi? 
 Si že kdaj bral/-a kakšno pesem ali knjigo o opicah? Kakšne so opice v zgodbah? 

(prijazne/neprijazne, pametne/neumne itd.) 
 

6. Nove naloge  
Naloga 1: Iskanje izvirnih besed in poimenovanj  
Gorila Maji reče človekinja. Kako bi še lahko opice poimenovale žensko? Izmisli si še kakšno zanimivo 
besedo. Kako pa bi poimenovale moškega?  
Učenec iz vrečke izvleče sliko živali in jo poimenuje. Nato pove, kako bi poimenoval samico ali samca te 
živali. Poskusijo najti čim več novih, domiselnih poimenovanj.  

 Kako bi lahko rekel/-a samici leva, zmaja, netopirja, črva, pajka itd.?  
 Kako pa bi rekel/-a samcu ose, zebre, žirafe, kobre, pume itd.? 

Učence spodbudim, da si izmislijo čim bolj zanimivo poimenovanje.  
 
Naloga 2 (če nam ostane čas): Upovedovanje domišljijskega sveta: Pismo iz Ljubljane  
S seboj prinesem ovojnico, na kateri je napisan naslov: ga. Opica Gorila, Spodnji pragozd 34, Kamerun. 
Vsak učenec na bel A4-format lista ˝napiše˝ pismo. Na učiteljičini mizi najdejo vse potrebno. Na koncu ure 
v ovojnico zložijo vsa sporočila. Ovojnico odnesem na pošto.  
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Analiza izvedbe tretjega srečanja in odzivov otrok  
 

 

Slika 25: Naslovnica knjige Zverinice 

Uro smo kot ponavadi začeli z razrednim projektom, imenovanim Bralna muca. Nadaljevali 
smo z zgodbeno uvodno motivacijo. Učenci so bili malce nemirni, vendar so vseeno ves čas 
aktivno sodelovali, saj se izredno radi pogovarjajo in opisujejo, kaj vse se jim je zgodilo in 
kako razmišljajo. Povedali so mi, da se tudi živali pogovarjajo, vendar za sporazumevanje 
uporabljajo najrazličnejše zvoke. Nekateri učenci so vse te zvoke tudi oponašali. Menijo, da si 
živali tako kot ljudje povedo ˝čisto vse stvari˝ in da so že slišali, da si živali pošiljajo pisma. 
Brali so zgodbo z naslovom Dr. Hov in še nekatere druge, ki govorijo o dopisovanju živali. 
Ena učenka je omenila zgodbo z glavnima književnima osebama, ki nista vedela, kam 
postaviti strešice. Povedala je, da je zgodba zelo smešna, saj ena izmed književnih oseb pove, 
da se je usedel na žemljo, namesto na zemljo. Učenci so želeli, da bi prebrali to zgodbo, zato 
sem jim morala obrazložiti, da tisti dan to ne bo mogoče, sva se pa z učiteljico dogovorili, da 
jo bodo prebrali na pravljičnem krožku, kamor so bili povabljeni. 

Učencem se je avtorjevo ime zdelo zelo zanimivo in ob omembi so se nekateri zasmejali in 
komentirali, da je ˝hecno˝. Učencem sem predstavila tudi ilustratorja Marjana Mančka, ki so 
ga vsi poznali. Vedeli so, da je ilustriral Pedenjpeda. Opazila sem, da je že sama beseda 
ilustrator pritegnila njihovo pozornost. Pokazala sem jim naslovnico in eden izmed učencev je 
rekel: ˝Ta je dobra, jo imam doma!˝ Dobila sem občutek, da so po tem komentarju postali še 
pozornejši na moje branje. 

Ko sem jim pesem prebrala, sem ugotovila, da jih je motivirala, želeli so,da jim pokažem še 
ilustracijo. Njihov komentar me je spomnil na izziv, ki ga bom realizirala naslednjič, saj sem 
na tej uri ravnala odraslocentrično in ne otrokocentrično: knjigo sem imela namreč obrnjeno 
proti sebi. Veliko bolje bi bilo, da bi bila knjiga med branjem obrnjena proti njim.  

Ker je na začetku eden izmed otrok vprašal, kaj je Senegal, smo najprej odgovorili na to 
vprašanje. Povedala sem jim, da je to država, ki je zelo daleč, in jih vprašala, če kdo ve, kje bi 
to lahko bilo. Odgovarjali so različno: da je daleč, da je izven Slovenije, da ni Slovenija, da je 
na vzhodu, da je v Afriki itd. Učenca, ki je pripomnil, da je Senegal v Afriki, sem vprašala, po 
čem to sklepa, in odgovoril mi je, da zaradi ilustracije (učenci besedo dobro poznajo) in opic. 
Skupaj smo ugotovili, da opic v naravi pri nas ni in jih lahko vidimo le v živalskem vrtu. 
Pripovedovali so mi o opicah in o njihovih izkušnjah z njimi, zato sem morala postaviti 
podvprašanje, da sem med diskusijo obrnila pozornost z njihovih izkušenj nazaj na knjigo.  
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Nekateri učenci so mi povedali, da se jim zdita opici iz pesmi nevarni, drugi pa, da se jim 
zdita prijazni. Nekateri so povezovali realno izkušnjo z opicami (npr. opic jih je strah) in 
izkušnjo z opicama v literarnem delu. Otroke sem spodbudila, naj mi povedo, po čem to 
sklepajo. Nekateri so odgovorili, da so vse opice nevarne, čeprav ne ˝izgledajo˝, drugi pa, da 
sta ti dve pozitivna lika. Na koncu diskusije vsi učenci še vedno niso bili prepričani, vendar se 
je večina strinjala, da jim opici ne bi storili nič. 

Vprašala sem jih, če vedo, kaj pomeni beseda raziskovalec. Povedali smo mi, da so 
raziskovalci tisti, ki nekaj raziskujejo. Ena učenka je rekla, da je to poklic, in obrazložila, da 
je z mami brala knjigo o različnih poklicih. Opazila sem, da ne vedo, zakaj je Maja brskala po 
kakcih. Povprašala sem jih po mnenju in opazila, da nihče ni poznal odgovora, zato sem 
razložila, da to raziskovalci počnejo, ker želijo vedeti, če so živali npr. bolne ali kaj 
podobnega. En učenec je pripomnil, da je tudi njegov hrček zbolel in so zato zdravniku nesli 
njegove kakce.  

V nadaljevanju so mi nekateri povedali, da menijo, da sta opici pismo dali drugim opicam, ki 
so ga nesle naprej, drugim se je zdelo, da so ga nesle ptice pismonoše, en učenec je povedal, 
da sta poslali pismo v steklenici tako kot oče Pike Nogavičke. Zanimivo je, kako pogosto 
učenci sami od sebe povezujejo literarna dela z drugimi literarnimi deli. Povedali so mi, da so 
takšna pisma značilna za gusarje. 

Med pogovorom sem morala postavljati precej podvprašanj. Precej so se ponavljali in morala 
sem jih posebej opozoriti na to, da naj govorijo le tisti, ki želijo povedati kakšno novo 
informacijo ali idejo. Po njihovih odzivih (bili so precej nemirni) sem sklepala, da ne želijo 
daljšega pogovora, zato smo nadaljevali z novimi nalogami.  

Učenci so iskali nova poimenovanja za samce in samice živali. Na začetku jim naloga ni bila 
čisto jasna. Ko sem jim ponovno razložila, so povedali kar nekaj zanimivih poimenovanj, npr. 
za kobro so izbrali poimenovanja kobrač, kobramož ipd. Odločila sem se, da je bolje, da 
dejavnosti izvajamo po skupinah, zato so svoja poimenovanja poročali le na koncu, vmes pa 
so delali v skupinah po tri. Učenci so bili motivirani za ustvarjalne naloge, igro pa smo nehote 
spremenili v medsebojno tekmovanje, kdo bo našel ˝boljšo˝ besedo in kdo jih bo našel največ.  

Usedli smo se za veliko okroglo mizo, jaz pa sem izkoristila priložnost (v kotu knjižnice sem 
namreč opazila globus) in jim pokazala, kje se nahajata Kamerun in Senegal. Opozorila sem 
jih, da morajo sedeti na svojih mestih in počakati, da pridem do njih, saj so državi na globusu 
vsi hoteli takoj videti. Globus jim je bil očitno izredno všeč, saj so se tudi po koncu ure 
zadrževali ob njem in razpravljali o deželah po svetu. 

Na koncu ure smo ge. Gorili poslali pismo z našimi risbicami oz. pismi. S seboj sem prinesla 
veliko ovojnico, v katero so svoje risbice vložili. Opazila sem veliko razliko do prejšnjih ur, 
saj so tokrat brez vprašanj vedeli, da lahko pišejo oz. rišejo čisto po svoje. Spodaj so 
fotografije našega pisma in risb.  
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Slika 26: Pisemska ovojnica 

 

Slika 27: Pismo 1 

Komentar: ˝V Ljubljani imamo domače živali.˝ 

 

 

Slika 28: Pismo 2 

Komentar: ˝V naši šoli je vse glasno, v našem razredu je vse tiho. Ali nas kaj obiščeš?˝ 
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Slika 29: Pismo 3 

Komentar: ˝Pridem na počitnice v Kamron.˝ 

 

 

Slika 30: Pismo 4 

Komentar: ˝V Sloveniji imamo helikopterje in čolne.˝ 
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Slika 31: Pismo 5 

Komentar: ˝V Sloveniji je sivo vreme in listje odpada.˝ 

 

 

 

Slika 32: Pismo 6 

Komentar: ˝V Sloveniji je mesto Ljubljana.˝ 

 

Že med uvodno motivacijo sem opazila, da so bili učenci precej nemirni. Kasneje mi je 
njihova učiteljica povedala, da so imeli delovno soboto in da se jim je krajši vikend poznal 
ves dan. Med tem srečanjam nisem sledila osnovnim vprašanjem, saj se mi je zdelo, da so 
odgovore nanje podajali skozi sam pogovor. Tak način vodenja šolske ure se mi je sicer zdel 
težji, vendar mislim, da sem jo kljub temu dobro izpeljala. Presenetilo me je, kako veliko 
književnih del otroci poznajo. Naučila sem se, da je pomembno, da jih ne podcenjujemo in 
jim ponudimo tudi informacije o ilustratorjih, ki so jim zanimivi tako kot so zanimivi sami 
pisatelji. Sklepala sem, da jim bo to delo manj všeč, saj je proza na splošno bolj priljubljena 
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kot poezija, vendar tega občutka na koncu učne ure nisem dobila. En učenec je komentiral 
celo, da je bila prekratka. 

Z izvedbo učne ure sem zadovoljna. Realizirala sem vse zastavljene učne cilje. Po zaključeni 
uri sva z učiteljico govorili o mojem branju pesmi, ki ga je zelo pohvalila. Tudi sama sem 
videla, da so branje pesmi zelo pozorno poslušali. Dobila sem še eno potrdilo, kako 
pomembno je interpretativno branje, saj z njim spodbudimo estetsko doživljanje pri učencih.  
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Četrta priprava na vzgojno-izobraževalno delo: Peter Svetina in njegova 
dela za mladino 
 

Datum: 24. 11. 2014 
Šola: OŠ Toneta Čufarja  
Razred: 1. a 
Št. ur: 2  
Študentka: Alenka Klemenc 
Predmet: SLOVENŠČINA – književnost 
Projekt: Spoznavamo sodobne slovenske mladinske avtorje in njihova dela 
UČNA TEMA: Obravnava krajšega pripovednega dela  
UČNA ENOTA: Peter Svetina: Šopek iz samih rim (2010, zbirka kratkih zgodb Modrost nilskih konjev, 
ilustriral Damijan Stepančič) 
CILJI UČNE URE:  
Učenci: 

 razvijajo zmožnost poslušanja umetnostnega besedila;  
 razvijajo domišljijo;  
 izražajo mnenje o besedilu in svoja doživetja, čustva, predstave ter misli, ki se jim vzbudijo pri 

poslušanju;  
 doživljajo interpretativno prebrano pripovedno delo Šopek iz samih rim; 
 pridobivajo pozitiven odnos do književnosti in ob branju doživljajo ugodje, veselje, zabavo; 
 se učijo samostojno pripovedovati oz. ˝brati˝ zgodbo ob znani slikanici (Bralna muca); 
 iščejo besedne pare, ki se rimajo, ob tem pa pridobivajo občutek za zvočnost jezika;  
 učenci izdelajo lutko (nilskega konja Huberta ali Marcela). 

UČNE OBLIKE: Frontalna, individualna, skupinska, delo v parih  
UČNE METODE: Pogovor, branje, delo z besedilom, opisovanje, poslušanje, izdelava lutk, demonstracija, 
risanje 
PRIPOMOČKI:   

 modeli nilskih konjev, sponke; 
 barvice in flomastri; 
 Svetina, P. (2010). Modrost nilskih konjev. Ljubljana: DZS. 

VIRI IN LITERATURA:  
 Chambers, A. (1996). Tell me: children, reading & talk. Stroud: Thimble. 
 Kordigel, M. in Saksida, I. (1999). Jaz pa berem! Priročnik za učitelje. Ljubljana: Rokus. 
 Učni načrt za slovenščino (2011). 
 Saksida, I. (1994). Izhodišča in modeli šolske interpretacije mladinske književnosti: priročnik za 

književno vzgojo. Trzin: Založba Different. 

 
POTEK UČNE URE 
 
Razredni projekt Bralna muca: Učenci, ki želijo, pripovedujejo zgodbo, ki so jo prebrali.  
 

1. Uvodna motivacija  
Učenci se ob zvoku zvončka posedejo na dogovorjeno mesto v knjižnici. Napovem, da jim bom danes 
predstavila dva nilska konja, ki imata zelo zanimivi imeni.  
 
Še preden ju spoznamo, učence vprašam, ali vedo, kaj je rima. Kje najdemo rime? Kaj je pesem? V krogu 
vsak učenec pove eno besedo, ki se rima na njegovo ime. Igramo se ˝rimanje˝: prostovoljec pove besedo, 
nato poskušamo najti čim več besed, ki se rimajo nanjo. Igro nekajkrat ponovimo. Ponovimo pravila: govori 
le en, dvigujemo roke itd. 
 

2. Najava besedila in lokalizacija 
Učencem povem, da je naslov zgodbe, ki jo bomo prebrali, Šopek iz samih rim. Objavljena v zbirki kratkih 
zgodb Modrost nilskih konjev. Zbirka je ime dobila po nilskih konjih Hubertu in Marcelu. Obrnem knjigo in 
s platnice preberem, kaj vse rada počneta. Učence vprašam, ali vedo, kaj pomeni beseda modrost. Zbirko je 
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napisal Peter Svetina (pokažem fotografijo), ilustriral pa jo je Damijan Stepančič.  
 

3. Interpretativno branje 
Učencem besedilo preberem in sem pozorna na interpretacijo (na intonacijo, register, hitrost in barvo). Še 
posebej se pri pripravi posvetim branju dvogovorov.  
 

4. Čustveni premor po branju  
Nekaj trenutkov po branju molčimo.  
 

5. Pogovor o besedilu: izražanje doživetij, analiza, sinteza in vrednotenje  
Začetna vprašanja: Povej mi ... 
Sledi določitev začetne teme pogovora. Učencem rečem: ˝Kar nekaj učencev je omenilo ... (največkrat 
omenjena tema).˝ Učenca, ki je to temo omenil, prosim, da mi o njej še kaj pove. Lahko pove kar koli. Drugi 
učenci se lahko vključujejo v pogovor. Nato postopoma izbiramo tudi druge teme, ki so jih omenili. 
 
Nadaljevalna in specifična vprašanja  
Če skupina potrebuje pomoč, jim zastavim vprašanja:  

 Si opazil/-a kakšne neznane ali posebej zanimive besede/besedne zveze? 
 Kaj pomeni fraza ˝zložiti pesem˝? 
 Koliko časa se dogaja zgodba? 
 Kje se dogaja zgodba? Kje živijo nilski konji? 
 Se ti zdita Hubert in Marcel modra? Kakšna se ti zdita? 
 Poznaš še kakšno frazo, kot je ˝zložiti pesem˝ ali pa ˝požirati knjige˝? (lesti po polžje, biti na konju, 

zlesti na zeleno vejo, pasti s tirov, spati kot polh) 
 Komu bi priporočil/-a zgodbo? Kaj bi jim povedal/-a o njej, da je ne bi ˝pokvaril˝? 

 
6. Nove naloge  

Izdelava lutk  
Izdelajo lutko nilskega konja Huberta ali Marcela. Demonstriram jim način izdelave, pri čemer jim pustim 
tudi nekaj prostora za njihovo ustvarjalnost. 
Učence vprašam, ali si želijo slišati še kakšno dogodivščino nilskih konjev Huberta in Marcela. Naredimo 
bralni krog. Preberem jim naslove zgodb iz zbirke Modrost nilskih konjev. Učenci izberejo eno besedilo, ki 
ga potem preberem.  
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Analiza izvedbe četrtega srečanja in odzivov otrok  
 

 

Slika 33: Naslovnica knjige Modrost nilskih konjev 

Nihče izmed učencev ni želel predstaviti prebrane knjige (razredni projekt Bralna muca), zato 
smo kar takoj začeli z uvodno motivacijo. Povedala sem jim, da bomo na tem srečanju 
spoznali dva nilska konja, pred tem pa se bomo igrali igrico. Učenci so ob iskanju rim zelo 
uživali. Ko sem jih vprašala, kaj je rima, so učenci povedali kar nekaj primerov. Kaj točno 
rima je, nismo razlagali. Vsi učenci so našli rimo na svoje ime. Posebej sem jih opozorila na 
iskanje smiselnih rim, saj so si izmišljali svoje besede. Razdelili smo se v dve skupini, ki sta 
poskušali najti čim več rim na neko besedo, npr. muca. Učenci so uživali v tekmovanju med 
skupinami, zato so še bolj zavzeto iskali primerne besede. 

Nato sem jim predstavila nilska konja, Huberta in Marcela, in jim prebrala besedilo na zadnji 
strani knjige, kjer piše, kaj vse rada počneta. Pogovorili smo se o tem, kaj je modrost. Učenci 
so imeli različne predstave o tem, kdo je tisti, ki je moder: tisti, ki je pameten, tisti, ki ve 
veliko, nekdo, ki je modre barve itd. Skupaj smo ugotovili,da biti moder pomeni, da si zelo 
pameten, da imaš veliko izkušenj oz. da znaš razmišljati. Pred branjem sem jih usmerila v 
razmišljanje o tem, ali se jim zdita nilska konja modra.  

Prebrala sem jim kratko zgodbo Šopek iz samih rim. Zgodba se jim je zdela smešna in 
zanimiva. Izpostavili so, da ne poznajo besede platana. Pokazala sem jim sliko in ilustracijo v 
knjigi. Na vprašanje, kaj jim je bilo na knjigi še posebej všeč, so odgovorili, da to, da je 
Hubert Marcelu prinesel šopek in da sta ga potem lahko pojedla. Vprašala sem jih, kje v 
zgodbi najdejo dokaze za to, da sta ga pojedla. Beseda dokaz jim je bila izredno všeč. Ena 
učenka je povedala, da na ilustraciji v knjigi jesta travo in zelenjavo. Učenko sem pohvalila za 
pozorno opazovanje ilustracij. Na vprašanje, kaj jim na zgodbi ni bilo všeč, so odgovorili le 
to, da je bila prekratka, ampak vseeno smešna. Zato sem jih vprašala, če bi si želeli slišati še 
kakšno dogodivščino nilskih konjev. Ker so bili tako zelo navdušeni, sem res upala, da nam 
ostane čas tudi za to, saj se mi zdi pomembno, da učencem beremo tudi ˝kar tako˝ ali pa na 
njihovo željo.  

Tema, ki smo jo v nadaljnjem pogovoru še posebej izpostavili, je bila modrost teh dveh 
nilskih konjev. Nekateri učenci so menili, da sta modra, ker: sta sestavila šopek rim, ker sta 
smešna, ker sta prijazna, ker je nilski konj spustil prijatelja noter (v svoj dom) itd. Drugi pa so 
menili, da nista, ker rime ne moreš kar dati v šopek, ker sta neumna (učenec razloži, da rime 
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ne moreš kar tako sestaviti) ipd. Učenec me je vprašal po mnenju, zato sem povedala, da se 
meni zdita zelo modra, ker sta si izmislila tako zanimivo rimo oz. ker sta zložila tako 
zanimivo pesem. Vprašala sem jih, kaj to pomeni. En učenec je povedal, da je to slišal, ko 
sem brala. Odgovarjali so, da to pomeni, da tako nalagaš eno na drugo, da pišeš pesem, da jih 
daješ skupaj itd. Ena deklica je obrazložila, da to pomeni, da jo napišeš, tako da daješ besede 
skupaj. Vprašala sem jih, ali želijo še kaj vprašati, vendar so mi razložili, da jim je vse jasno. 

Po pogovoru so se učenci usedli na svoja mesta. Demonstrirala sem jim izdelavo lutke. 
Naročila sem jim, naj dele nilskega konja najprej pobarvajo in izrežejo, nato pa jih prinesejo k 
meni, da naredim vanje luknjice. Na koncu so sami sestavili lutko v celoto. Želela sem, da 
sami naredijo čim več, zato sem s sestavljanjem pomagala le nekaterim. Nad izdelavo lutk so 
bili navdušeni. Na koncu smo se z njimi tudi fotografirali (vseh učencev ni na sliki, ker niso 
imeli dovoljenja staršev).  

 

Slika 34: Otroci so izdelali lutke 

 

Slika 35: Lutka 1 Slika 36: Lutka 2 Slika 37: Lutka 3 
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Slika 38: Lutka 4 Slika 39: Lutka 5 Slika 40: Lutka 6 

 

Ko so bile lutke gotove, smo se usedli v krog. Imeli smo še deset minut časa, zato sem se 
odločila, da jim preberem še eno izmed dogodivščin nilskih konjev. Prebrala sem jim naslove 
vseh kratkih zgodb. Glasovali smo in izbrali zgodbo Kako spoznaš kenguruja. Tudi ta zgodba 
se jim je zdela smešna, vendar vsem učencem ni bila popolnoma razumljiva. Zdelo se jim je 
čudno, zakaj bi se kenguruja spraševalo po glavniku in zakaj bi kenguru želel imeti s sabo 
celo nočno omarico, če ga (glavnik) ima lahko v svoji vreči. Nenavadno jim je bilo tudi 
njegovo ime – Ciril.  

Lahko zaključim, da je bila učna ura uspešno izvedena. Realizirala sem zastavljene učne cilje. 
Učencem sta se zdeli kratki sodobni pravljici zanimivi in nenavadni. Nekateri učenci vseh 
ravni besedila niso razumeli (npr. humorja), vendar menim, da so zgodbe vseeno primerne za 
obravnavo v prvem razredu, saj je pomembno, da jim ponudimo raznolika besedila. 
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Peta priprava na vzgojno-izobraževalno delo: Anja Štefan in njena dela za 
mladino 
 

Datum: 1. 12. 2014  
Šola: OŠ Toneta Čufarja  
Razred: 1. a 
Št. ur: 2  
Študentka: Alenka Klemenc 
Predmet: SLOVENŠČINA – književnost 
Projekt: Spoznavamo sodobne slovenske mladinske avtorje in njihova dela 
UČNA TEMA: Obravnava živalske pravljice  
UČNA ENOTA: Anja Štefan: Gugalnica (2013, zbirka pravljic Gugalnica za vse, ilustrirala Marjanca Jemec 
Božič) 
CILJI UČNE URE:  
Učenci: 

 razvijajo zmožnost poslušanja umetnostnega besedila;  
 razvijajo domišljijo;  
 izražajo mnenje o besedilu in svoja doživetja, čustva, predstave ter misli, ki se jim vzbudijo pri 

poslušanju;  
 doživljajo interpretativno prebrano živalsko pravljico Gugalnica; 
 pridobivajo pozitiven odnos do književnosti in ob branju doživljajo ugodje, veselje, zabavo; 
 se učijo samostojno pripovedovati oz. ˝brati˝ zgodbo ob znani slikanici (Bralna muca); 
 prepoznavajo dobre (zajček, polh, jazbec, mravljica) in slabe (lisica, volk) književne osebe in povedo, 

zakaj se jim zdijo take; 
 razmišljajo o osebnostnih lastnostih književnih oseb in reševanju sporov;  

 dramatizirajo zgodbo in se vživijo v vloge. 
UČNE OBLIKE: Frontalna, individualna, skupinska  
UČNE METODE: Pogovor, branje, delo z besedilom, opisovanje, poslušanje, izdelava kostumov, dramatizacija 
PRIPOMOČKI: 

 klop, kreda in vrvici za sceno ter material za izdelavo mask; 
 Štefan, A. (2013). Gugalnica za vse. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

VIRI IN LITERATURA:  
 Chambers, A. (1996). Tell me: children, reading & talk. Stroud: Thimble. 
 Saksida, I. (1994). Izhodišča in modeli šolske interpretacije mladinske književnosti: priročnik za 

književno vzgojo. Trzin: Založba Different. 
 Kordigel, M. in Saksida, I. (1999). Jaz pa berem! Priročnik za učitelje. Ljubljana: Rokus. 
 Učni načrt za slovenščino (2011). 

 
 
POTEK UČNE URE 
 
Razredni projekt Bralna muca: Učenci, ki želijo, predstavijo prebrane knjige.  
 

1. Uvodna motivacija  
Učence razdelim v skupine po tri.  
V motivaciji pripravim ustrezno pomensko polje za srečanje z literarnim besedilom. Osvežim njihovo obzorje 
pričakovanj na temo prepir.  
 
Na tablo narišem dva kroga, narišem jima še ušesa, čopek las na glavi, dve pikici za oči, dve pokončni črti nad 
očmi (ki ponazarjata jezo) in dolg iztegnjen jezik. Ta risba je lahko podoba kogar koli.  
Zato učence vprašam, kdo sta to in kakšne volje sta. Vprašam jih, zakaj mislijo, da sta take volje. V skupinah po 
tri se posvetujejo in nato poročajo, kaj mislijo, da se je zgodilo.  
 
Ko vse skupine zaključijo s pripovedovanjem, vprašam, ali so se tudi sami kdaj s kom prepirali. Učence 
usmerim v delo v trojicah, vsak učenec svojima sošolcema pripoveduje, kdaj se je njemu nazadnje zgodilo, da se 
je z nekom prepiral. Nekaj učencev pokličem, da svojo izkušnjo opišejo naglas.  
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2. Najava besedila in lokalizacija 
Učencem povem, da jim bom prebrala živalsko pravljico Gugalnica, ki jo je napisala Anja Štefan. Tudi v tej 
zgodbi se živali med seboj prepirajo. Več o besedilu bodo izvedeli, če dobro prisluhnejo. Prosim jih, da se 
udobno namestijo.  
 

3. Interpretativno branje 
Ko nastane popolna tišina, učencem preberem pravljico. Pazim na obarvanost glasu (pri različnih živalih 
uporabim različno višino in barvo glasu). 
 

4. Čustveni premor po branju  
Po zaključeni obravnavi besedila opazujem zunanje reakcije učencev, oni pa urejajo svoje vtise, ki jih je nanje 
naredilo delo.  
 
Po premoru, še enkrat preberem zadnjo poved v besedilu: ˝Mogoče se ob tem zave, da je gugalnica lahko za 
vse.˝ 
 

5. Pogovor o besedilu: izražanje doživetij, analiza, sinteza in vrednotenje  
Začetna vprašanja: Povej mi ... 
Sledi določitev začetne teme pogovora. Učencem rečem: ˝Kar nekaj učencev je omenilo ... (največkrat omenjena 
tema).˝ Učenca, ki je to temo omenil, prosim, da mi o njej še kaj pove. Lahko pove kar koli. Drugi učenci se 
lahko vključujejo v pogovor. Nato postopoma izbiramo tudi druge teme, ki so jih omenili. 
 
Nadaljevalna in specifična vprašanja  
Če skupina potrebuje pomoč, jim zastavim vprašanja:  

 Kje se dogaja zgodba?  
 Kdo je glavna književna oseba? Katere so stranske?  
 Katera književna oseba se ti je zdela še posebej zanimiva?  
 Kakšne so bile živali? (lastnosti – glej opombe) 
 Se je tudi vam kdaj zgodilo, da je nekdo želel biti ˝glavni˝? Kaj lahko storiš? 
 Poznaš še kakšno besedilo, kjer šibkejši pretenta močnejšega z zvijačo? 
 Ali so si živali med seboj pomagale? So bile prijateljice? So sodelovale? 
 Katere književne osebe so se ti zdele slabe? Kako si jih predstavljaš? (kako izgledajo) 
 Poznaš še kakšno pravljico, kjer je volk hudoben/slab? Kaj pa kakšno, kjer je volk dober? 
 Se ti je zdelo, da je mravljica naredila prav? (bila je nasilna) 
 Kako bi lahko rešili spor brez nasilja? 
 Kaj si o knjigi misliš sedaj, po vsem tem, kar smo o njej povedali? 

 
Učencem povem, da bomo pravljico zaigrali po skupinah. Razdelili se bomo v skupine po šest.  
Pravljico še enkrat preberemo in jo skupaj obnovimo. Nato se učenci usedejo na svoja mesta.  
 
Učence ponovno vprašam, katere vloge si bodo morali razdeliti med seboj. Na tla polagam risbe teh gozdnih 
živali ter jih med izdelovanjem kostumov in vajo pustim na vidnem mestu.  
 

6. Nove naloge  
Naloga 1: Izdelava mask in dramatizacija 
Učence razdelim v skupine po šest. Povem jim, naj si vloge v skupini razdelijo sami. Izdelajo vsak svojo masko. 
Povem jim, da ni pomembno, da pravljico povedo z vsemi dvogovori, kot je napisana, oz. izrečejo vsako poved. 
To pomeni, da lahko zaigrajo tudi samo en odsek.  
Poskrbim, da ima vsak učenec svojo vlogo. Če bo imela kakšna skupina kakšnega učenca več oz. manj, se 
učenci lahko dogovorijo in žival dodajo, npr. ježa, oz. odvzamejo, npr. polha.  
Maske izdelajo čim bolj preprosto, saj je potreben le preprost znak, ki označuje njihovo vlogo. 
Dogajalni prostor v pravljici je gozd. Učencem pokažem zadnjo sliko (v knjigi), ki prikazuje dogajalni prostor. 
Enostavno gugalnico lahko naredimo tako, da kot rekvizit vzamemo mizo, na katero se učenci usedejo. Za mizo 
lahko na tablo narišemo drevo. 
 
Učenci zadnje pol ure vadijo svoj nastop po skupinah. Nato v skupini pravljico zaigrajo. Ogledajo si 
predstavitve drugih skupin. Usedejo se ˝v gledališče˝.  
Na koncu v krogu naredimo refleksijo. Učenci povedo, ali se jim je zdela dramatizacija težka, jim je bilo všeč 
itd.  
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Analiza izvedbe petega srečanja in odzivov otrok  
 

 

Slika 41: naslovnica knjige Gugalnica za vse 

Šolsko uro smo začeli z razrednim projektom Bralna muca, nato pa nadaljevali z uvodno 
motivacijo. Spraševali so, ali bodo tudi tokrat iskali rime, saj so prejšnji teden zares uživali. 
Povedala sem jim, da bomo danes počeli nekaj še zanimivejšega. 

Ko sem učencem na tablo narisala obraza in jih vprašala, kdo mislijo, da je narisan, so 
odgovorili, da sta to gotovo bratec in sestrica ali pa mami in očka. Razložili so mi, da se 
prepirata in da se mamice in očki (oz. bratci in sestrice) velikokrat prepirajo. Razdelila sem jih 
v skupine in jim naročila, naj se pogovorijo o tem, kakšne volje sta narisana obraza in zakaj 
tako mislijo. Vse skupine so povedale, da sta jezna, ena skupina je omenila, da si nagajata. 
Kot razlog za svojo odločitev so navedli, da se pačita, da imata iztegnjen jezik, da grdo 
gledata itd. Še enkrat so poudarili, da se prepirata in da se takrat držimo tako grdo kot ta dva 
na sliki. Nekaj učencev je pripovedovalo o svoji izkušnji, ko so se prepirali s sošolcem, 
bratcem ali sestrico, in povedalo, da so se prepirali s prijateljem, ker jih je izdal, z bratom 
zaradi igrače itd. Presenetilo me je, koliko otrok je izpostavilo oz. omenilo prepir med 
staršema, nihče pa ni izpostavil prepira med otrokom in staršem. 

Ko sem učencem omenila, da je avtorica pravljice, ki jo bomo prebrali, Anja Štefan, so bili 
navdušeni, saj jo dobro poznajo, našteli pa so tudi kar nekaj njenih del. Nekateri so poznali 
tudi obravnavano pravljico – Gugalnica – in omenili, da so za knjigo Gugalnica za vse slišali 
na internetu in na televiziji. Med branjem so bili zbrani in mirni. Na koncu sem zadnjo poved 
še enkrat ponovila, kar se je izkazalo kot dobra odločitev, ker je v prostoru ustvarila nekakšno 
dramatično vzdušje. 

Po branju in krajšem premoru, med katerim so si učenci uredili vtise, smo nadaljevali s 
pogovorom o književnem besedilu po pristopu Povej mi. Sledila sem osnovnim vprašanjem. 
Omenili so, da jim je bil še posebej všeč zajček, ker je delil gugalnico z drugimi. Všeč jim je 
bilo, ker je pravljica smešna in se je volk udaril v nogo. Ob tem komentarju sem se spomnila 
na teorijo Metke Kordigel Aberšek, ki kot eno izmed značilnosti otroškega dojemanja sveta v 
tem obdobju navaja strogo obsojanje prekrškov. Na namen in vzroke kršitve pravila se 
začnejo ozirati šele v obdobju konkretnih, logičnih intelektualnih operacij (Kordigel, 1991, 
str. 11). Prav tako jih je kar nekaj omenilo, da jim volk ni pri srcu, da je nesramen in zloben, 
kar kaže na njihovo strogo ločevanje med dobrimi in slabimi osebami. Presenetil pa me je 
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komentar neke učenke, ki je omenila, da se njej ni zdel zloben, ker ni nikogar pojedel. 
Nasprotovala ji je druga učenka:  

Učenka 2: ˝Ja saj je vseeno, slab je bil, ker ni pustil drugim na gugalnico.˝  

Študentka: ˝Kaj pa mislite drugi?˝  

Učenec 3: ˝Jaz tudi mislim, da ni treba, da enega poje, da je slab.˝  

Študentka: ˝So volki v pravljicah vedno slabi?˝  

Učenec 4: ˝Ja, na primer v Rdeči Kapici in pri onih prašičkih pa tako…˝  

Po krajši diskusiji smo ugotovili, da obstajajo tudi pravljice, kjer je volk dober, neka učenka 
je omenila pravljico O volku, ki je iskal pravljico in povedala, da ta volk ni nikomur želel nič 
slabega.  

Ker se mi je zdelo, da smo zašli s teme, sem jim postavila naslednje vprašanje po Chambersu: 
Ali se v pravljici kaj ponavlja? Takoj so ugotovili, da se vse književne osebe želijo gugati. 
Učenko, ki je prva izpostavila to dejstvo, sem prosila, naj podrobneje pojasni, kaj misli s tem. 
Povedala je, da se najprej guga zajček in potem pride še ena žival in še ena in še ena itd. 
Vprašala sem jih, katere živali so nastopale in kakšne so se jim zdele. Skupaj smo našteli vseh 
šest. Ko so učenci naštevali, sem prednje na tla polagala sličice. Povedali so, da sta zlobna le 
volk in lisica, ostale štiri so se jim zdele dobre.  

Presenetil me je njihov odgovor na vprašanje, kdo se jim je zdel najbolj zvit. Kar nekaj 
učencev je menilo, da je zvita lisica. Naključnega učenca sem vprašala, zakaj tako misli, in 
odgovoril mi je, da ne ve, da so lisice pač zvite. Presenetilo me je, koliko učencev je povezalo 
zvitost in lisico, čeprav v tej pravljici lisica ni prikazana kot tista književna oseba, pri kateri bi 
zvitost bila izstopajoča lastnost. Nasprotno, sama menim, da je prikazana kot nekdo, ki je 
zgolj strahopeten. 

Le dva učenca sta izpostavila mravljico, ki se je ostalim zdela prijazna in dobra. Na tem mestu 
sem pripomnila, da se meni ni zdela prijazna, glede na to, da je kar tako ščipala živali. Otroci 
so me želeli prepričati, da to ni res, kar se mi je zdelo odlično. Učenci mojega mnenja niso 
sprejeli kot nekaj ˝neizpodbitnega˝, kar je bil zame znak, da so se naučili neobremenjeno 
podajati svoje mnenje. Še več, argumentirali so, da je hotela samo pomagati drugim živalim, 
se gugati itd.  

Nato smo se razdelili v skupine po šest. Povedala sem jim, da bomo izdelali maske živali in 
nato zaigrali prizor iz pravljice. Že prejšnji teden sem opazila, da so bili navdušeni nad 
izdelovanjem lutk in tudi tokrat me niso razočarali. 

Njihova naloga je bila, da si razdelijo vloge in nato pridejo po model maske, ki jo bodo 
izdelali. Povedala sem jim navodila in jih usmerila k zaščitenim delovnim površinam ter jim 
razdelila potreben material (kartoni, barvice, flomastri, časopisni papir itd.). Preden smo 
začeli z delom, sem jim povedala, da bo vsaka skupina nek prizor iz pravljice tudi zaigrala. 
Učencem delitev vlog večinoma ni predstavljala težav, le v eni skupini sem morala pomagati, 
saj sta dve učenki želeli izdelati zajčka.  

Sama izdelava maske se učencem ni zdela težka, pri izdelavi so si pomagali z opazovanjem 
šablone. Dodatno sem morala demonstrirati in pokazati samo, kako se izrežejo oči, kar je 
predstavljalo težavo le učenki s posebnimi potrebami. Spodaj so predstavljeni nekateri njihovi 
izdelki.  



75 
 

 

Slika 42: Maska – zajček Slika 43: Maska – mravljica Slika 44: Maska – lisica 

 

 

                         Slika 45: Maska – polh      Slika 46: Maska – volk 

 

Deset minut pred predvideno dramatizacijo sem jih opozorila, naj se počasi začnejo 
pripravljati in zaključujejo z izdelavo mask. Usedli smo se v gledališče, nato so skupine po 
vrsti uprizorile pravljico, ostali pa smo opazovali igranje učencev. Vse skupine so zaigrale 
celo pravljico. Nekateri so jo malce priredili, vendar menim, da so se zelo dobro odrezali. 
Dvema skupinama sem pomagala pri tem, kako si zgodba sledi, ker so pozabili. Mogoče bi 
bilo bolje, da bi si vzeli dodatnih pet minut in besedilo prebrali dvakrat. 

 

Slika 47: Mravljica ugrizne volka 

Po končani izvedbi smo z učenci naredili refleksijo. Povedali so, da jim je bila dejavnost všeč 
in da bi jo radi ponovili. Po koncu ure so bili učenci še vedno navdušeni in so z maskami 
hodili po razredu. Maske smo pospravili na vidno mesto, kjer so jih počakale do naslednjega 
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odmora, saj se je ura kar malce zavlekla. Učenci so nadaljevali s poukom, preden sem odšla, 
sem jim obljubila, da bodo svoje maske lahko odnesli domov. 

 

Slika 48: Maske 1. a-razreda 

Z izvedbo učne ure sem zadovoljna, saj sem realizirala vse cilje. Mislim, da jim je bila 
pravljica izredno všeč. Kot sem že omenila, bi jo lahko prebrali še enkrat, kar bi jim olajšalo 
dramatizacijo. 
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Šesta priprava na vzgojno-izobraževalno delo: Svetlana Makarovič in njena 
dela za mladino  

   
Datum: 10. 12. 2014  
Šola: OŠ Toneta Čufarja  
Razred: 1. a 
Št. ur: 2  
Študentka: Alenka Klemenc 
Predmet: SLOVENŠČINA – književnost   
Projekt: Spoznavamo sodobne slovenske mladinske avtorje in njihova dela 
UČNA TEMA: Obravnava sodobne pravljice  
UČNA ENOTA: Svetlana Makarovič: Človek, ne jezi se! (2008, zbirka pravljic Svetlanine pravljice, ilustrirala 
Alenka Sottler) 
CILJI UČNE URE:  
Učenci:  

 razvijajo zmožnost poslušanja umetnostnega besedila;  
 razvijajo domišljijo;  
 izražajo mnenje o besedilu in svoja doživetja, čustva, predstave ter misli, ki se jim vzbudijo pri 

poslušanju;  
 doživljajo interpretativno prebrano sodobno pravljico Človek, ne jezi se!; 
 pridobivajo pozitiven odnos do književnosti in ob branju doživljajo ugodje, veselje, zabavo; 
 se učijo samostojno pripovedovati oz. ˝brati˝ zgodbo ob znani slikanici (Bralna muca); 
 razmišljajo o tabujskih temah (nasilju nad otroki);  
 izluščijo tiste motive za ravnanje književnih oseb, ki jih poznajo iz lastne vsakdanje izkušnje (jeza, 

materinska skrb, neizkušenost itd.);  
 povezujejo dogajanje s svojimi izkušnjami;  
 sestavljajo pravljico, tako da nizajo sličice, ki upodabljajo dogajanje. 

UČNE OBLIKE: Frontalna, individualna, skupinska 
UČNE METODE: Pogovor, branje, delo z besedilom, opisovanje, poslušanje, risanje, izdelava ˝pravljice˝  
PRIPOMOČKI: 

 material za izdelavo filmskega traku: papir, barvice itd. 

 Makarovič, S. (2008). Svetlanine pravljice. Dob pri Domžalah: Miš.  
VIRI IN LITERATURA:  

 Chambers, A. (1996). Tell me: children, reading & talk. Stroud: Thimble. 
 Kordigel, M. in Saksida, I. (1999). Jaz pa berem! Priročnik za učitelje. Ljubljana: Rokus. 
 Učni načrt za slovenščino (2011). 
 Saksida, I. (1994). Izhodišča in modeli šolske interpretacije mladinske književnosti: priročnik za 

književno vzgojo. Trzin: Založba Different. 
 
POTEK UČNE URE 
 
Razredni projekt Bralna muca: Učenci predstavijo knjige, ki so jih prebrali. 
 

1. Uvodna motivacija  
Pozvonim z zvončkom. Učence pokličem, da se mi pridružijo pred tablo. Naredimo krog.  
 
Poznate koga, ki ne mara živali? Ste že videli, da so z njimi grdo ravnali/so bili nasilni do njih? Kako skrbimo 
za živali?  
*Pozorna sem, da učencem ne postane nelagodno. Govorijo tisti, ki želijo, ostalih v pogovor ne silim. 
  

2. Najava besedila in lokalizacija 
Učencem napovem, da bomo danes prebrali besedilo o črni mački, ki jo je popadel spomladanski nemir. 
Besedilo je napisala Svetlana Makarovič. Učencem pokažem njeno sliko in jih vprašam, koliko izmed njih jo že 
pozna. Vprašam jih, ali poznajo še kakšno drugo njeno delo.  
 

3. Interpretativno branje 
V roke vzamem debelo pravljično knjigo. Povem jim, da so v tej knjigi zbrane tudi druge pravljice te avtorice. 
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Učencem preberem pravljico o črni mački in ob tem opazujem njihove odzive. Z učenci komuniciram s 
pogledom in branja ne prekinjam.  
 

4. Čustveni premor po branju  
Počakam nekaj trenutkov, da pridejo do izraza intimni čustveno-predstavni odzivi učencev. Upoštevam jih pri 
naslednji fazi.  
 

5. Pogovor o besedilu: izražanje doživetij, analiza, sinteza in vrednotenje 
Začetna vprašanja: Povej mi ... 
Sledi določitev začetne teme pogovora. Učencem rečem: ˝Kar nekaj učencev je omenilo ... (največkrat 
omenjena tema).˝ Učenca, ki je to temo omenil, prosim, da mi o njej še kaj pove. Lahko pove kar koli. Drugi 
učenci se lahko vključujejo v pogovor. Nato postopoma izbiramo tudi druge teme, ki so jih omenili. 
 
Nadaljevalna in specifična vprašanja  
Če skupina potrebuje pomoč, jim zastavim vprašanja:  

 Si že kdaj prebral/-a to pravljico? Kaj pa kakšno podobno knjigo? Katera ti je bolj všeč?  
 Si opazil/-a kakšne zanimive besede?  
 Kaj je spomladanski nemir? 
 Si tudi ti kdaj videl/-a kaj podobnega?  
 Koliko časa traja zgodba?  
 Katera oseba se ti zdi najpomembnejša? Ti katera oseba ni bila všeč?  
 Kdo vse ni maral gospodinje? Zakaj ne?  
 Zakaj ona ni marala mačk? 
 Kaj misliš, da si pisateljica misli o književnih osebah? Jih ima rada ali ne? Kako to veš? 
 Ali odobrava stvari, ki se dogajajo? Jih ti?  
 O čem razmišljajo osebe? Si skozi zgodbo izvedel/-a tudi to?  
 Ali je bil muc Mijalko tak, kot sta si mama in oče želela?  
 Česa vse ga je hotela mama naučiti? Ji je uspevalo?  
 Je bila mačka skrbna mama? Kaj pa njegov oče?  

 
6. Nove naloge  

Učenci 1. a rišejo – postanejo filmski mojstri: Pomlad in muc Mijalko  
Učencem pokažem list, na katerega bodo narisali pravljico (v obliki stripa oz. filmskega traku). Pravljica mora 
biti dolga vsaj tri prostorčke. Če želijo, lahko poleg prilepijo dodatne prostorčke. Svoji pravljici dajo naslov. Na 
koncu svoje stripe predstavijo sošolcem.  
 
Učencem pokažem še nekaj del Svetlane Makarovič. Knjigo razstavim na dogovorjenem mestu.  
 
Če ostane čas, z učenci preberemo še kakšno Svetlanino pravljico. Preberem jim naslove in učenci sami 
izberejo pravljico, ko jo želijo slišati. Knjigo Svetlanine pravljice pustim v razredu do konca projekta.  
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Analiza izvedbe šestega srečanja in odzivov otrok  
 

 

Slika 49: Naslovnica knjige Svetlanine pravljice 

Zaradi obveznosti, ki so jih imeli v ponedeljek, smo šesto srečanje prestavili na sredo. 
Knjižnico imajo rezervirano ob ponedeljkih, zato smo se v krog zbrali kar v razredu.  

Učno uro sem začela z uvodno motivacijo, saj se nihče ni pripravil, da bi predstavil prebrano 
knjigo (Bralna muca). Učence sem povprašala po tem, kako ravnamo z živalmi. Povedali so 
mi, da moramo živalim dajati hrano in vodo, skrbeti za njihovo higieno in jih imeti radi. 
Pogovarjali smo se o tem, ali je prav, da jih kdaj tudi oštejemo. Skupaj smo ugotovili, da je to 
včasih potrebno, vendar jih ne smemo tepsti ali kako drugače grdo ravnati z njimi. Povedali so 
mi, da so že videli, kako je kdo udaril kakšnega psička ali pa mucka. Dejanje so ostro 
kritizirali.  

Ko sem v roke vzela veliko pravljično knjigo, so bili otroci navdušeni in presenečeni, 
komentirali so, da je ogromna, in spraševali, če je težka. Nekaj jih je hotelo knjigo vzeti v 
roke, da bi jo videli pobližje, zato sem jim obljubila, da si jo bodo lahko ogledali na koncu 
ure. Povedala sem jim, da je avtorica vseh pravljic v knjigi Svetlana Makarovič. Učencem je 
avtorica precej všeč in sami od sebe so začeli naštevati njena dela. Eden izmed učencev je 
vprašal, če je to tista pisateljica, ki je napisala Pekarno Mišmaš. Predstavila sem jim tudi 
ilustratorko Alenko Sottler. Povedala sem jim, da bomo danes prebrali Svetlanino pravljico, ki 
je gotovo ne poznajo. V pričakovanju, katera pravljica to bo, so učenci obmolknili in začela 
sem brati. 

Ko sem prebrala naslov, sem opazila, da je resnično nihče izmed njih ne pozna, kar me ni 
presenetilo. Učenci so z navdušenjem poslušali in se hihitali ob opisu jeznega izbruha gospe 
Jazbečke. Presenetilo me je, da nihče ni odreagiral na dvogovor med mačko in mačkom, ko se 
prepirata o tem, koliko mladičkov bosta naredila.  

Po branju sem malce postala in počakala, da uredijo svoje vtise od delu. Nato sem jih pozvala, 
naj mi povedo, ali jim je bilo v pravljici kar koli še posebej všeč. Učenci so odgovarjali 
različno, da jim je bilo všeč to, da je bil majhen mladiček in da je bil smešen, ker si ni 
zapomnil maminih navodil in je vse pomešal. Ena učenka je pripomnila: ˝Kjer spiš, tam 
lulaj!˝ Povedali so, da jim je bilo všeč, ker ga je mama rešila iz reke. Vsi so se začeli smejati. 
Mislim, da so jim bili humorni elementi pravljice še posebej všeč. Povedali so mi, da jim ni 
bilo všeč, da Jazbečka tako grdo ravna z živalmi in da je malega muca vrgla v reko. Ena 
učenka je pripomnila, da je bila zlobna.  
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Nihče izmed učencev ni omenjal lužice, tudi to me je presenetilo, vendar sem se odločila, da 
te teme ne bom izpostavila. Lahko bi rekla, da v tematiki niso zaznali nič spornega in so jo 
sprejeli brez ogorčenja, kakor bi lahko pričakovali s stališča odraslega. 

Vprašala sem jih, koliko časa menijo, da traja zgodba. Povedali so, da traja eno leto, saj je 
pomlad tako na začetku kot na koncu. Izpeljali smo misel, da se zgodba ponovi in da tudi 
malega mucka preganja spomladanski nemir. Nato sem se vrnila k nejasnostim in jih vprašala, 
če bi želeli še kaj vprašati oz. če je bilo kaj takega, kar jih je zbegalo. Ker nihče ni pripomnil 
ničesar, sem se odločila, da bom učence vprašala, če se jim je zdelo čudno, da je mucka 
vzgajala samo mama, očeta pa ni bilo. Ena izmed učenk je dodala, da mucki nikoli ne 
vzgajajo mladičkov in da se njej to ni zdelo čudno, saj jih ima tudi sama doma.  

Učencem sem naročila, naj se usedejo na svoja mesta in pripravijo barvice. Povedala sem jim, 
da se bodo spremenili v filmske mojstre in nadaljevali pravljico. Še enkrat smo ponovili, kako 
se zgodba konča, nato sem jim razdelila filmski trak.  

Na koncu ure so učenci, ki so želeli predstaviti svoj izdelek, ob slikah pripovedovali, kako se 
nadaljuje njihova pravljica. Spodaj je predstavljenih nekaj njihovih izdelkov in komentarjev.  

 

Slika 50: Filmski trak 1 

Komentar: ˝Muc je prdnil. Ko je zaspal, ga je ena teta kar pretepla, pol je imel pa rojstni dan 
in ji je bilo žal pa je bilo vse spet v redu.˝ 

 

Slika 51: Filmski trak 2 

Komentar: ˝Mijalko je šel od doma iskat službo in je postal mesar.˝ 
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Slika 52: Filmski trak 3 

Komentar: ˝Spoznal je muco in sta naredila štiri pisane mucke. Bili so veseli.˝ 

 

Slika 53: Filmski trak 4 

Komentar: ˝Muc je imel pleničko. Potem je polulal zastavo in je moral zbežati. To je pa 
mašnica, ki mu je skoraj dol padla, ker je tako hitro tekel.˝ 

 

 

Slika 54: Filmski trak 5 

Komentar: ˝Bil je muc in je spet polulal zastavo in so ga vrgli v morje.˝ 
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Slika 55: Filmski trak 6 

Komentar: ˝Muc je živel v hiši in teta ga je vrgla v vodo, potem so pa teto obesili.˝ 

 

 

Slika 56: Filmski trak 7 

Komentar: ˝Muc je spoznal muco in ona je pričakovala mladičke in je rodila majhnega mucka 
in je polulal zastavo.˝ 

Učna ura je bila uspešna. Realizirala sem vse učne cilje. Pogovor se je končal hitreje, kot sem 
pričakovala, saj se mi je tako tematika pravljice kot tudi sama zgodba zdela primerna za 
obravnavo. Upoštevala sem Chambersov nasvet, da je včasih bolje, da učencev ne 
spodbujamo preveč, če opazimo, da niso pripravljeni za nadaljnjo diskusijo. 
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Sedma priprava na vzgojno-izobraževalno delo: Desa Muck in njena dela 
za mladino 
 

Datum: 15. 12. 2014 
Šola: OŠ Toneta Čufarja  
Razred: 1. a 
Št. ur: 2  
Študentka: Alenka Klemenc 
Predmet: SLOVENŠČINA – književnost 
Projekt: Spoznavamo sodobne slovenske mladinske avtorje in njihova dela 
UČNA TEMA: Obravnava krajšega pripovednega dela 
UČNA ENOTA: Desa Muck: Kokoš velikanka (2007, ilustrirala Polona Kunaver Ličen in David Ličen) 
CILJI UČNE URE:  
Učenci: 

 razvijajo zmožnost poslušanja umetnostnega besedila;  
 razvijajo domišljijo;  
 izražajo mnenje o besedilu in svoja doživetja, čustva, predstave ter misli, ki se jim vzbudijo pri 

poslušanju;  
 doživljajo interpretativno prebrano pripovedno besedilo Kokoš velikanka; 
 pridobivajo pozitiven odnos do književnosti in ob branju doživljajo ugodje, veselje, zabavo; 
 se učijo samostojno pripovedovati oz. ˝brati˝ zgodbo ob znani slikanici (Bralna muca); 
 razvijajo zmožnost doživljanja in razumevanja književnega prostora (čas življenja kokoši Mimi), tako 

da izražajo predstavo književnega prostora v obravnavanem besedilu (risba sveta v preteklosti), jo 
primerjajo s svojo predstavo sedanjosti in s predstavami svojih sošolcev;  

 spoznavajo in opazujejo razlike med svetom, v katerem živijo, in domišljijskim svetom v književnem 
besedilu (Mimin svet).  

UČNE OBLIKE: Frontalna, individualna, delo v parih  
UČNE METODE: Pogovor, branje ob slikanici, delo z besedilom, opisovanje, poslušanje, risanje  
UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

 zemljevid Slovenije; 
 barvice, listi; 
 zvonček; 
 Muck, D. (2007). Kokoš velikanka. Ljubljana: Sodobnost International. 

VIRI IN LITERATURA:  
 Chambers, A. (1996). Tell me: children, reading & talk. Stroud: Thimble.  
 Učni načrt za slovenščino (2011). 
 Saksida, I. (1994). Izhodišča in modeli šolske interpretacije mladinske književnosti: priročnik za 

književno vzgojo. Trzin: Založba Different. 
 
POTEK UČNE URE 

1. Uvodna motivacija  
Pozvonim z zvončkom in učence povabim, da se usedejo v krog. Preverim, koliko učencev manjka. Napovem, 
da bomo danes odpotovali v preteklost.  
 
Učencem povem, da bo to potovanje mogoče le, če zaprejo oči in se udobno namestijo. Morajo biti čisto tiho in 
tako sproščeni, da bodo lahki kot peresce. Prosim jih, da pozorno poslušajo moj glas. Počakam nekaj trenutkov, 
nato preberem besedilo: 
 

˝Danes je tako lep sončen dan. Pred tvojim oknom je le en majhen, bel oblaček. Povabi te na 
potovanje. Uležeš se nanj. Tako zelo mehek in topel je. Odnese te vse više in više, visoko, visoko. Z 
oblačkom se približujeta deželi, ki ji pravimo preteklost. Deželi, kjer so živeli dinozavri, deželi, polni 
čudes. Poglej navzdol. Kakšna je dežela pod teboj? Opazuj, kaj vse se potika naokoli. Poglej proti 
Ljubljani. Kakšna je bila ta v času dinozavrov? So tam tudi druge živali? Vidiš kakšno muco? Kaj pa 
gosenico? Si mogoče opazil tudi kakšno kokoš? So živali velike ali majhne? Kakšnih barv so? Dobro si 
jih oglej …˝ 

 
Odprejo oči. Učence povabim k pripovedovanju, kaj so videli, ko so pogledali z oblačka.  
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2. Najava besedila in lokalizacija 

Učencem povem, da jim bom prebrala pravljico, ki govori o kokoši, ki je živela davno tega. Živela je že v času, 
ko so še obstajali dinozavri.  
Pravljico je napisala Desa Muck. Pokažem jim pisateljičino fotografijo v velikosti A4-formata (na koncu ure jo 
prilepim na tablo/oglasno desko). Knjigo sta ilustrirala Polona Kunaver Ličen in David Ličen.  
 
Učence prosim, da se udobno namestijo in poslušajo pravljico. 
 

3. Interpretativno branje 
Berem počasi, jasno in glasno. Ohranjam stik z učenci in opazujem njihove odzive.  
 

4. Čustveni premor po branju  
Po branju nekaj trenutkov sedimo v tišini, da učenci uredijo svoje vtise o besedilu. 
 

5. Pogovor o besedilu: izražanje doživetij, analiza, sinteza in vrednotenje  
Učence s pomočjo Chambersovega pristopa vodim skozi pogovor, spodbujam jih, da pripovedujejo o svojih 
vtisih, povedo svoja doživetja, svoje mnenje in razumevanje besedila. Učence k upovedovanju njihovega branja 
spodbujam z različnimi vprašanji. 
 
Začetna vprašanja: Povej mi ... 
Sledi določitev začetne teme pogovora. Učencem rečem: ˝Kar nekaj učencev je omenilo ... (največkrat 
omenjena tema).˝ Učenca, ki je to temo omenil, prosim, da mi o njej še kaj pove. Lahko pove kar koli. Drugi 
učenci se lahko vključujejo v pogovor. Nato postopoma izbiramo tudi druge teme, ki so jih omenili. 
 
Nadaljevalna in specifična vprašanja  

 Če skupina potrebuje pomoč, jim zastavim vprašanja:  
 Kdaj se odvija zgodba? Koliko časa misliš, da traja?  
 Kako misliš, da je bilo takrat?  
 Kje se odvija zgodba? Se ti zdi pomembno, kje se zgodba odvija? Bi bila zgodba drugačna, če bi se 

odvijala na drugem koncu sveta?  
 Katera književna oseba je v tej zgodbi najpomembnejša? Kako imenujemo najpomembnejšo osebo v 

zgodbi? Kaj se ji je zgodilo? 
 Je Mimi vedela, da se v jajcu skriva mladič? Misliš, da je Mimi skrbna mati?  
 Kako se je počutila Mimi, ko so jo rešili iz Postojnske jame? Zakaj so hoteli ljudje vzeti Mimi jajce?  
 Kako misliš, da se je počutil mladič, ko so ga ljudje hoteli odnesti?  
 Kaj misliš, da je mladič pomislil, ko je pogledal iz jajca? 
 Ali misliš, da je Mimi spremenila mnenje o ljudeh?  
 Kako se pravljica konča? (oblika Slovenije) 
 Kateri odlomek v besedilu si najbolj živo predstavljaš? 
 Komu bi knjigo priporočil/-a?  

Učence vprašam, ali želijo pravljico slišati še enkrat. Če skozi pogovor ugotovimo, da so bile zanje pomembne 
sestavine besedila prezrte ali preslišane, besedilo ponovno preberemo.  
 

6. Nove naloge  
Naloga: Risanje domišljijskočutne predstave književnega prostora 
Učenci dobijo delovni list (priloga 1), ki je razdeljen na dva dela. V levi prostor narišejo, kakšen je bil svet 
(lahko Ljubljana) v preteklosti (v času, ko so živeli dinozavri in ko je živela kokoš velikanka), v desni prostor 
pa narišejo, kakšen je svet danes.  
 
Usedemo se v krog. Učenci sošolcem predstavijo svoje izdelke.  
 
Evalvacija: Prosim jih, da se usedejo v krog pred tablo. Pozovem jih, naj vsak izmed njih pove, kaj jim je bilo 
na naših srečanjih všeč in kaj ne. Spodbujam jih, da povedo tudi, kaj bi lahko izboljšala. 
Od učencev se poslovim. 
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Analiza izvedbe sedmega srečanja in odzivov otrok  
 

 

Slika 57: Naslovnica knjige Kokoš velikanka 

Tudi zadnje srečanje je potekalo v sredo v učilnici 1. a-razreda. Povedala sem jim, da sem jim 
prinesla prav posebno knjigo, ki mi je izredno všeč, in sem jo zato prihranila za naše zadnje 
srečanje. Preden sem jim jo prebrala, sem jim povedala, da se odpravljamo na prav posebno 
potovanje. Zaprli so oči, se udobno namestili in poslušali moj glas. Odšli smo v preteklost. 
Med branjem sem opazila, da sta dva učenca kar težko čakala z zaprtimi očmi, vendar sem se 
odločila, da ju ne bom pretirano opozarjala, saj so drugi ravno odplavali v domišljijski svet. 

Ko so odprli oči, so mi pripovedovali, kaj vse so videli. Povedali so, da so bili tam veliki 
dinozavri, nekateri so bili prijazni, drugi pa ne. Ena učenka je videla grad in kralja ter kraljico. 
Druga je opazila veliko divjih živali. Nekateri učenci so se hitro vživeli in pisano opisovali 
vsako podrobnost, drugi pa so bili bolj tiho.  

Nato sem napovedala besedilo. Predstavila sem jim naslov, avtorico in ilustratorja. Ko sem 
knjigo držala pred seboj, mi je ena učenka rekla, da jo držim narobe. Pokazala sem jim, da je 
zgodba zapisana dvakrat – v slovenščini in angleščini – in da jo lahko beremo z dveh strani. 
Avtorico je poznal le en učenec. Med samim branjem sem knjigo držala tako, da so si lahko 
ogledovali ilustracije in vijugasto zapisano besedilo v različnih barvah in velikostih. Mislim, 
da je takšno branje najprimernejše, čeprav moram priznati, da sem se kar malo lovila, saj je 
besedila veliko in ni zapisano v klasičnih linijah. 

Učenci so mi povedali, da jim je bilo še posebej všeč to, da je kokoš znesla jajce. Več učencev 
je izpostavilo to dejstvo, zato sem jih opozorila, naj se ne ponavljajo in povedo svoje vtise še 
tisti, ki so odkrili kaj drugega, kar jim je bilo zanimivo. En učenec je izpostavil ilustracije, 
predvsem tisto, na kateri je narisan dinozaver (prva ilustracija na straneh 2–3). Knjigo sem 
odprla na tem mestu in ga vprašala, ali je mislil to. Tudi ostali v razredu so izrazili zanimanje 
za mnenje sošolca.  

Povedali so, da jim niso bili všeč ljudje, ki so kokoši hoteli vzeti otroka. Vprašala sem jih, če 
se spomnijo, kaj je naredila mama kokoš potem. Povedali so mi, da je ljudi napadla. 
Motivirala sem jih, da mi povedo kaj več o kokoši, še posebej zanimiv mi je bil naslednji del 
pogovora.  

Učenka 1: ˝Kokoš ni bila dobra, ker je kar ljudi napadla.˝ 

Učenka 2: ˝To pa ni res. Če je pa branila svojega mladička. Ni bila zlobna, dobra je bila.˝  
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Študentka: ˝Bi še kdo delil svoje mnenje?˝  

Učenec 3: ˝Jaz tudi mislim, da je bila ona dobra. Pa pomagala jim [ljudem] je tudi. Pa dobra 
mami je bila.˝ 

Diskusija se je nadaljevala in na koncu sem to vprašanje pustila odprto. Namesto da bi podala 
svoje mnenje, sem se vrnila k učencu, ki je pripomnil, da mu je bilo zanimivo, da se zgodba 
dogaja v Sloveniji. Razložil je, da to ve, ker je Postojnska jama v Sloveniji. Poiskali smo jo na 
zemljevidu. Ko smo imeli zemljevid pred seboj, je ena učenka rekla, da je Slovenija res malo 
kot ˝kura˝. Na zemljevidu smo poiskali še Ljubljano in reko Savo.  

Po krajšem razgovoru o tem, kaj še vidimo za zemljevidu, sem učence vprašala, kakšna 
mislijo, da bi bila zgodba, če bi se odvijala na drugem koncu sveta. Povedali so, da bi bila 
drugačna. Ena učenka je rekla, da bi jo potem iz jame rešili drugi ljudje. Vprašala sem jih še, 
če mislijo, da je bila Mimi osamljena. Učenec na moji levi je obrazložil, da je sigurno bila, ker 
je bila edina kokoš tam okoli. Vsi učenci so se strinjali. Presenetilo me je, da nihče ni 
komentiral petelina, ki je bežno omenjen na koncu pravljice. 

Nato sem učencem pokazala stekleno čarobno kroglo. Povedala sem jim, da je prav posebna 
ravno zato, ker bodo videli svet, v katerem je živela kokoš velikanka, če pogledajo vanjo. 
Učenci so bili nad kroglo navdušeni in vsi so si jo želeli pogledati prvi, zato sem jih morala 
opozoriti, naj počakajo, da pridejo na vrsto. 

Potem sem jih usmerila na njihova mesta, da bi narisali, kaj so videli v krogli. Če se kdo 
slučajno ne bi spomnil, je lahko prišel do učiteljičine mize in še enkrat pogledal. Spodaj je 
predstavljenih nekaj njihovih risb. 

 

 

 

Slika 58: Risba 1 
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Slika 59: Risba 2 

 

 

Slika 60: Risba 3 

 

Slika 61: Risba 4 
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Slika 62: Risba 5 

 

Slika 63: Risba 6 

 

Učenci so ves čas sodelovali in aktivno prispevali k pogovoru o književnem besedilu. 
Koncentracije niso izgubili, kljub temu da smo se pogovarjali kar nekaj časa. Na koncu ure so 
izrazili tudi željo, da bi knjigo prebrali še v angleščini. Povedala sem jim, da je precej 
zahtevna in naj za to prosijo svojo učiteljico angleščine. Prosili so me, da jim na tablo 
napišem njen naslov, nato so si ga nekateri prepisali v beležko. 
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PREGLED ODGOVOROV UČENCEV  
 
Po koncu projekta so učenci povedali, katero izmed obravnavanih sedmih del jim je bilo 
najbolj zanimivo in zakaj. Spodaj so zbrani njihovi odgovori.  
 
Učenec 1: ˝Človek ne jezi se. Ker je bila taka, da se nekaj naučiš.˝  
 
Učenec 2: ˝Kokoš velikanka. Ker je izvalila jajce.˝  
 
Učenec 3: ˝Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost. Ker je Gusti pomagal Bibi, da ni bila več 
žalostna.˝  
 
Učenec 4: ˝Kokoš velikanka. Ker se je zvalilo jajce.˝  
 
Učenec 5: ˝Šola ni zame. Ker Miha ni hotel v šolo, potem je pa šel.˝  
 
Učenec 6: ˝Gugalnica. Ker so se vse zmenili, potem so se skupaj gugali.˝  
 
Učenec 7: ˝Dopisovanje. Ta knjiga je dobra, ker jo imam tudi doma, ker so take hecne 
pesmice notri.˝  
 
Učenec 8: ˝Gugalnica. Ker so se prepirali in postali prijatelji in se niso več kregali.˝  
 
Učenec 9: ˝Šola ni zame. Ker je bila Pika Nogavička in najrajši gledam Piko Nogavičko in 
sem jo najrajši včasih gledal, zdaj pa tudi druge.˝  
 
Učenec 10: ˝Šola ni zame. Zato ker je Pika Nogavička rekla, da morajo v razredu nositi čevlje, 
ko gredo pa domov, ne smejo pozabiti nositi copat.˝  
 
Učenec 11: ˝Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost. Ker sta z mehurčki pregnala žalost.˝  
 
Učenec 12: ˝Šola ni zame. Smešna mi je bila, ker je Pika Nogavička rekla, da je treba s copati 
hoditi ven, s čevlji pa po šoli.˝  
 
Učenec 13: ˝Kokoš velikanka. Ker se je zvalilo jajce pa slike so lepe.˝  
 
Učenec 14: ˝Šola ni zame. Ker je Eva rekla, da je v šoli ful fino, in zato ker je Pika Nogavička 
prišla.˝  
 
Učenec 15: ˝Šola ni zame. Ker je bila tako dobra, slike so mi bile tudi všeč.˝  
 
Učenec 16: ˝Kokoš velikanka. Ker je izvalila jajce in ker se je mladiček izvalil. Najbolj mi je 
bilo pa všeč, ker je srečen konec.˝ 
 
Učenec 17: ˝Šola ni zame. Ker je bila notri Pika Nogavička, ker je bila smešna pa se je hecala, 
da moraš imeti v šoli čevlje.˝  
 
Učenec 18: ˝Gugalnica. Ker je volka mravlja uščipnila.˝  
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Učenec 19: ˝Kokoš velikanka. Ker je bila kokoš mila, ker je imela otroka, ker je bila dobra za 
otroka pa čuvala druge otroke pa jim pomagala pri delu. Pa ker je branila otroke pa ker ni 
pustila, da se dotaknejo jajca.˝  
 
Učenec 20: ˝Šola ni zame. Ker je Miha potem na koncu šel v šolo, pa videl, da je šola dobra.˝  
 
Učenec 21: ˝Kokoš velikanka. Ker je skotila mladička.˝  
 
Učenec 22: ˝Gugalnica. Ker je mravljica vrnila volku, potem so se pa lahko vsi igrali.˝  
 
Učenec 23: ˝Dopisovanje. Ker je tista raziskovalka kar po kakcih brskala pa tako smešna je 
bila [pesem].˝ 
 
Učenec 24: ˝Kokoš velikanka. Ker je bila smešna, ko je rit ven molela iz jame.˝  
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PREGLED REZULTATOV  
 
V nadaljevanju sem odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja in odgovore podrobneje 
razložila.  
 
Raziskovalno vprašanje 1: Učenci v preučevani skupini so sposobni ustvarjalno sodelovati 
pri pogovoru o prebranem besedilu z uporabo pristopa Povej mi. 

Učenci so sposobni kritičnega mišljenja o literarnih delih. V sedmih srečanjih so 
učenci večkrat pokazali, da zmorejo svojim sošolcem in drugim predstavljati nove 
avtorje in književna dela, jim dokazati, zakaj je delo kakovostno, podati svoje branje, 
osvetliti povezavo med književnim delom in življenjem itd. Učenci zmorejo jasno 
prikazati svojo izkušnjo z literarnim delom, poročati o užitku ali pomanjkanju le-tega, 
o mislih, čustvih, spominih itd. Z nekaj spodbude se odzovejo tudi učenci, ki so bolj 
tihi in zadržani. Ob ustreznem vodenju odkrijejo skupen pomen besedila in ga 
razumejo. Večina učencev še vedno želi ustrezati učitelju, zato potrebujejo nekaj 
spodbude, da povedo svoje iskreno mnenje. Med sedmimi srečanji so se učenci 
navadili na pristop in so suvereno sodelovali, zato menim, da so sposobni 
ustvarjalnega pogovora o književnem besedilu z uporabo pristopa Povej mi.  

 
 
Raziskovalno vprašanje 2: Učenci so motivirani za pogovor o besedilu z drugimi učenci. 

Učenci so samoiniciativno podajali svoja mnenja in ne le odgovarjali na vprašanja. S 
sošolci so se pogovarjali in podajali smiselne replike na to, kar so povedali drugi 
udeleženci. Nekajkrat se je zgodilo tudi to, da je bila replika manj smiselna, saj so 
želeli zadovoljiti svojo potrebo po izražanju vtisov in nejasnosti. Z zanimanjem so 
poslušali mnenja drugih in želeli izraziti svoje videnje oz. pogled. Svoja mnenja so 
argumentirali, si med seboj nasprotovali in upoštevali pravilo sprejetega poročanja. 
Med pogovorom so bili sproščeni, književna dela so pri večini učencev sprožila 
čustvene in jasne odzive. Učenci so aktivno sodelovali pri pogovoru o literarnih delih, 
se ob tem zabavali in nasmejali, prav tako so odločno predstavljali tudi svoja stališča. 
Književna dela, ki so jih otroci izbrali kot najzanimivejša, so otroke tudi najbolj 
motivirala za pogovor o književnem delu. 

 
Raziskovalno vprašanje 3: Učencem se izmed obravnavanih književnih del pravljica Človek, 
ne jezi se! avtorice Svetlane Makarovič ni zdela najzanimivejša. 

Le enemu izmed učencev je bila najzanimivejša pravljica Človek ne jezi se! 
Največjemu številu učencev (8 učencev) je bila všeč slikanica Cvetke Sokolov, Šola ni 
zame! Pri tej slikanici so se učenci tudi najbolj vživeli v glavni književni lik ter 
pokazali svoje dojemanje in razmišljanje o zgodbi. Sedmim učencem je bilo najbolj 
všeč književno delo Dese Muck, Kokoš velikanka, štirim pa delo Anje Štefan, 
Gugalnica. Dvema učencema je bila pesem Dopisovanje najzanimivejše delo, ki smo 
ga obravnavali. Zgodba o dveh nilskih konjih Petra Svetine, Šopek iz samih rim, pa ni 
prejela nobenega glasu. Učencem se je zgodba zdela težavna in prekratka. 
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ZAKLJUČEK  
Učenci so se skozi didaktični projekt Spoznavamo sodobne slovenske mladinske avtorje in 
njihova dela spoznali s pristopom Povej mi. Navadili so se, da je vse, kar povedo, sprejeto in 
upoštevano, zato so brez strahu poročali o svojem doživljanju književnega dela. Naučili so se 
zaupati drug drugemu. Uporaba pristopa Povej mi pri pogovoru o književnem besedilu za 
izhodišče postavlja učenca in ne učitelja, kar učence motivira in spodbuja, oboje pa se je 
potrdilo na vseh sedmih srečanjih. Spoznala sem, kako zelo pomembno je, da ne hitimo in si 
vzamemo dovolj časa, da vsak izmed otrok dobi možnost opisati svoje videnje ali dodati 
komentar, repliko, izkušnjo.  
 
Dokazala sem, da so učenci sposobni ustvarjalno sodelovati pri zahtevnem pogovoru o 
književnem besedilu z uporabo pristopa Povej mi. Skozi teh sedem srečanj sem se naučila, da 
za nič, kar učenci povedo o besedilu, ni škoda časa, še najmanj pa za šale, ki začinijo pogovor 
in nas lahko hitro pripeljejo do bistva pogovora. 
 
Pristop Povej mi sem uporabila na vseh sedmih srečanjih. Pogovor je trajal različno dolgo; od 
20 do 40 minut. Na vsakem srečanju smo obravnavali eno književno delo, med njimi je bila 
največ učencem najbolj všeč slikanica Šola ni zame! avtorice Cvetke Sokolov. Posplošim 
lahko, da so bila bolj priljubljena tista književna dela, v katerih so nastopale književne osebe 
in bili opisani dogodki, ki so jim bili najbližji in so se z njimi najlažje identificirali.  
 
Kljub temu da sem se na začetku bala, da učenci mogoče ne bodo pripravljeni sodelovati in 
prispevati k soustvarjanju pomena besedila, sem spoznala, da so pristop Povej mi sprejemali z 
velikim navdušenjem in veseljem. Naučila sem se, da so za dobro izvedbo šolske ure 
pomembni tudi doslednost, disciplina in red v razredu. Zavedati se moramo, da smo kljub 
˝bolj demokratičnemu načinu dela˝ še vedno učitelji, ki stojijo za cilji in so odgovorni za to, 
da učencem zagotovijo ustrezno kakovosten pouk. 
 
Pristop bom uporabila tudi v svojem razredu, saj lahko otrokom na tak način zagotovim 
ustvarjalnejši pogovor o književnem besedilu, ki jih spodbuja k poglobljenemu razmišljanju o 
njem, jim pomaga razumeti lastne odzive in pozitivno vpliva tudi na njihove bralne užitke. 
Pristop Povej mi sodi v recepcijski pouk književnosti. Učni načrt (2011) kot splošni cilj 
določa razmišljujoče in kritično sprejemanje književnih besedil ter prepoznavanje branja kot 
užitka, prijetnega doživetja in intelektualnega izziva. Upoštevana je tudi razvojna stopnja 
učenca oz. stopnja bralnega razvoja.  
 
Priznati moram, da se mi je zdelo vodenje pogovora o književnem besedilu z uporabo pristopa 
Povej mi (ang. Tell me) težje kot voditi vnaprej pripravljen pogovor, vendar sem skozi projekt 
postajala samozavestnejša in odločnejša. Splošnost pristopa omogoča oblikovanje mnogih 
njegovih variacij, s katerimi lahko pouk naredimo bolj kakovosten in se nenehno 
izpopolnjujemo.  
 
Na koncu bi lahko samo še zaključila s Sokratovim citatom: 
 

"Samo to vem, da nič ne vem." 
(v Palmer, 1995) 
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