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Kje so pravljice doma? 

Kje so pravljice doma? 

Tam, kjer najlepše na nebu sije 

živo pisana mavrica 

domišljije. 

Pod njeno streho domuje 

Muca Copatarica, 

ki prav nikomur ne dovoljuje, 

da v čevljih po hiši štorklja. 

V njej se le huda mravljica 

ne zmeni za hišni red. 

Brez copat vse pod sabo mendra, 

pa mir besed. 

Sovica Oka debelo gleda, 

kaj se pod njo tam pri tleh godi. 

Od hrušča in trušča, ki vsem preseda, 

se celo zvezdica Zaspanka zbudi. 

Kdo muci copatarici 

pomaga spet hišo spraviti v red? 

Hišnik za pravljice, ki v njih živi:  

Pedenjped. 

Niko Grafenauer 
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IZVLEČEK 

Pravljice so ena najstarejših literarnih zvrsti. Že samo dejstvo, da so se ohranile vse do danes, 

nam kaže, kako zelo pomembne so bile, in še vedno so, v življenju posameznika. Njen socio-

loški, psihološki, razvojni in vzgojno-izobraževalni pomen pomembno vpliva na otrokov ce-

lostni razvoj. Preko pravljic otroci, na njim najbolj prijazen način, odkrivajo življenjske resni-

ce in si odgovarjajo na najrazličnejša vprašanja. S tem ko jih preko zgodbe uči, kaj je prav in 

kaj ne, pa pomembno vpliva tudi na otrokov moralni razvoj.  

V prvem delu diplomskega naloge sem se podrobno seznanila s pravljico. Najprej sem opre-

delila sam pojem pravljice, kdaj so se te prvič pojavile in kje, njeno delitev in nenazadnje njen 

pomen. Seveda je opredelitev pravljice in njena delitev bila temelj za moje nadaljnje razisko-

vanje. Zanimal me je predvsem njen pomen na celosten otrokov razvoj. Pri tem sem opredeli-

la psihološki, sociološki, razvojni in seveda tudi vzgojno-izobraževalni pomen pravljice. 

Otroci se na poti odraščanja srečujejo z veliko stiskami. Od vprašanj eksistencialne stiske, 

iskanja smisla, separacije od staršev, raznih kompleksov in nagnjen pa vse do stisk, ki jih 

sprožijo specifični dogodki (npr. smrt bližnjih, ločitev staršev). V teoretičnem delu sem se 

torej seznanila z vsemi razvojno pogojenimi procesi, prav tako pa me je zanimalo na kakšen 

način pravljice otrokom pri tem pomagajo. Pri analizi učnega načrta me je zanimalo v kolikšni 

meri pravljice, opredeljene v učnem načrtu za slovenski jezik, odgovarjajo na otrokove stiske 

in ali je temu posvečeno dovolj pozornosti. 

Raziskovalni del predstavlja projektno delo, pri katerem je bil moj glavni cilj ugotoviti stiske 

učencev in jih s pomočjo pravljic razrešiti ali pa vsaj malo ublažiti. Raziskovalni vzorec sta 

predstavljala dva razreda različnih osnovnih šol. 3. b je razred podružnične osnovne šole Vrh-

polje, 2. a pa razred osnovne šole Bežigrad. Prvi del je bil namenjen ugotavljanju otrokovih 

stisk in je predstavljal mojo iztočnico za nadaljnje delo. V  drugi učni uri sem namreč z učenci 

izvedla problemsko naravnano uro, pri kateri sem obravnavala pravljico s problemsko temati-

ko oziroma temo, ki učencem predstavlja največjo stisko. 

Pri obeh urah književnosti sem obravnavala pravljico kot zelo močno orodje, ki služi tako pri 

motivaciji kot tudi pri reševanju stisk. Veliko sem se na temo otrokove stiske pogovarjala tudi 

z obema razrednima učiteljica, zelo prijeten  pogovor pa sva imeli tudi s šolsko specialno pe-

dagoginjo osnovne šole Bežigrad, gospo Renato Himelrajh.  

Ključne besede: pravljica, sociološki, psihološki, razvojni in vzgojno-izobraževalni pomen 

pravljice, otrokov celosten razvoj, učni načrt za slovenski jezik, književnost, otrokova stiska. 
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ABSTRACT  

Fairly tails are one of the most antique literary genres. The fact that they are present for such a 

long time, show us how important they were, are still are in the life of every individual. It's 

sociological, psychological, developmental and educational approach has a very important 

role in the child’s integral development. Children are discovering life wisdoms on a very 

friendly way through fairy tales. Fairy tales teach children through the story what is right and 

what is wrong, which also strongly influences their moral development. 

In the first part of my thesis I tried to define fairy tales on many levels. First of all I wanted to 

know what a fairy tale actually is. Then I searched when and where it appeared for the first 

time. Also I learned how the fairy tales are divided into subgroups and how they differ be-

tween each other. All those main characteristic of the fairy tales were my starting point to get 

a bit deeper into the more development area. I defined the impact of fairy tale on sociological, 

psychological, developmental and educational level. The children are dealing with so many 

issues on the way to the adulthood. From existential crises, search of a life meaning, separa-

tion from parents, and many other distresses they deal with on a regular basis in the time of 

growing. Getting to know all the distresses the children are running into while they are grow-

ing up, I wanted to know how a fairy tale can help them to deal with it better. I also analysed 

national curriculum. I focused on the fairy tales that contain the content which helps children 

to deal with all the problems of growing up. Also my aim was to find out if there is enough 

importance dedicated to this type of literature.  

My research work was based on the theoretical knowledge I gained by writing the first part of 

thesis. My main goal was to find out the crises children are dealing with and afterwards trying 

to solve them, using a fairy tale as a tool. My research sample presented two schools, Elemen-

tary School Vrhpolje and Elementary School Bežigrad.  

In both classes I spend two hours in which I used fairy tale as a very strong tool. In the first 

one I used it as a motivation and in the second one as a main tool in the process of resolving 

children distresses. I also had a chance to speak with both teachers and with special peda-

gogue, Miss Renata Himelrajh, about children, their distresses and the meaning of the fairy 

tales on their development.  

Keywords: fairy tale, sociological, psychological, developmental, educational meaning, inte-

grated child development, curriculum for the Slovenian language, literature, the child's dis-

tress. 
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1 UVOD 

Pravljica ima v življenju posameznika zelo pomembno vlogo. Dokaz za to je že samo dejstvo, 

da se je tovrstna literatura ohranila vse do danes. V preteklosti, ko je bilo ljudstvo v večini še 

nepismeno, so se pravljice prenašale ustno, iz roda v rod. Šele kasneje, ko so se pojavili prvi 

izobraženci, se je začelo tudi njihovo množično zapisovanje. Najprej so bile namenjene 

odraslim, navadno kraljem in vladarjem, ki so si dali pripovedovati pravljice, ki so jim 

pomagale pri vladanju (že takrat je imela močno vzgojno funkcijo). Kasneje, v času 

romantike, pa je pravljica kot ena najstarejših literarnih zvrsti postala tudi literatura za otroke. 

Ker so bile najprej  namenjene odraslim, v njih ni manjkalo tabujskih tem in pisatelji oziroma 

pripovedovalci so si pri sami izbiri tematike dopuščali precejšno svobodo. Edina cenzura je 

bilo poslušalstvo, ki je s svojim odzivom narekovalo, kaj je primerno in kaj ne. Seveda, je z 

umestitvijo pravljice v mladinsko literaturo prišlo tudi do cenzure oziroma spreminjanja 

pravljic na način, da so bile primerne za otroke. 

Pravljica se s svojo edinstveno formo oziroma načinom pripovedovanja dotika mnogih 

področij otrokovega razvoja. Tako igra pomembno vlogo v razvojnem, sociološkem, 

psihološkem in vzgojno-izobraževalnem smislu. V diplomskem delu želim opozoriti na 

pomembnost pravljice za otrokov celostni razvoj in pokazati, kako lahko učitelj razrednega 

pouka kot pomemben drugi v socializaciji otroka, uporablja pravljico kot neprecenljiv medij 

pri vzgojno-izobraževalnem procesu. 

Seveda smo, kot učitelji razrednega pouka, najprej odgovorni za vzgojno-izobraževalni 

proces, vendar pa z otroki preživimo, vsaj v prvi triadi, toliko časa, da kar naenkrat postanemo 

še psihologi, sociologi in terapevti. Poznavanje psihološkega pomena pravljice nam pomaga 

razumeti otrokovo iskanje smisla in doživljanje eksistencialne stiske, ki jih doživlja na poti 

odraščanja in pri čemer so ravno pravljice tisti medij, ki jim to obdobje ublaži. Razvojni 

pomen pravljice in sam bralni razvoj nam pomaga pri razumevanju, kako otrok dojema 

prebrano literaturo (katero perspektivo prevzema, s katerim likom se poistoveti itd.). Otrok se 

rodi v dano družbo oziroma okolje, v katerega se mora integrirati, in ravno pravljica otrokom 

pri tem na zelo prijeten način pomaga. Seveda pa ne smemo zanemariti vzgojno-

izobraževalnega pomena tovrstne literature. Skozi pouk književnosti se zrcalijo vsi našteti 

pomeni pravljice, saj je sam pouk usmerjen k celostnem razvoju otroka. 
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Sama sem najprej raziskala, kako pravljica pomembno vpliva na vsa področja otrokovega 

razvoja, potem pa sem se osredotočila na pomen pravljice pri reševanju otrokove stiske. To se 

pri pouku književnosti v osnovni šoli uresničuje preko problemsko naravnanega pouka. Ta je 

usmerjen v nek problem, ki je otrokom blizu oziroma problem, ki privede do same stiske. 

Zanimalo me je predvsem, katerih problemskih področij se dotikajo pravljice, opredeljene v 

učnem načrtu, in s kakšnimi stiskami se današnji otroci srečujejo. O stiskah otrok in 

obravnavanju problemskih tematikah se bom pogovarjala tudi z učiteljicam razrednega pouka. 

Zanimalo me bo predvsem, kakšno je njihovo mnenje o obravnavanju problemskih tematik 

pri pouku književnosti, kako pristopajo k učencem, pri katerih zaznajo stisko in ali so pri tem 

prisotni tudi drugi šolski organi, na primer šolski psiholog. 

 »Pravljice, ki so mi jih pripovedovali v otroštvu, imajo globlji pomen kakor resnice, katerih 

me je naučilo življenje.« (Schiller) 
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2 PRAVLJICA 

2.1 Opredelitev pravljice 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika, je pravljica opredeljena takole: 

právljica -e ž (á) 1. lit. pripoved, v kateri se dogajajo neverjetne, samo v domišljiji mogoče 

stvari in v kateri navadno zmaga dobro. 

Opredelitev pravljice v leksikonu Cankarjeve založbe, pod geslom literatura: 

Pravljica je pripovedna forma, pripoved o realnih pripetljajih, povezanih s čudežnimi, 

fantastičnimi, neverjetnimi dogodki, močno prežeta z domišljijo, zakoreninjena v 

podzavestnem in mističnem. 

Značilne zanjo so ostra delitev dobrega in zlega, ponavljajoči se liki, motivi, mistična števila 

itd. 

2.2 Delitev pravljice 

Pravljice delimo na: 

• ljudske, 

• klasične avtorske (umetne) pravljice, 

• sodobne pravljice. 

LJUDSKA PRAVLJICA 

Ljudska pravljica je ena najstarejših in najbolj razširjenih literarnih žanrov. Sprva so bile 

pravljice namenjene odraslim, saj so vsebovale veliko tabuiziranih tem, ki niso bile primerne 

za otroke (spolnost, smrt). Prenašale so se ustno iz roda v rod, zato je bilo ravno poslušalstvo 

s svojim odzivom edina cenzura. Kasneje, v 16. stoletju, se je ob pobudi bratov Grimm začel 

proces preoblikovanja pravljic, na način, da so te izpolnjevale moralne zahteva takratnega 

časa (Bettelheim, 1999). 

Martina Šircelj, Marjana Kobe in Alenka Gerlovič (1972) v knjigi Ura pravljic, značilnosti 

ljudske pravljice opredelijo takole: 

• avtor je neznan; 
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• pravljica interpretira življenjske resnice z živimi podobami, liki in dogajanjem; 

• liki so skrbno izbrani, urejeni in povezani (čarovnice predstavljajo zlo, junak 

predstavlja dobro); 

• dogajanje vsebuje elemente: napetost, zaplet, razplet, stopnjevanje; 

• v pravljici se znani elementi ponavljajo; 

• zabrisana meja med realnim in fantastičnim; 

• enodimenzionalnost (vse se dogaja na enem kraju); 

• ni časovno določena (nekoč pred davnimi časi, nekega dne); 

• liki so črno-beli; 

• optimizem (na koncu vedno zmaga dobro, zlo pa je premagano). 

Ljudska pravljica vsebuje vsebinske modele oziroma stalnice, ki jih je v knjigi Pravljice, kaj 

ste  (1991), opredelila Alenka Goljevšček. Te stalnice so: izročenost, selstvo, zajedavstvo in 

milenarizem. 

Izročenost 

Junak je izbran za opravljene določene naloge. Značilna je odsotnost volje in čustev, ki 

naredijo glavni lik nejunaški, ki se poslušno podreja. Usmerjen je v svoj cilj, ki ga dosega s 

pomočjo mogočnih sil ali s pridobitvijo čudežnih pripomočkov. 

Selstvo 

Junak v pravljici vedno odide na neko potovanje, ima neko nalogo, ki jo mora opraviti. Na tej 

poti se srečuje z najrazličnejšimi zapleti in preizkušnjami. Srečuje se s smrtjo,  zli bitji, 

nenavadnimi pojavi itd. 

Zajedavstvo 

V pravljicah so liki potrošniki, zajedavci, saj ničesar ne ustvarjajo, ampak le zajedajo tisto, 

kar je obstajalo že prej in kar jim je dano. Delo nima prave vrednosti, saj junaka predvsem 

zanimajo potovanja, preizkušnje, srečavanje z zmaji, čarovnicami ipd. 
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Milenarizem 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pod geslom milenarizem zapisano takole: 

milenarízem -zma m (ȋ) rel., v nekaterih krščanskih sektah verovanje, da bo Kristus pred 

koncem sveta ustanovil tisočletno kraljestvo na zemlji 

Gre torej za vero v tisočletno kraljestvo, v odrešitev na zemlji. Glavna dogodka pri tem sta 

stvarjenje in konec sveta. V pravljici najdemo milenarizem, ko najdemo podobe zlate dobe in 

raja, ki je izgubljen, vendar se na koncu vrne. 

KLASIČNA UMETNA PRAVLJICA 

Klasična pravljica je po svoji strukturi podobna ljudski pravljici, saj je v njej še vedno govora 

o čudežih in neverjetnih dogodkih. Glavno razliko med njima pa določa avtor, ki je v klasični 

pravljici znan. V 19. stoletju sta brata Grimm začela s preoblikovanjem ljudskih pravljic na 

način, da sta iz njih črpala vsebinske motive ali pa samo obliko. Vendar pa pojav klasičnih 

pravljic povezujemo predvsem z ustvarjenjem novih pravljic, ki so nastale na podlagi 

ljudskih.  Pri tem je še vedno v ospredju fantastika, vendar v vlogi izražanja individualne 

umetniške osebnosti. To pomeni, da avtor  v pravljici izraža svoja osebna spoznanja, 

hrepenenja in preko pravljice opredeljuje svoj pogled na svet. Začetnik umetne pravljice je 

Hans Christian Andersen (Šircelj, Kobe, Gerlovič, 1972). 

Dragica Haramija (2012) značilnosti klasične umetne pravljice opredeli takole: 

• klasična umetna pravljica je po strukturi, temi in motivih podobna folklorni (ljudski) 

pravljici; 

• dogajanje je prestavljeno v sodoben čas; 

• tipični pravljični svet umetne pravljice je vaška pokrajina ali gozd; 

• umetna pravljica vsebuje standardizirane začetke (nekoč, pred davnimi časi); 

• nastopajo pravljična bitja (škrati, vile, čarovnice); 

• v klasični pravljici so živali poosebljene ali pa imajo antropomorfne lastnosti 

(prisvajanje človeških lastnosti živalim, stvarem in pojavom) 
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Primeri klasične pravljice: Jacob in Wilhelm Grimm: Pepelka, Rdeča kapica; Hans Christian 

Andersen: Grdi raček, Fran Milčinski: Desetnica   

SODOBNA PRAVLJICA 

Z umikom umetne pravljice v 20. stoletju se pojavi nova vrsta pravljic, to je sodobna 

pravljica. Ta vsebuje dva vzorca besedil, in sicer kratko sodobno pravljico in fantastično 

pripoved, obema pa je skupen sodoben čas in prostor. 

Glavne značilnosti sodobne pravljice so: 

• sodobna pravljica se po zgradbi, temi, motivih in književnih likih opira na 

tradicionalno ali klasično pravljico; 

• književni liki imajo individualizirani karakter, kar pomeni, da slikanje likov ni več 

povsem črno-belo, kljub temu da se še vedno ločujejo na dobre in slabe; 

• čas in prostor sta natančneje določena (mestno okolje, sodoben čas); 

• prevladujejo teme sodobnega časa (prikazovanje sreče in nesreče majhnih mestnih 

otrok); 

• književni liki ne potujejo več peš ali na konjih, pač pa uporabljajo sodobna prevozna 

sredstva, za komunikacijo pa uporabljajo telefone in računalnike; 

• v sodobni pravljici je pripovedovalec nevtralen (ne nagovarja bralca, pač pa se 

osredotoča na samo zgodbo); 

• sodobne pravljice otrokom kažejo oziroma jih prepričujejo, da je dobro nagrajeno in 

zlo kaznovano; 

• še vedno se kaže enodimezionalnost pravljice (vse se dogaja na enem kraju); 

• sodobna pravljica nima standardiziranega začetka in konca, čeprav je konec še vedno 

praviloma srečen (Haramija, 2012). 

 

Kratka sodobna pravljica 

Že samo ime nam pove, da gre za kratko literarno delo, ki naj bi obsegalo od 1,5 do 10 strani. 

Delitev kratke sodobne pravljice glede na literarni lik: 
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• kratke sodobne pravljice z otroškim glavnim literarnim likom (npr. Ela Peroci: Moj 

dežnik je lahko balon); 

• kratke sodobne pravljice z oživljeno igračo/predmetom (npr. Kajetan Kovič: Pajacek 

in punčka, Vitomil Zupan: Plašček za Barbaro); 

• kratke sodobne pravljice s poosebljeno živaljo (npr. Svetlana Makarovič: Živalska 

olimpijada); 

• kratke sodobne pravljice s poosebljeno rastlino (npr. Gregor Strniša: Lučka Regrat); 

• kratke sodobne pravljice s poosebljenim nebesnim telesom, pojavom (npr. Fran 

Milčinski-Ježek: Zvezdica Zaspanka); 

• kratke sodobne pravljice z likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila (npr. 

Svetlana Makarovič: Coprnica Zofka) (Haramija, 2012).   

Fantastična pripoved 

Fantastična pripoved je bolj obsežna kot kratka sodobna pravljica, saj obsega kar 200, 300 ali 

pa tudi več strani. Fantastična pripoved je zasidrana v realnem svetu, njen glavni junak pa na 

nek način odplava v svet domišljije. V tem svetu je v ospredju otrokova želja, potreba, saj je 

glavni cilj uresničevanje njegovega hrepenenja in razrešitev problema. Otroci si prehod iz 

realnega v fantastično, domišljijsko pojasnjujejo z razlogi, ki veljajo v realnem svetu. Tako, 

na primer čarovnik Ujtata obiskuje Matjažka, ko ta bolan leži v postelji, mama pa odide v 

službo in tako lahko Matjažek odpotuje v fantastično deželo, kjer je vse tako, kot si želi on 

(Kordigel Aberšek, 2008). 

Značilnosti fantastične pripovedi: 

• dogajanje je opredeljeno na dveh ravneh (realna in fantastična); 

• prehajanje z realne ravni na fantastično je mogoče razložiti z razlogi, ki veljajo v 

realnem svetu; 

• v fantastičnem svetu veljajo zakoni otrokovih želja; 

• pripoved se konča z vrnitvijo v realni svet, ki jo pojasnjujejo z razlogi, ki veljajo v 

realnosti (Prav tam, 2008). 
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2.3 Zgodovinski razvoj pravljice 

Pravljice so po nastanku in izvoru ena najstarejših oblik besedne umetnosti. In ravno zato, ker 

so preživele toliko časa, jim moramo posvetiti več pozornosti in spoštovanja, saj je znano, da 

skozi čas preživijo le dobre stvari. Njihova ohranitev kaže, da so  imele v življenju ljudi že 

takrat zelo pomembno vlogo. 

Na svetu ni naroda, ki ne bi na svojih pravljicah pustil pečata, saj se v njih zrcalijo usoda in 

značaj ljudi.  Še preden so, konec 19. stoletje, pravljice postale literatura za otoke, so dolgo 

časa prehajale iz roda v rod. Ker je v zgodovini veljalo, da so bili pismeni le najbolj bogati (še 

sredi 19. stoletja je bila nepismena večina preprostih Evropejcev), so se pravljice večinoma 

prenašale ustno in le ugibamo lahko, kakšna je bila takrat njihova oblika (Unuk, 2004). 

Ljudske pravljice so najstarejši in najbolj razširjen literarni žanr. Ker so se, kakor sem že prej 

omenila, prenašale ustno, iz roda v rod, so se v podrobnostih ves čas spreminjale in 

prilagajale. V njih ni manjkalo tabujskih tem (spolnost, smrt, grobi humor). Pripovedovalci so 

si torej privoščili precejšnjo svobodo pri izbiri tematike in ravno poslušalstvo je bilo tisto, ki 

je s svojim odzivom določene tematike cenzuriralo (Bettleheim, 1999). 

Prva znana ljudska pravljica je bila zapisana v starem Egiptu, med približno 2000 do 1700 pr. 

n. št. in nosi naslov Pravljica o brodolomcu. Pravljica govori o vojščaku in njegovih 

doživetjih na Rdečem morju potem, ko ga je vladar poslala v rudnike. Med potovanjem po 

širnem morju je nastal silen vihar, ki je vojščakovo ladjo potopil, njega pa naplavil na čudežni 

otok, na katerem je vladal zmaj. Vojščak je tam preživel kar štiri mesece, dokler ga ni našla 

ladja. Ob odhodu z otoka je vojščak od zmaja prejel veliko darov (dišeče olje, les, slonovo 

kost, opico itd.). Pravljica je bila zapisana na takrat najbolj razširjeno vrsto papirja, papirus, ki 

ga še danes hranijo v Ermitažu v Leningradu (A. V. Mišulin, 1949). 

Naslednja egipčanska pravljica, ki je morda malo bolj poznana in je bila zapisana na papirus 

okoli 1250 pr. n. št., se imenuje Pravljica o dveh bratih.  Pravljica govori o dveh bratih, med 

katerima je prišlo do spora zaradi spogledljive žene starejšega brata (Unuk, 2004). 

Egipčanska književnost je torej najstarejša, polne pravljičnih motivov pa so tudi pesnitve 

starih Sumercev, Akadcev, Babiloncev in Asircev (npr. Ep o Gilgamešu). Zelo bogata je tudi 

grško-rimska književnost, ki je z Zgodbo o Amorju in Psihi, predstavila motiv t. i. živalskega 

ženina, ki ga še danes zasledimo v pravljicah. Prav gotovo ima bogato tradicijo tudi arabsko-

perzijska književnost. Iz tega časa je najbolj poznana zbirka Tisoč in ena noč. Poleg te zbirke  
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je poznana še zbirka pravljic Tisoč in en dan, ki je prav tako perzijskega izvora. Prvi evropski 

prevod je bil objavljen v letih 1704–1717 (Unuk, 2004). 

V 11. stoletju, v času križarskih pohodov, so pravljice doživele nov razcvet. V Evropi se 

motivi ljudskih zgodb kažejo predvsem v viteški književnosti. Najbolj znano delo je 

germanski junaški ep, Ep o Nibelungih. Ep, ki govori o pogumu, ljubezni in zvestobi med 

burgundsko kraljično Kriemhildo in junakom Siegfriedom, je nastal nekje med letoma 1180 

in 1210. Kljub temu da je pesnik neznan, se je ep uvrstil na Unescov seznam Spomini sveta. 

(M. K., 2009) 

V Italiji je, v 16. stoletju, Straparola objavil zbirko zgodb Prijetne noči, iz leta 1634 pa 

poznamo slavno zbirko petdesetih pravljic, Pentameron, ki jo je zapisal Giambattista Basile. 

Ljudske pravljice so se množično začele pojavljati tudi v Franciji. Najbolj znana zbirka, ki je 

sprožila pravo modo pisanja pravljic, je bila zbirka Pravljice moje mame goske, ki jih je leta 

1697 zapisal Charles Perrault. Vrhunec pisanja pravljic predstavlja enainštirideset knjig zbirke 

Le Cabinet des fées, med katerimi so, tudi danes poznane pravljice (npr. Obuti maček, 

Trnuljčica in Rdeča kapica). Zbirka pa je tudi izvor francoskega poimenovanja pravljic, t.j. 

Conte de  fées oziroma vilinska zgodba (Unuk. 2004). 

Največji razcvet so pravljice doživele v 19. stoletju, v času romantike. V Evropi je v tem času, 

med leti 1812–1815, izšla najbolj znana in tudi najbolj brana zbirka pravljic, Otroške in 

domače pravljice. Avtorja  Jacob in Wilhelm Grimm sta iz ogromnega korpusa prozne 

folklore izbirala zgodbe ter jih temeljito predelala in prilagodila moralnim in drugim 

zahtevam takratnega časa. Z bogato zbirko pravljic pa sta proces „prisvajanja“ folklornega 

gradiva prenesla na celotno Evropo (Bettleheim, 1999). 

Pravljica pa se je razvila tudi pri nas. Prvi zapisi proze so se pojavili že v 9. stoletju. 

Pomembno je na razvoj tovrstne literature vplival Primož Trubar, ki je  prvi opredelil zvrsti 

ljudske proze s perpuvidami, istorijami, zgodenami, eksemplani, perlihami in basnimi. Veliko 

pripovednega blaga je zbral in zapisal tudi Janez Vajkard Valvasor v Slavi Vojvodine 

Kranjske. Ključnega pomena pri razmahu pravljic na slovenskih tleh pa je začetek zbiranja 

pravljic in pripovedk Matevža Ravnikar-Poženčana (Goljevšček, 1991). 

Da imamo tudi Slovenci bogato literarno izročilo, kaže dejstvo, da je pravljica Desetnica 

edinstvena  zaradi svojega motiva, ki ga, po mnenju strokovnjakov na inštitutu za pravljico v 

Gottingeru, ni moč zaslediti v nobeni drugi svetovni pravljici (Kovač, 1998). 
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Kot zanimivost, ki prav tako kaže na pomembnost tega literarnega dela, je poimenovanje zelo 

odmevnega festivala kulture in umetnosti,  Ana Desetnica. Prav tako pa se po tej pravljici 

imenuje nagrada za najboljše slovensko mladinsko literarno delo, nagrada Desetnica, ki jo 

podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. 

2.4 Teorije o nastanku pravljice 

O tem, kdaj in kako so nastale pravljice, ni točnega podatka. Zato so se izoblikovale različne 

teorije, ki vsaka na svoj način, s svojim pristopom, poskuša pojasniti njihov nastanek. Teorije 

o nastanku in širjenju pravljic pojasnjuje Alenka Goljevšček (1991) v knjigi Pravljice, kaj ste,  

prav tako pa so o tem pisale tudi Martina Šircelj, Marjana Kobe in Alenka Gerlovič (1972) v 

knjigi Ura pravljic. Spodaj opisane teorije so torej nekakšen povzetek teorij omenjenih 

avtoric.   

• Indogermanska teorija/Indijska ali Benfeyeva teorija 

Indogermanska teorija (Goljevšček, 1991), poimenovana tudi Indijska ali Benfeyeva teorija 

(Šircelj, Kobe, Gerlovič, 1972), vidi izvor pravljice v indijski novelistični zbirki Pančatantra. 

Zbirka naj bi se v 10. stoletju z mnogimi prevodi začela širiti po vsej Evropi. Glavni 

zagovornik te teorije je Christopher Benfey, ki trdi, da je novelistična zbirka sprožila tudi 

pedagoško vrednotenje pravljic, saj je v Indiji služila kot orodje za vzgojo mladih princev. 

• Mitološka teorija 

Glavna zagovornika mitološke teorije sta bila brata Grimm. Nastanek pravljic povezujeta z 

ostanki starega poganskega bajeslovja. Pravljice so se torej razvile iz starih mitov in verovanj 

ljudstev, pri katerem so opustile verovanjsko vrednost (Prav tam, 1972). 

• Antropološka teorija/Etnološka teorija 

V knjigi avtorice Alenke Goljevšček (1991)  je opisana teorija, poimenovana kot antropološka 

teorija, medtem ko so avtorice v knjigi Ura pravljic, teorijo opredelile kot etnološko. Kljub 

različnemu poimenovanju  v obeh knjigah zasledimo isto razlago nastanka pravljic. Teorija 

zavrača razlago, da so pravljice nastale le v enem središču in poudarja, da so te nastajale 

neodvisno druga od druge na več različnih koncih, krajih in v različnih časovnih obdobjih, saj 

je struktura človeškega duha ista.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Pavlič Veronika; diplomsko delo 

- 11 - 

• Antropološka-etnološka teorija/Zgodovinsko-geografska teorija 

Ponovno se pokaže dvojnost poimenovanja teorije. Alenka Goljevšček (1991) slednjo 

opredeli kot antropološko-etnološko, medtem ko jo avtorice Šircelj, Kobe in Gerlovič (1972) 

opredelijo kot zgodovinsko-geografsko. Kljub drugačnemu poimenovanju pa zasledimo isto 

ideologijo o tem, kako naj bi po tej teoriji pravljice nastale. Teorija na nek način dopolnjuje 

ostale s tem, ko pravljico opredeli kot skupni človeški dosežek. Gre torej za stvaritev 

celotnega človeštva, ki je s svojimi verovanji, prepričanji, rituali in običaji vplivalo na 

ustvarjanje pravljic, v katerih se vse omenjene sestavine zrcalijo skozi pravljične motive. 

2.5 Značilnosti evropske pravljice 

Opredelitve pravljic so različne in lahko bi rekli, da nekatere tudi nepopolne oziroma premalo 

natančne. Da bi bolje razumeli, kaj pravljice so, si poglejmo njene glavne značilnosti, ki jih  je 

v knjigi Evropska pravljica, forma in narava (2011) opisal Max Lüthi. 

• Enodimenzionalnost 

V pravljicah se junaki srečujejo z bitji iz onstranstva (čarovnice, vile, zmaji, škrati, itd.), ki 

jim pomagajo pri razrešitvi težav ali pa jim ravno ta bitja predstavljajo težavo in jih morajo 

premagati. Kakorkoli že,  med seboj občujejo na način, kot da med njimi ne bi bilo nobenih 

razlik (nadnaravne moči onstranskih bitij). Za pravljičnega junaka je pomembno le, kako ta 

bitja vplivajo na dogajanje, kar pomeni, da se jim ne čudi, niti se jih ne ustaši in na splošno 

nima občutka srečanja z drugo dimenzijo. Zelo dobro se kaže enodimenzionalnost pravljice, 

če  to primerjamo s povedko. V pravljici bitja iz onstranstva ne živijo z junaki. Do srečanja 

teh dveh dimenzij pride, ko junak nekam odide (na potovanje, na dolgo pot, na iskanje česa). 

Medtem pa na drugi strani, v povedki, bitja iz onstranstva prebivajo fizično zelo blizu junaka.  

Pri povedki so junaki in bitja iz onstranstva povezani na fizični ravni (prebivajo skupaj), 

medtem ko so pravljičnemu junaku ta bitja doživljajsko in duhovno blizu. 

• Ploskovitost 

Ploskovitost pravljice se kaže v odsotnosti globinske razsežnosti. Liki so popolnoma brez 

vsebine, saj nimajo notranjega sveta in ne okolja, ki bi jih določalo. Torej nimajo ne 

preteklosti  ne prihodnosti. Pomembno je samo tukaj in zdaj. O odsotnosti dimenzije časa 

govorimo tudi v primerih, ko v pravljici ni govora o staranju. Seveda obstajajo mladi in stari, 
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vendar pa nikoli ni opisan sam proces staranja. Zelo lep primer odsotnosti dimenzije časa je 

pravljica Trnuljčica, ki se z vso svojo okolico po stoletnem spancu prebudi enako mlada, kot 

je bila, preden je zaspala. Ploskovitost pa se ne kaže le v časovni globini, pač pa tudi v 

duhovni in telesni. Tako na primer v pravljicah nikoli ne izvemo za kakšno boleznijo zboli 

kralj, vse kar vemo je le to, da gre za zelo hudo bolezen. Nikoli nam ne opisuje telesnega 

stanja bolnega, saj njen namen ni, da bi si to neznano bolezen tudi predstavljali. Ploskovitost 

najdemo tudi na čustvenem področju. V pravljici nikoli ne opazimo pretiranega opisovanja 

čustev (razen v primerih, ko je to pomembno za dogajanje), kar pa ne pomeni, da  niso 

prisotna. Ne govori se o sočutju, poštenosti in plemenitosti junaka, pač pa se ta čustva kažejo 

skozi njegova dejanja. Liki torej nimajo nobenega notranjega sveta in tudi odnosi med njimi 

so zelo površinski (nimajo globine in trajnosti). Ker pa se junaka ne dotakne nobena skrb, niti 

najhujši udarci usode, in ker zgleda, da mu nič ne more škodovati, govorimo tudi o 

pomanjkanju psihološke globine pravljice. Pravljica torej preslikava različne vsebine na isto 

raven; telesa in predmeti postanejo ploske figure, lastnosti postanejo dejanja, odnosi med liki 

pa se kažejo v fizičnih materialnih darovih. 

• Abstraktni slog 

Da je pravljica posebna literarna zvrst, dokazuje tudi njen abstraktni slog. Ta se kaže skozi 

obris, uporabljenih materialih, prevladujočih barvah, dogajalni liniji, skrajnosti in čudežih, ki 

se dogajajo. 

Obris 

Pravljica svet spremeni, ga začara in ga naredi popolnoma samosvojega. Uporablja se tehnika 

golega poimenovanja, pri kateri se stvari le poimenuje. Vlada enost pridevnika, kar pomeni, 

da gre praviloma k enemu samostalniku le en pridevnik. Tako nam vsak opis daje občutek, da 

je bil povedan le majhen del, in prav to nas vabi v neskončnost in  hkrati kaže na izmikajočo 

se globino stvari. 

Material 

Pravljica teži k temu, da predmete materializira in mineralizira. Značilni so predmeti, ki so že 

sami po sebi trdnega orisa (prstan, palica, itd.), lastnosti materialnosti pa dobijo lahko tudi 

osebe. Tako na primer v pravljicah ljudje kar naenkrat postanejo zlati, kamniti ... Pravljici so 

najbolj ljube plemenite kamnine, torej tiste, ki so redke, posebne (zlato, srebro, baker), saj 

tako še dodatno kažejo na čarobnost, posebnost in edinstvenost junaka. 
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Barva 

V pravljicah se pojavljajo čiste in jasne barve, ki jih po navadi v realnem svetu ne vidimo, saj 

v naši okolici zasledimo barve najrazličnejših odtenkov in tonov. Najpogosteje barve so zlata, 

srebrna, rdeča, bela, črna, modra in rdeča. Zelo zanimivo  je, kako so te barve vpete v samo 

pripoved. Namesto da bi pravljica pripovedovala o sivem možičku (siva barva), ga raje opiše 

kot železnega, o gozdu skoraj nikoli ne zasledimo opisa „zeleni gozd“, pač pa „temni 

gozd“ ali „veliki gozd“. Prevladovanje omenjenih barv se lepo kaže tudi v pravljici 

Sneguljčica, kjer je glavna junakinja opisana takole; „bela kot sneg, rdeča kot kri in črna kot 

ebenovina.“ Zelo zanimivo je tudi to, da v pravljičnem svetu ne obstaja rjava barva. Tako so 

na primer konji vedno črni, beli ali rdeči, nikoli pa niso rjavi.   

Števila 

Za pravljico je značilno, da dela s stalnimi obrazci in formulami. Tako na primer najraje 

uporablja stalna števila (ena, dve, tri, sedem in dvanajst), ki ji daje tog značaj. V resničnosti se 

srečujemo z naključnostjo in raznolikostjo števil, ki pa jih pravljica ne pozna. Dosledno 

ponavlja ena in ista števila in tako poskuša doseči abstraktno določnost. To abstraktno 

določnost prepoznamo tudi v ponavljanju daljših stavkov ali odstavkov. Za pravljico je edino 

smiselno, da če se ponovi ista stvar, je edino prav, da se jo opiše z enakimi besedami. 

Dogajalna linija 

Dogajalna linija pravljice se kaže v večjem številu epizod. Gre za dogodke, ki se običajno 

prepletajo in soobstajajo, vendar jih pravljica na svoj edinstveni način loči, izolira in jih 

postavi v neko zaporedje. 

Skrajnost 

Pravljica ima zelo rada tudi skrajnosti in kontraste. Tako so liki lepi ali grdi, dobri ali zlobni, 

revni ali bogati, zelo pridni ali pa zelo leni. Tudi pri samem določanju lika je moč opaziti 

skrajnost oziroma kontrast; junak je lahko kmet ali princ, garjavec ali pa zlati fant. 

Čudež 

Najvišjo stopnjo skrajnosti v pravljici prav gotovo predstavlja čudež, ki je seveda 

nepogrešljivi del vsake pripovedi in zaradi katerega je pravljica prav gotovo najbolj 

priljubljena literatura med otroki. Pravljici ni nič preveč drastično in ravno to ji daje sijaj in 

določnost. 
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• Izolacija in univerzalna povezanost 

Pravljica ima rada vse kar je redko, dragoceno, skrajno, in ravno v tem se kaže njena izolacija. 

Liki v pravljici so izolirani, saj nimajo notranjega sveta, okolja ali odnosa do prednikov, časa. 

Prav tako se izolacija kaže v dogajalni liniji, pri kateri nam pravljica predstavlja le čista 

dejanja, prikrajša pa nas za kakršenkoli slikovit opis in nam tako ne dovoli, da bi doživeli 

dogajalni prostor. Ker je pravljica sestavljena iz epizod in vsaka izmed njih je zaključena, se 

pravljični liki ne naučijo ničesar iz prejšnjih izkušenj, niti se ne naučijo nič drug od drugega. 

Vidna izolacija in nevidna univerzalna povezanost sta poglavitni značilnosti forme pravljice. 

Kljub temu da so liki, epizode in dejanja izolirana, pa ravno s ponavljanjem dosežemo 

univerzalno povezanost. S ponavljanjem dosežemo povezanost oziroma dobimo občutek, da 

je vsaka epizoda odvisna od prejšnje. Zelo močno funkcijo pri univerzalni povezanosti igrajo 

predvsem darovi, čudeži in motivni drobci. Na ta način pravljica z zunanjimi vzgibi omogoča 

univerzalno povezanost. 

• Sublimacija in vsevključenost 

Za lažje razumevanje sublimacije v pravljicah sem najprej v Slovarju slovenskega knjižnega 

jezika poiskala pomen besede, ki je zapisan takole: 

sublimirati sublimírati  -am nedov. in dov. (ȋ) 1. knjiž. spreminjati, preusmerjati kaka 

nagnjenja, težnje na višjo, navadno pozitivnejšo stopnjo: njegovo agresivnost so sublimirali v 

družbi koristno delo; človekovi nagoni se lahko pod vplivom umetnosti, kulture sublimirajo. 

Sublimacija v pravljicah pomeni, da se v pravljicah pojavljajo motivi, ki izvirajo iz 

vsakdanjega življenja (snubitev, poroka, revščina) in se potem prepletajo z numinoznimi in 

čudežnimi motivi. Poleg vsakdanjih dogodkov pravljica v svojo pripoved vpleta tudi stare 

obrede, šege in navade. Pravljica torej svoje motive črpa iz realističnih zgodb, povedk, mitov 

in tudi iz resničnega življenja, vendar te spremeni. S tem, ko jih pravljica izprazni, sublimira 

in izolira, jim da formo. 
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3 POMEN PRAVLJICE 

3.1 Psihološki pomen pravljice 

„Pravljica otroka zabava, hkrati pa mu govori o njem samem in pospešuje razvoj njegove 

osebnosti. Svoj pomen posreduje na toliko različnih ravneh in otrokovo življenje bogati na 

toliko načinov, da nobena knjiga ne bi mogla opisati številnih in raznovrstnih koristi takšnih 

zgodb za otroka“ (Bettelheim, 1999, str. 19). 

Pomembnost pravljice za otrokovo nadaljnje življenje je odlično povzel Bettelheim, ki 

zagovarja, da so pravljice verjetno ena redkih, če ne kar edina vrsta umetnosti, ki so otrokom 

popolnoma razumljive. Seveda vsak otrok pravljico interpretira po svoje in tako na svoj način, 

glede na situacijo, v kateri se nahaja, izlušči njen pomen. Pravljice pomagajo otrokom pri 

iskanju smisla in  pomagajo pri reševanju vprašanj, ko se  srečujejo z eksistencialno stisko. 

Iskanje smisla 

„Če nočemo živeti samo iz dneva v dan, temveč se želimo zares zavedati svojega obstoja, 

potem sta naša največja potreba in dosežek, da v svojem življenju najdemo 

smisel“ (Bettelheim, 1999, str. 7). 

Pravljice so ključnega pomena pri otrokovem iskanju življenjskega smisla. Pri tem velja 

poudariti, da so to predvsem ljudske pravljice, ki izhajajo iz otrokovega dejanskega 

psihološkega in čustvenega stanja. Te pravljice otrokom na razumljiv in prijazen način 

odgovarjajo na vprašanja, ki jim v danem trenutku predstavljajo nelagodje oziroma 

nerazumevanje. Vsak otrok se srečuje v danem trenutku z različnimi vprašanji, ki jim 

predstavljajo stisko. Ob prebiranju pravljice si vsak izmed njih sporočilo interpretira na svoj 

način in tako oblikuje določene predstave, njegovo življenje pa dobiva smisel (Prav tam, 

1999). 

O tem, kako pomagati otrokom in najti smisel življenja, o njegov odnos do soljudi in o 

njegovem vrednotenju sveta je pisala tudi Martina Šircelj v knjigi Ura pravljic. V njej 

opisuje, da pot k odraslosti ni lahka, saj na njej otrok počasi spoznava in začenja razumeti 

samega sebe in druge, ter se tako uči o smiselnosti življenja in sožitja z drugimi (Zalokar 

Divjak, 1998). 
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Eksistencialna stiska 

„Pravljice na najrazličnejše načine otrokom sporočajo, da se v življenju ni mogoče izogniti 

spopadanju z resnimi težavami, da je ta boj bistveni del človekovega obstoja – toda človek 

pred njim ne beži, temveč se neomajno postavlja po robu nepričakovanim in pogosto 

nezasluženim težavam, premaga vse ovire in na koncu zmaga“ (Bettelheim, 1991, str. 13). 

Avtor s to mislijo želi poudariti in opozoriti na pomembnost pravljic za otroke, saj te zajemajo 

eksistencialne probleme, s katerimi se srečujejo v dobi odraščanja. V sodobnih zgodbah za 

otroke se avtorji izogibajo temu področju in želijo prikazati svet popoln, brez težav in stisk, 

kar pa posledično daje otrokom napačne predstave o svetu in na splošno razumevanju tega. 

Teme, ki se jih se dotikajo pravljice so, po mnenju nekaterih, tabujske (smrt, staranje). Vendar 

pa je to tudi otroku najbolj prijazen način, kako ta majhna bitja seznaniti z osnovnimi 

človekovimi bivanjskimi stiskami. V pravljicah vedno nastopata dobro in zlo oziroma liki, ki 

utelešajo eno in drugo stran. Ta moralna dvojnost obstaja tudi v realnem svetu, le da ni  tako 

ostro začrtana. Liki v pravljicah torej niso ambivalentni, saj so  strogo deljeni na dobre in 

slabe. V pravljicah vedno poteka bitka med dobrim in zlom, kjer slednji vedno „potegne 

kratko“. Otrok pridobiva občutek za moralo raven s tem, ko v pravljicah vidi, da povzročanje 

slabega nikoli ne pripelje do  dobrega in da se tisti „dobri“ bojujejo za pravičnost in na koncu 

zmagajo. V otrokovi duševnosti prevladuje polarnost, kjer se liki strogo delijo na dobre in 

hudobne, kar tudi prikazuje pravljica. To skrajno prikazovanje dobrih in slabih otrokom jasno 

kaže lastnosti ene in druge strani in jih še ne bega z realnim stanjem oziroma značilnostmi 

ljudi, ki so veliko bolj zapletene kot pa zgolj delitev na dobro in zlo. Otrok se v pravljici 

vedno odloči, kateri lik želi biti, kateremu liku želi biti podoben. Po navadi se otroci odločijo 

za lik, ki predstavlja dobro, saj na koncu ti vedno zmagajo. To pa je dobro, saj se tako začne 

razvijati v dobro, pravično osebnost (Prav tam, 1991). 

V simbolični obliki pravljice dajejo otrokom sporočila, kako naj se ukvarjajo z 

eksistencialnimi problemi. Pravljica pa ne priznava le naše stiske in bolečine, pač pa tudi 

srečo. Ob prebiranju se namreč sproščajo tudi občutki sreče, zadovoljstva. Ob prebiranju 

pravljic s starši pa otroci doživljajo tudi občutek varnosti in ljubljenosti. Otrok se spopada z 

občutkom osamljenosti in izoliranosti, kar pa doživlja na zelo grozen način. Te občutke 

navadno zelo težko izrazi oziroma o njih spregovori, zato se ti izražajo na posreden način: 

strah ga je teme, določene živali ipd. (Z. Divjak, 1998). 

Zelo pogosto je tudi, da so otroci nestrpni in hitro popustijo svoji jezi. Vsi poznamo primere, 

ko so otroci nestrpni oziroma da v nekaterih primerih, ko ne dobijo takoj, kar si želijo, 
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izbruhne nenaden bes. V tem trenutku otroci delujejo instinktivno, saj niso zmožni 

obvladovati  jeze. Vendar pa jih pravljica uči ravno nasprotno. Uči jih, da je potrebno 

počakati, da moramo biti včasih potrpežljivi, saj se stvari dogajajo oziroma zgodijo po svojem 

naravnem redu. Pravljica tako na zelo spontan način otroke uči pravilnega vedenja. Če bi 

otroku samo moralizirali, pridigali, kako se mora obnašati in kako se ne sme, bi s tem verjetno 

dosegli ravno nasprotni učinek. Pravljica pa to naredi na prikrit način, ki ga otrok sploh ne 

zazna. „Če ne boš ubogal, se ti bo zgodilo isto kot sovici Oki:“ (Prav tam, 1998). 

„Pravljica torej interpretira življenjske resnice z živimi podobami, liki in dogajanji. Stvari iz 

nevidnega in neotipljivega sveta prenaša v podobe, v vidni predstavni svet. To dosega z 

izjemno čistostjo in enostavnostjo, kakršne današnji človek, z izjemo otroka, ne premore 

več“ (Zalokar Divjak, 1998, str. 65). 

Otrok potrebuje pravljico v času odraščanja, ko se srečuje z mnogimi vprašanji, problemi. 

Najpogosteje gre za prehod iz narcističnega razočaranja na ojdipske dileme, na tekmovanje z 

brati in sestrami, na pridobivanje občutka samostojnosti, lastne vrednosti itd. 

Izbira literature glede na otrokovo psihološko zrelost 

Otrok v stiku s fizičnim svetom, ki ga obdaja, gradi svoj psihološki aparat. Vsaka faza 

otrokovega razvoja pomeni nov premik do psihološke zrelosti. Obdobja otrokovega 

psihološkega razvoja so poimenovana različno. V pregledu obdobij bom povzela razdelitev 

Metke Kordigel (1991). Ta razdeli otrokova razvojna obdobja glede na starost, in sicer; 

obdobje do 3./4. leta starosti, obdobje od 3./4. leta do približno 9. leta starosti – pravljično 

obdobje ter obdobje od približno 9 leta do 11./12. leta – robinzonsko obdobje. Glede na 

obravnavano temo se bom pri tej delitvi osredotočila predvsem na prva dva obdobja, ki zelo 

lepo ponazorita pomembnost pravljice v otrokovem psihološkem in sociološkem razvoju. 

• Obdobje do 3./4. leta starosti 

V tem obdobju gre za materino pripovedovanje zgodb in pesmi svojemu otroku, ko ga še nosi. 

Gre za komunikacijo med materjo in otrokom v prenatalnem obdobju. To vrsto negovanja, 

pogovarjanja imenujemo „bibanke“, ob katerem otrok, poleg fizičnega in psihičnega, doživlja 

še estetsko ugodje, ki pa je ključnega pomena za kasnejše literarnoestetsko dojemanje 

(Jamnik, 1997). 
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Matere svojim otrokom v prvih mesecih življenja pojejo uspavanke, katerih vsebina je 

otrokom nedostopna, nerazumljiva.  Otrok torej še ne prepozna vsebinske strani, pač pa so mu 

bolj zanimivi ritem, rimo in melodijo (Prav tam, 1997). 

Ko otrok dopolni dve leti, mu ponudimo prvo „knjigo“. To so kartonske zgibanke ali 

leporello, ki niso ravno knjige, saj je že sam izgled zelo edinstven. Gre za harmonikasto 

zložene kartonske zgibanke, pri katerih je na vsaki strani narisana ena sličica. 

Na začetku otroci pregledujejo leporele, ki imajo naslikane predmete, živali iz okolice otroka. 

To pomeni, da jih otrok prepozna in poveže z vedno ponavljajočim se zvokom ter tako poveže 

pomen z besedo. Kasneje otrok začne pregledovati leporello, ki imajo naslikane stvari, ki jih 

otrok v svojem ožjem okolju ne vidi. Tukaj se otrokom poraja najbolj pogosto vprašanje: „Kaj 

je to?“ (Prav tam, 1997). 

Pri nadaljnjem pregledovanju in branju slikanic se vzpostavlja dialog med knjigo, otrokom in 

starši. Ker otrok ob starševem prebiranju kratkih besedil ob ilustraciji postavlja vprašanja, 

postopno začne dojemati knjigo kot vir informacij (Prav tam, 1997). 

• Obdobje od 3./4. leta do približno 9. leta starosti – pravljično obdobje 

Obdobje, ko otrok  že v tolikšni meri obvladuje jezik, da si je sposoben ob poslušanju stvari  

tudi predstavljati, imenujemo obdobje pravljic oziroma pravljično obdobje. V tem obdobju so 

pravljice izrednega pomena, saj pomagajo otroku na prikrit način pri dojemanju samega sebe 

in sveta. V tem obdobju se otrok začne zavedati samega sebe in pri tem pa se srečuje z 

notranjimi konflikti, stiskami, ki pa mu jih pravljica pomaga ublažiti, obrazložiti. Zelo 

pomembno je tudi, kdo otroku prebira pravljice. Najbolje je, da je to mati oziroma neka druga 

bližnja oseba, zaradi katere se poleg estetskega dražljaja vzpostavlja tudi občutek varnosti, 

pripadnosti in topline (Prav tam, 1997). 
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3.2 Sociološki pomen pravljice 

„Zgodbe dajo dnevu barvo. Pa ne le to. Vodijo in oblikujejo način, kako doživljamo 

vsakdanje življenje, komuniciramo z ljudmi in z njimi gradimo medsebojne odnose. Zgodbe 

pripovedujemo, da postanemo del socialnega sveta, da spoznamo, kdo smo“ (Kucler (2002) 

po Engel, 2000. str. 25). 

Citat zelo dobro povzame socializacijsko funkcijo pravljice. Za otrokov razvoj je bistvenega 

pomena, da se zave, da je socialno bitje in kot tako pripada določeni skupnosti. Pravljice 

otroka učijo socializacije in na splošno vedenja v določenih situacijah. Pravljični junak se 

srečuje z najrazličnejšimi problemi, ki jih obvladuje in rešuje, kar pa otroku daje občutek, da 

je tudi sam zmožen reševati težave oziroma nastale situacije (Kucler, 2002). 

Zelo pomembno pri socializaciji otroka je tudi odnos z drugimi ljudmi. Na začetku, v prvih 

letih otrokovega življenja, poteka primarna socializacija v domačem okolju, tj. družini. Zelo 

pomembno je, da se otrok naveže predvsem na enega človeka, navadno mamo, pri kateri se 

počuti varnega in ljubljenega. Ko tako naveže stik z mamo, mu branje pravljic pomeni nekaj 

zelo prijetnega, saj se zaveda, da je ta čas namenjen samo njemu, poleg tega pa se v maminem 

objemu počuti varnega in ljubljenega. Mnogi avtorji zelo radi poudarjajo, da je pravljica kot 

nekakšen most med otrokom in odraslim. Ravno ta čas, ki ga preživimo z otrokom ob 

prebiranju pravljic, pa je osnova za otrokovo nadaljnje navezovanje stikov z ostalimi ljudmi. 

S tem, ko otroku beremo pravljico, se mu v celoti posvečamo in mu dajemo občutek 

ljubljenosti in varnosti ter pomembnosti (Prav tam, 2002). 

 

V prvih letih otrokovega življenja je v ospredju egocentrizem. Kljub temu da se v pravljicah 

zrcalijo medsebojni odnosi, je za otroka to v realnem življenju precej nepredstavljivo in težko 

izvedljivo. Vendar pa se kasneje, ko se otrok začne zavedati okolja in dojame, da je del neke 

skupnosti, v kateri veljajo določena pravila, učinek pravljice kaže v sprejemanju sebe in 

drugih. To pa je ključnega pomena v času sekundarne socializacije. Sekundarna socializacija 

nastopi z otrokovim vstopom v vrtec ali šolo. Takrat se ta začne srečevati z novimi pravili, 

novim okoljem in novimi obrazi. Glavne sekundarne socializacijske dejavnike predstavljajo 

sovrstniki, vzgojitelji, učitelji in vsi tisti pomembni drugi, s katerimi se otroci srečujejo v 

njihovem vsakdanu. V tem pa se kaže pomembnost prebiranja pravljic, saj ravno te otroku na 

prikrit, razumljiv in zabaven način posredujejo neke norme, pravila, ki mu potem pomagajo, 

da se v določeno družbo integrira (Prav tam, 2002). 
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3.3 Razvojni pomen pravljice 

„Velik je prostor, po katerem potuje junak pravljice do kraja, kjer se razrešijo vsi problemi. 

Vendar pa tam, v deželi Nikjerkoli, obstajajo bitja, ki so nam podobna.“ (Kucler (2002) po 

Bastašić, 1988. str. 22). 

Pravljica v domišljijski obliki prikazuje proces zdravega človekovega razvoja. Proces, ki se 

začne s simbiozo z materjo in se nadaljuje prek separacije in individualizacije, privede otroka 

do uresničevanja lastnega sebstva. Otrok se preko pravljice začne zavedati, da ni sam, kljub 

temu da mora skozi fazo separacije, saj tako kot trdi Bettelheim(1991) tudi pravljični junak 

odide v svet, da najde samega sebe. S tem pa pravljica otroku na razumljiv in prijeten način 

razlaga, da je odraščanje nujno in da s tem sicer nekaj izgubiš (separacija od matere), vendar 

pa tudi veliko pridobiš (tako kot junaki dobijo obljubljeno kraljestvo) (Kucler, 2002). 

Otroci se ob prebiranju pravljic počutijo pomirjene, saj verjamejo, da bodo ravno tako kot 

junaki v različnih neznanih situacijah dobili pomoč takrat, ko jo bodo potrebovali. To pa 

pomeni, da pravljica pomaga otroku pri obvladovanju problemov v času odraščanja, saj ga na 

nek način spodbujajo, da se z nastalimi situacijami tako kot junak pogumno sooči (Prav tam, 

2002). 

Bralni razvoj otroka 

• Predjezikovno obdobje; doba praktične inteligence (0–2 leti) 

V tem obdobju otrok še ne pozna sistema jezikovnih znakov do te mere, da bi lahko z njihovo 

pomočjo kompetentno komuniciral z okolico ali s pomočjo jezika razmišljal o svetu. V 

senzomotornem obdobju, ki predstavlja prvo stopnjo obdobja praktične inteligence in poteka 

do prvega leta starosti otrok zaznava le zvočne komponente literarnega besedila. V tem času 

je zaznavanje najbolj intenzivno. Dojenček in otrok do prvega leta starosti v tem času zelo 

intenzivno zaznavata zvočno podobo besede, ritem in melodijo. Otrok pri teh letih še ne 

pozna poimenovalne vloge besede, zato se v tem obdobju razvije sistem diferencialnih znakov 

(Piaget), s katerimi otrok na svoj način komunicira z okolico (Kordigel Aberšek, 2008): 

Posnemanje, ponavljanje 

Otrok, ki še ne pozna besed, s katerimi bi lahko opisal pretekli pojav oziroma dogodek, to 

lahko stori tako, da ponovi položaj telesa ali obrazno mimiko, ki je spremljala položaj 

oziroma pojav v preteklosti. Gre torej za nekakšno predstopnjo predstave, saj si s temi 
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postopki v aktualni spomin prikliče določen dogodek pojav in vse, kar je ta dogodek 

obkrožalo. Končni rezultat tega procesa  je, da otrok dojame in razume, kaj se mu je zgodilo. 

Simbolna igra 

Simbolna igra ali igra vlog je sistem predelovanja podzavestnih konfliktov, pri kateri se otrok 

igra preteklo situacijo, ki je še ne razume in ga teži. Po navadi se to zgodi takrat, kadar so mu 

odrasli kaj prepovedali, mu postavili novo omejitev oziroma mu postavili novo pravilo, ki ga 

otrok še ne razume. S tem, ko bo otrok določeno situacijo preko igre vlog odigral, bo o tem 

tudi posredno razmišljal in posledično tudi predelal konfliktni položaj. 

Otroška risba 

Otroška risba je odličen način, da otroci izrazijo svoja čustva, občutenja, v času, ko jim 

pomanjkanje znanja jezika  onemogoči to narediti preko govora. 

Notranje slike 

Notranje slike so pojav, ki se dogaja izključno v glavi otrok, saj se proces ne izraža navzven 

(otrok ne ponazarja z gibom, se ne igra igro vlog in ne riše). V tem procesu gre za miselne 

kopije slik, ki jih je otrok že videl v realnem svetu ali pa gre za nekakšno montažo oziroma 

konstrukcijo že videnih slik, o katerih potem notranje premišljuje. 

Jezik 

Obvladovanje jezika je precej omejeno, vendar pa se otrok odziva na ritem, melodijo in tako 

poveže literaturo z najprijetnejšimi občutki ugodja (Kordigel Aberšek, 2008). 

V tej prvi fazi razvoj otrok še ne pozna meje med svetom in seboj in deluje po načelu ugodja, 

ob tem pa že dojema besedo, predvsem ritem. Matere zagotavljajo otroku tako psihično kot 

tudi fizično ugodje, ob petju uspavank pa poskrbijo še za zadovoljevanje potrebe po ritmu in 

jeziku in s tem zagotovijo tudi estetsko ugodje. Kasneje, v 8 mesecu starosti, otrok začne 

ločevati znano od neznanega, kar povzroči, da se v novem okolju počuti neprijetno oziroma 

nelagodno. To imenujemo separacijski strah oziroma strah pred ločitvijo od matere oziroma 

staršev. Ravno zato je v tem obdobju zelo pomembno petje uspavank, prebiranje zgodbic 

oziroma prvih slikanic (leporello), saj ravno človeški glas oziroma glas ljubljene osebe nanj 

deluje pomirjajoče in blagodejno (Kucler, 2002). 
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• Obdobje intuitivne inteligence (3–7 let) 

V tem obdobju se pri otroku razvije mišljenje, pri čemer ima jezik zelo pomembno vlogo, saj 

z njim otrok opisuje dogajanja, omenja predmete, ki jih ne vidi, in opisuje oziroma razmišlja o 

aktivnostih, ki še niso bile izvršene. V tem času starši svojemu otroku začnejo pripovedovati 

prve pravljice, ki so primerne njegovemu izkustvenem svetu (Kucler, 2002). 

Obdobje intuitivne inteligence z vidika otrokove recepcijske zmožnosti delimo na dve fazi: 

obdobje egocentrične recepcije in naivno pravljično obdobje (Kordigel Aberšek,  2008). 

Obdobje egocentrične recepcije 

Otrok ne dojema le zvočnega in čustvenega segmenta književnosti, ampak že začenja 

dojemati vsebinski del. Otrok lahko sledi zgodbi le, če ima že izoblikovane določene 

predstave, ki si jih lahko kadarkoli prikliče v spomin. Vendar pa priklic teh predstav ni dovolj, 

da bi bila recepcija popolna, besede mora namreč tudi osmisliti. To naredi na način, ko se 

neko doživetje, ki ga je otrok že ponotranji, ponovi, se ob tem spomni tudi besede, ki to 

opisuje (Kordigel Aberšek, 2008). 

V tem obdobju se otrok začenja srečevati z literarnimi svetovi, ki so dveh vrst; 

„realni“ literarni svetovi in „nerealni“, domišljijski literarni svetovi. Pri prvem gre za 

oblikovanje objektivne miselne sheme, pri čemer otroci povezujejo dogajanje v pravljici z 

realnimi situacijami, ki jih doživljajo tudi sami. V nerealnem, domišljijskem svetu, pa se 

ustvarjajo subjektivne miselne sheme, ki prav tako zajemajo del resničnosti, a le v razmerju 

do lastnega jaza. To pomeni, da je otrok trdno prepričan, da je svet urejen  tako, kot je, ker on 

sam tako želi in hoče. Pri slednjem gre torej za mešanico resničnosti z neresničnim, 

pravljičnim dogajanjem. Obe fazi se v tem obdobju otrokovega razvoja močno prepletata, 

vendar pa velja, da otroci lažje procesirajo tista literarna besedila, ki jih urejajo s pomočjo 

objektivnih miselnih shem (Prav tam, 2008). 

Besedila, ki jih otrok v tem obdobju še posebno močno doživlja: 

• besedila, v katerih srečuje in prepoznava samega sebe, 

• besedila, ki mu ponujajo posebno široka vrata za identifikacijo, 

• besedila, ki lahko nadomestijo simbolično igro v njeni funkciji, 

• besedila, ki jih lahko uporablja v procesu prilagajanja sveta lastnim potrebam, 
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• besedila, ki ponujajo možnosti posrednega razmišljanja o svetu in njegovih pravilih 

(Prav tam, 2008). 

Otrok vrednoti in povezuje motive v literarnem besedilu z lastno zunajbesedilno izkušnjo, 

preko dveh psiholoških mehanizmov, identifikacije in projekcije. Pri prvi gre za postopek, s 

pomočjo katerega otrok ponotranji vedenjske vzorce, norme in vrednote svoje okolice. Otrok 

se identificira s književnim likom, ko ugotovi enakost med sabo in svojim življenjem ter 

življenjem književne osebe. Pri procesu projekcije otrokove notranjosti na književne osebe pa 

gre za postopek, ko otrok projicira impulze, potisnjene v podzavest na neko drugo osebo 

(književno osebo), da bi se potem lahko proti njim boril. Psihologi ta proces uvrščajo v 

skupino obrambnih mehanizmov. Otroci imajo zelo radi književne like, ki se ne vedejo v 

skladu s pravili, saj bi se tudi oni sami, radi kdaj vedli kot otroci v zgodbah, vendar jih pri tem 

omejujejo postavljena pravila in norme, ki so mu jih postavili odrasli. Otrok svojo željo ne 

potisne v podzavest, ampak jo projicira na literarne like in zaradi neprimernega obnašanja 

obsodijo njih in ne sebe (Kordigel Aberšek, 2008). 

Naivno pravljično obdobje 

Naivno pravljično obdobje nastopi, ko otrok doseže prag zrelosti za recepcijo pravljice, in 

traja vse dokler otrok ne začne ločevati med pravljičnim in resničnim svetom. Že sama beseda 

„naivno“, nam pove, da otroci slepo, naivno verjamejo, da je pravljično dogajanje del 

njihovega vsakdana, del realnega sveta. Verjamejo, da se čudeži, ki se dogajajo pravljičnim 

junakom, lahko zgodijo tudi njim. Ko otroci dojamejo mejo med pravljičnim in realnim 

svetom, se konča naivno obdobje in nastopi tako imenovano pravljično kritično obdobje. „Vse 

to je samo pravljica!“, je gotovo eden tistih najpogostejših stavkov, ki kažejo na to, da je 

otrok stopil v fazo kritičnega pogleda na pravljico. Otroci kljub ločevanju pravljičnega od 

realnega še vedno radi pobegnejo v domišljijski svet, kjer se izpolnijo vse njihove želje in 

veljajo njihova pravila. V naivnem pravljičnem obdobju otrok razvija zmožnost zaznavanja in 

razumevanja književne osebe, odkriva vrata za identifikacijo, ustvarja domišljijsko-čutne 

podobe književnih oseb, opaža perspektive književnih oseb v književnem besedilu, zaznava 

motive za ravnanje književnih oseb, zaznava in razumeva dogajalni prostor, čas in dogajanje 

(Prav tam, 2008). 

V razvojnem pomenu je v tem obdobju pravljica zelo dobrodošla, saj se otrok začne zavedati 

samega sebe. Ker se v tem času začne tudi obdobje kljubovanja, saj mu odrasli in celotna 

družba postavljajo pravila in omejitve, lahko otrok občuti tudi jezo, ki jo lahko skozi pravljico 
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usmeri na čarovnice, volkove, zmaje. S tem pa se tudi razbremeni strahu ob misli, kaj bi se 

zgodilo, če bi to jezo namesto na pravljične like usmeril na starše (Kucler, 2002). 

• Obdobje konkretnih, logičnih operacij (7–12 let) 

Po sedmem letu starosti se otrokov način mišljenja bistveno spremeni. Če je prej ravnal 

impulzivno in egocentrično, je sedaj sposoben razmisliti, preden se odloči za kako dejanje. V 

tem času otrok postane socialno bitje, saj je sposoben živeti v dani skupnosti. V tem času 

otroci posegajo po knjigah, ki jim še vedno nudijo potovanje v domišljijski svet, vendar si pri 

tem močno želijo razburljivih dogodivščin in izjemnih uspehov. Otroci so sposobni slediti že 

precej zapleteni zgodbi, katere dogajanje se odvija na večjih krajih. Najljubša besedila v tem 

obdobju so Pika Nogavička, Peter Pan in Ostržek (Kordigel Aberšek, 2008). 

V tem obdobju pa otroci tudi vstopajo v šolo, pri čemer se pojavijo novi problemi v zvezi z 

duševnim in telesnim ravnotežjem otroka. Novi sošolci, nova pravila (šolska pravila), novo 

okolje. Vse to je lahko za otroka zelo stresno in ravno pravljica ta prehod omili, mi pri tem 

pomaga in spodbuja, da se z nastalimi spremembami, tako kot junaki v knjigah, pogumno 

sooči. Otroci so v tem obdobju že zmožni sami prebirati pravljice, vendar pa zaradi tega ne 

smejo zanemariti branje in pripovedovanje zgodb odraslih (staršev, vzgojiteljev, učiteljev). S 

tem, ko otroku beremo oziroma pripovedujemo pravljice, mu dajemo občutek ugodja in 

varnosti. Občutek, da ni sam in da se vedno lahko obrne na nas, ko je v stiski. S tem ritualom 

(prebiranjem oziroma pripovedovanjem pravljic) pa tudi ustvarjamo z otrokom odnos, ki 

temelji na komunikaciji, ki je še tako pomembna za naslednjo razvojno stopnjo, stopnjo 

adolescence (Kucler, 2002). 

• Obdobje abstraktne inteligence (od 12. leta dalje) 

Obdobje abstraktne inteligence zajema obdobje mladostnika v času adolescence. Pri tem ta 

spolno dozori in odraste, a se hkrati počuti notranje razdvojenega. Je v neprestanem konfliktu 

z okolico, saj ima občutek, da ga nihče ne razume, kar povzroči občutek osamljenosti, 

negotovosti, v nekaterih primerih pa lahko zaznamo tudi protestno obnašanje. V začetni fazi 

se mladostnik zateka k prebiranju pustolovskih romanov, ki so vezani na realni svet, saj sam 

ne verjame več v pravljice. Literarni junaki se v zgodbah spopadajo s kritičnimi situaciji pri 

čemer se pokaže njihova iznajdljivost in spretnost, kar pa na mladostnika deluje blagodejno, 

saj mu daje vero, da bo tudi sam kos življenjskim izzivom. Kasneje se začne kazati zanimanje 
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za odraslo literaturo, katere osrednja tema je spopad posameznika z družbo in čustveni zapleti 

glavnih junakov. Poleg tega pa mladostniki v tem obdobju, ko se srečujejo z notranjimi 

stiskami in mnogimi vprašanji, začnejo posegati po knjigah, ki jim pomagajo in odgovorijo na 

vprašanja, ki  si jih ne upa vprašati (Čas deklištva, Blazno resno o seksu). V tem primeru 

knjiga postane kot nekakšen svetovalec (Kucler, 2002). 

3.4 Vzgojno-izobraževalni pomen pravljic 

„Če želite imeti pametne otroke, jim pripovedujte pravljice. Če želite imeti še pametnejše 

otroke, jim pripovedujte še več pravljic.“ (Albert Einstein) 

Pravljica otroka tudi vzgaja. To počne na način, ki je otrokom nevsiljiv, brez moraliziranja in 

nepotrebnega ocenjevanja. Otrok se uči preko identifikacije s pravljičnim junakom. Pravljice 

v sebi nosijo modrosti, nauke, ki jih prenašajo na otroka. V njih se namreč skrivajo številne 

resnice, napotki, nasvetu, izkušnje, znanje prejšnjih rodov, ki koristno vplivajo pri vzgoji 

otroka v današnjem času. Pravljica pa je tudi moralna, saj prek zgodbe uči, kaj je prav in kaj 

ne, kaj je pravično in kaj ni ter da je dobro vedno nagrajeno in da je slabo, zlo dejanje vedno 

kaznovano. Seveda ni isto, če otroku nekaj prepovemo oziroma mu moraliziramo, kaj je prav 

in kaj ne, kot če to spozna prek pravljice. V njej se namreč tako močno vživi v pravljičnega 

junaka, da z njim doživi dogodek in ustrezne posledice njegovega dejanja. In ravno tu se 

pokaže vzgojna funkcija pravljice, saj se otrok tako nauči pravilnega vedenja in kar je slišal 

ali prebral v pravljici, kar se je zgodilo pravljičnemu junaku, si zapomni bolj, kot če bi mu to 

neštetokrat povedali oziroma ga opomnili (Kucler, 2002). 

Ko pravljica vzgaja, hkrati tudi uči o kulturi, običajih in etiki narodov, med katerimi je 

nastala. Otroci spoznavajo različne skupnosti, različne življenjske razmere in načine, kako 

nekateri ljudje živijo. Z vzgojo in izobraževanjem preko pravljice se ukvarja slovenski jezik v 

osnovnih šolah pri pouku književnosti. 
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Pouk književnosti v osnovni šoli 

• Opredelitev predmeta 

V učnem načrtu za slovenski jezik je pouk književnosti opredeljen takole: 

Pri književnem pouku se učenci srečujejo z umetnostnimi/književnimi besedili ter ob njih 

poleg sporazumevalne zmožnosti razvijajo doživljajsko, domišljijsko-ustvarjalno, 

vrednotenjsko in intelektualno zmožnost. Z zaznavanjem kulturnih, etičnih, duhovnih in 

drugih razsežnosti, ki jih premore besedna umetnost kot ena najuniverzalnejših civilizacijskih 

dosežkov, ki je za obstoj slovenstva še posebno pomemben, se utrjujejo kultura, domovinska 

in državljanska vzgoja ter medkulturna in širša socialna zmožnost. 

• Cilji didaktike mladinske književnosti 

S področjem književnosti v osnovni šoli in njenim poučevanjem, se ukvarja didaktika 

mladinske književnosti. Ta spada med specialne didaktike, ki se tako kot ostale vede ukvarja z 

vprašanjem, kako določeno področje vede vpeti oziroma vključiti v vzgojno-izobraževalni 

proces. Učiteljem posreduje cilje, vsebine, metode oziroma pristope pri poučevanju 

književnosti v osnovni šoli (Kordigel Aberšek, 2008). 

Didaktika mladinske književnosti opredeljuje tri vrste ciljev; vzgojne, procesno/funkcionalne 

in izobraževalne. Ti cilji se med seboj prepletajo, kar pomeni, da vzgojnih in izobraževalnih 

ciljev ne ločujemo, saj s tem, ko izobražujemo tudi vzgajamo. To storimo le v primeru, ko 

želimo posebno poudariti eno od komponent pri pouku. Ob tem, ko učenci pridobivajo 

določeno literarno znanje, dosegajo zastavljene izobraževalne cilje, kar pa posledično 

prispeva k večanju recepcijske zmožnosti in s tem dosegajo tudi funkcionalne cilje. 

Nenazadnje pa bo doseganje izobraževalnih in funkcionalnih ciljev privedlo do učenčevega 

zanimanja za literaturo in tako bomo posledično dosegli tudi enega izmed vzgojnih ciljev 

pouka književnosti (Prav tam, 2008). 
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Metka Kordigel Aberšek (2008), cilje didaktike mladinske književnosti opredeli takole: 

1. IZOBRAŽEVALNI CILJI 

V okviru izobraževalnih ciljev so definirane tri skupine znanj. 

• Prepoznavanje komunikacijske situacije pri recepciji književnosti 

Pri tem gre v prvi vrsti za to, da otroci razlikujejo dve vlogi poslušalca/prejemnika v 

komunikacijski situaciji. Gre torej za vlogo poslušalca v pragmatični govorni situaciji in 

vlogo poslušalca v literarnoestetski govorni situaciji. Omenjeni strategiji se med seboj precej 

razlikujeta glede na miselni postopek, ki ga mora prejemnik uporabiti za odkrivanje 

sporočilnosti (ali ga bodo o čem obvestili, ga k čemu pozvali, kaj od njega zahtevali ali pa mu 

bodo s povedanim želeli vzbuditi občutek ugodja). 

Vloga poslušalca v pragmatični govorni situaciji 

Govorec v tem primeru sporoča nekaj o realnem svetu. To imenujemo predstavitvena funkcija 

jezika, pri kateri sporočevalec uporablja jezikovna sredstva zato, da bi naslovniku predstavil 

košček resničnosti. Lahko pa govorec deluje na način, ko želi vplivati na naslovnikovo 

ravnanje in delovanje.  V tem primeru govorimo o vplivanjski vlogi jezikovnih sredstev, saj je 

glavni namen predvsem povezovalne in pozivne narave. 

Vloga poslušalca v literarnoestetski govorni situaciji 

Pri literatnoestetski govorni situaciji govornik ne obvešča niti ne izraža nobene zahteve, kar 

pomeni, da omenjena govorna situacija ni pozivno naravnana. V literarnoestetski govorni 

situaciji gre preprosto le za rabo jezika, z namenom, da popelje otroke v svet domišljije in 

estetskega užitka. Odličen primer tovrstne situacije je prebiranje pravljic in recitiranje pesmi. 

V ospredju je lepotna funkcija jezika. 

• Literarnozgodovinsko znanje (spoznavanje kanona književnosti) 

Literarnozgodovinsko znanje se navezuje na spoznavanje slovenske in svetovne književnosti. 

Otroci spoznavajo književna dela, ki so nastala v času njihovih starih staršev, pa tista iz časa, 

ko so bili majhni njihovi starši in nenazadnje tudi tista, ob katerih odraščajo sovrstniki po 

svetu. Prav gotovo sta pravljica in otroška poezija tisti vrsti literarne zvrsti, ki sta otrokom 

najbližje in ki sta že od nekdaj veljali kot najprimernejši za otroke. S spoznavanjem največjih 
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mladinskih del v slovenski in svetovni književnosti pa je prvi korak k inkultuaciji in 

multikulturni vzgoji. 

• Literarnoteoretična znanja (prepoznavanje formalnih značilnosti nekaterih 

književnih vrst) 

Pri zadnji skupini znanja gre predvsem za usvajanje teoretičnih znanj določene književne 

vrste. Pri tem si poglejmo, kako si otrok nova teoretična znanj organizira v miselne sheme. 

Švedski psiholog J. Piaget je opredelil tri postopke oziroma medsebojno povezane procese 

sprejemanja izkušnje: 

• asimilacija (vsak nov element, predmet ali ravnanje integrira v že obstoječo miselno 

shemo), 

• proces dodeljevanja nalepk (prepoznavanje novega kot nečesa, kar že obstaja v našem 

miselnem svetu), 

• akomodacija (spremembe in popravki že obstoječe miselne sheme; interpretacija nove 

izkušnje). 

2. PROCESNO/FUNKCIONALNI CILJI (pridobivanje recepcijske zmožnosti) 

Naslednji cilj se nanaša na pridobivanje recepcijske zmožnosti za zaznavanje, razumevanje in 

vrednotenje književnih besedil. Znotraj tega splošnega cilja pa natančneje razčlenjeni in  

opredeljeni še procesno literarnorecepcijski cilji, ki predstavljajo začetek procesnih ciljev, saj 

moram k njim prišteti še tiste posebne cilje, ki se navezujejo na določeno literarno zvrst, žanr. 

• Zmožnost oblikovanja domišljijskočutne predstave 

Oblikovanje domišljijskočutne predstave dogajalnega prostora, literarnih oseb in literarnega 

dogajanja na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje literatura. V primerjavi z drugimi mediji 

(risanke) pa so ti podatki, ponujeni v literaturi, precej skopi. 

• Zmožnost odkrivanja „vrat za identifikacijo“ 

Bralec se poveže z literaturo na način, da išče v prebranem lastne življenjske situacije. Ob tem 

je pomemben proces identifikacije z eno izmed literarnih oseb. V začetku so „vrata za 

identifikacijo“ še želo široka, saj je otrok egocentričen. Kasneje, ko otrok preraste fazo 
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egocentrizma, je sposoben boj abstraktne identifikacije (identificira se s književnim likom, ki 

ima enaka etična načela, se srečuje s podobnim problemom). 

• Zmožnost zaznavanja pripovedne strukture 

V ospredju je užitek ob srečanju z znanim, kar bo v otrocih sprožilo užitek in ugodje. To vrsto 

branja imenujemo evazorično branje (branje zabavne ali trivialne literature). Gre za potrebo 

oziroma užitek ob srečanju z znanim, kar pa je tudi bistveni vir literarnoestetskega doživetja, 

ki ga dosežemo z zaznavanjem strukture. 

• Zmožnost zaznavanja značaja književnih oseb 

Gre za prepoznavanje karakternih, značajskih lastnosti književnih oseb. Na začetku, ko je 

otrok še egocentrično usmerjen, v književni osebi prepozna le tiste lastnosti, ki jih ima tudi 

sam. Na tej stopnji je otrok sposoben zaznati le eno lastnost književne osebe. S kognitivnim 

razvojem otroka pa se povečuje tudi njegova recepcija. Pedagoško prizadevanje mora biti zato 

usmerjeno: 

• k zaznavanju več lastnosti ene književne osebe, 

• k ločevanju predstav (lepota in dobrota sta neločljivo povezani), 

• k zaznavanju tistih lastnosti, ki niso konkretizirane (niso razvite v nazorno literarno sliko), 

• k opažanju ravnanja književne osebe (ravnanje-značaj), 

• k upoštevanju možnosti, da se lahko značaj književne osebe tudi spremeni (karakterni 

razvoj). 

• Zmožnost zaznavanja in razumevanja perspektiv 

Gre za razumevanje perspektiv književnih oseb, avtorja in na splošno razumevanje in 

vrednotenje generalne pripovedne perspektive. Ob zaznavanju in sprejemanju različnih 

perspektiv pa se razvija še otrokova tolerantnost, do drugih in drugačnih pogledov. 
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• Zmožnost razumevanja in doživljanja besedilne stvarnosti 

Zmožnost zaznavanja, doživljanja in razumevanja dogajalnega prostora, dogajalnega časa, 

književnega dogajanja, književne motivacije ter  kategorije pripovedovalca v književnem 

besedilu. 

• Zmožnost zaznavanja razpoloženja 

V književnih delih otroci prepoznavajo razpoloženje in literarna sredstva, s pomočjo katerih 

avtor ustvarja določeno razpoloženje. 

• Zmožnost zaznavanja in razumevanja avtorja 

Gre za zmožnost sprejemanja in razumevanja avtorjevega videnja problemske situacije. Pri 

tem se lahko zgodi, da se avtorjevi pogledi ne skladajo z bralčevimi. Vendar pa je ravno to, 

priznavanje avtorjeve ustvarjalne svobode, glavno vodilo pri zaznavanju in razumevanju 

literarnega dela avtorja. 

• Zmožnost preklopa iz objektivne v subjektivno miselno shemo 

Gre za to, da se ob prebiranju literarnega dela iz objektivne stvarnosti, umaknemo v 

subjektivno miselno shemo, kjer si je mogoče z domišljijo ustvariti svet, ki je prav takšen kot 

si želimo, narejen po naših merilih in idejah, v katerem so naše potrebe popolnoma 

zadovoljene. 

• Zmožnost povezovanja motivov v temo 

V fazi hipotetičnega mišljenja se zmožnost povezovanja motivov v temo kaže v zmožnosti 

videnja upovedenega sveta kot odseva širše generične stvarnosti. 

• Prepoznavanje literarne forme 

Prepoznavanje zakonitosti, po katerih so ustvarjena literarna dela. Za posamezno literarno 

zvrst je značilna določena forma (npr. forma pravljice). 
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3. VZGOJNI CILJI 

Gre za enega najvišjih ciljev, saj bo ta spremljal otroka na njegovi poti k odraslosti.  V tem 

smislu mu bo književni pouk dal vedenjski model, ki ga bo potem sam prenašal na svoje 

otroke. Preprosto rečeno je vzgojni cilj usmerjen v oblikovanje človeka, ki bo rad bral, ki mu 

bo branje vir estetskega in vsestranskega užitka ter bo ob prebiranju literature doživljal 

ugodje. Pri vsem tem pa se moramo zavedati, da gre za afektivni cilj, ki ga dosegamo 

postopno in s skrbno izbranimi metodami. 

Ko govorimo o vzgojnih ciljih, se nam postavi vprašanje: V kolikšni meri naj bi književnost s 

pozitivnimi zgledi služila otrokovemu osebnostnemu razvoju? 

Ko razmišljamo o tem, kako naj bi književnost pripomogla k osebnostnem razvoju otroka, 

imamo v mislih predvsem njegov moralni razvoj. Preko literature naj bi otrok spoznaval, kaj 

je prav in kaj ne, se učil o sobivanju z drugimi in se tako vključil v dano socialno okolje. Za 

razumevanje otrokovega moralnega razvoja pa moramo najprej poznati zakonitosti 

osebnostnega razvoja otroka. O tem nas uči kognitivna teorija Piageteve šole oziroma stopnje 

moralnega razvoja, ki jih je leta 1958 v doktorski disertaciji opredelil Lawrence Kohelberg. 

Kohelbergove stopnje moralnega razvoja: 

• Predkonvencionalna moralnost (do 10 let) 

Otrok upošteva pravila zato, da bi se izognil kazni oziroma si zagotovil nagrado. Pri tem 

govorimo o zunanji kontroli vedenja, saj je moralno presojanje otroka zunanje motivirano. 

Podstopnji: 

o strah prej kaznijo (otrok upošteva pravila zaradi strahu pred kaznijo) 

o korist (moralno je tisto dejanje, ki privede do koristi oziroma pri katerem otrok 

zadovolji svoje potrebe) 

• Konvencionalna moralnost 

Konvencija pomeni dogovor. Gre za to, da otrok ni več egocentričen, pač pa so sedaj zanj 

pomembni tudi drugi ljudje. 

Podstopnji: 
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o odobravanje drugih (otrok uboga zato, da si pridobi odobravanje drugih, 

predvsem ožji socialni skupini), 

o družbeni zakon in red (prilagajanje širši družbi oziroma sistemu, družbenim 

normam). 

• Postkonvencionalna moralnost 

Pri tem gre za moralno vedenje, ki izhaja iz notranjosti posameznika. Torej dejavniki niso več 

zunanji, pač pa se posameznik sam odloča oziroma moralno presoja. 

Podstopnji: 

o družbeni dogovor (dogovori med ljudmi, ki se lahko spreminjajo), 

o univerzalni moralni princip (posameznik se sam odloča, kaj je moralno in 

kaj ne in dela tisto, kar razume kot dobro, ne glede na mnenje drugih – 

izoblikovan je etični princip ob spoštovanju vrednot, kot so življenje, 

dostojanstvo, pravičnost, poštenost in enakost) (Kordigel Aberšek, 2000). 

Srečevanje otroka s književnostjo ponuja priložnost za intenzivnejšo osebnostno rast. Od 

moralno-etničnega razvoja do spoznavanja samega sebe, svojega mesta med svojimi, 

spoštovanja kulturne tradicije svojega naroda in civilizacijskih dosežkov človeštva; vse te 

cilje je moč doseči, vendar je pomembno zavedanje da mora do uresničitve  priti nezavedno 

oziroma spontano. 

Pravljice v učnem načrtu za slovenski jezik v prvem triletju 

Pri analizi učnega načrta sem se osredotočila na cilje in vsebine, predvidene v prvem triletju, 

ki se nanašajo na obravnavo pravljice. 

1. Cilji 

V učnem načrtu so cilji razdeljeni v dve skupini razvijanja recepcijske zmožnosti, ki se preko 

pouka književnosti uresničujejo pri sami obravnavi pravljice in kasnejšem poustvarjanju. 

Tudi sama sem , pri obravnavanju pravljice Winnie in čarobna palica , strmela k njihovem 

uresničevanju oziroma realizaciji.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Pavlič Veronika; diplomsko delo 

- 33 - 

Razvijanje recepcijske zmožnosti z branjem, poslušanjem, gledanjem uprizoritev 

umetnostnih besedil in govorjenjem, pisanjem o njih. 

Cilji, navedeni v tem sklopu, se nanašajo predvsem na čas, ko učitelj učencem predstavi 

obravnavano umetnostno besedilo. Od interpretativnega branja učitelja in doživljanja učenca 

pa vse do pogovora o prebranem delu. Pri tem so cilji razdeljeni v naslednje sklope: 

Proza 

Učenci se spoznavajo s pravljico kot obliko proznega besedila. Spoznavajo njeno značilno 

formo. Prav tako je v tem sklopu izpostavljeno interpretativno poslušanje pravljice, kasneje v 

2. in 3. razredu pa učenci že prebirajo krajše besedilo. 

Realizacija v razredu: Učencem pokažem knjigo Winnie in čarobna palica. Povabim jih naj se 

udobno namestijo in prisluhnejo pravljici. Besedilo preberem doživeto in razločno 

(uporabljam pravljični ton). Na koncu skupaj povzamemo glavne značilnosti pravljice.  

Književna oseba 

Učenci v besedilu prepoznajo glavno ter ostale književne osebe. Razvijajo zmožnost 

vživljanja v glavno osebo ter povzemajo razloge za ravnanje likov. Ob koncu vzgojno-

izobraževalnega obdobja so učenci sposobni prevzemati zorni kot ene književne osebe. Prav 

tako že ločijo dobre in slabe književne osebe in s pomočjo lastnih izkušenj iščejo motive za 

njihovo ravnanje. Ob vsem tem pa se uresničuje tudi razvijanje domišljijskih predstav o 

književnih osebah. 

Realizacija v razred: Po prebranem besedilu učenci prepoznajo Winnie, kot glavno književno 

osebo in o njej pripovedujejo. Ob ilustracijah v knjigi najprej pripovedujejo o njenih zunanjih 

značilnostih. Te dopolnijo še s karakternimi. Čarovnica Winnie se jim zdi zabavna, vesela in 

tudi malo zmedena.  

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Pavlič Veronika; diplomsko delo 

- 34 - 

Književni prostor in čas 

Glavni cilji pri književnem prostoru in času so predvsem, da učenci ločijo med realnim in 

domišljijskim svetom. Da razumejo, da se pravljica dogaja na ravni domišljijskega, ki ga 

povezujejo s svojimi izkušnjami iz vsakdanjega sveta. 

Realizacija v razredu: Učenci prepoznajo, da se zgodba odvija na ravni domišljijskega (tj. v 

čarovniškem svetu). Zavedajo se, da tak svet ne obstaja. Kljub temu pa so v razredu učenci, ki 

verjamejo v čarovnijo.  

Dogajanje in tema 

V sklopu dogajanja in teme učenci dosegajo cilje, ki se navezujejo na samo dojemanje in 

doživljanje posameznih dogodkov v književnem besedilu kot zaokrožene celote. Učitelj v 

razredu to dosega z vodenim pogovorom o prebranem besedilu, pri čemer učenci upovedujejo 

temo oziroma sporočilo besedila. 

Realizacija v razredu: Z učenci skupaj povzamemo zgodbo Winnie in čarobna palica. Pri tem 

smo pozorni na pravilno sosledje dogodkov. Učenci z mojo  

Avtor in pripovedovalec 

Pri obravnavi pravljice oziroma besedila učitelj vedno navaja avtorja, s čimer da učencem 

vedeti, da ni on sam avtor besedila. Učenci tako razumejo, da pravljice pišejo drugi in ne 

učitelj sam. Obstajajo pa seveda tudi primeri, ko avtorji niso znani (ljudska pravljica). V tem 

primeru učencem razliko tudi objasnimo.   

Realizacija v razredu: Ob napovedi besedila, skupaj z naslovom, navedem tudi avtorja 

pravljice in tako učencem pojasnim, da avtor besedila nisem jaz.  
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Razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob umetnostnih besedilih 

(pisanje, interpretativno branje, govorjenje). 

Pri tem sklopu so v ospredju cilji, ki spodbujajo otrokovo literarno poustvarjanje. Pri tem so 

razdeljeni v tri sklope: 

Govorjenje in pisanje 

Pri samem govoru gre za to, da učenci razvijajo zmožnost vživljanja v osebo, 

„poistovetenja“ z njo/privzemanja vloge književne osebe, s tem ko o njej pripovedujejo kot o 

sebi. Ob predhodnem poznavanju žanrskih določil so učenci sposobni tvoriti pravljice. 

Najprej s pomočjo sličic, kasneje ob kombinaciji sličic in besedila na koncu pa so sposobni 

tvoriti narobe pravljice oziroma znajo povezati več pravljic. Opredeljeni so cilji, ki se 

nanašajo tudi na literarno poustvarjanje, saj učenci tudi narišejo književno osebo iz lastnega 

besedila. 

Realizacija v razredu: V primeru moje učne ure, je pravljica Winnie in čarobna palica, služila 

kot uvodna motivacija za nadaljnje delo. Z zgodbo sem jih želela popeljati v čarobni svet, kjer 

je vse mogoče, kjer se črni maček spremeni v zelenega in kjer iz jabolka nastane gromozanska 

jabolčna pita. Pri tem je bil moj glavni cilj, da se učenci poistovetijo s književno osebo in tudi 

sami kaj začarajo (v tem primeru so začarali oziroma odčarali stvari, ki jih žalostijo). Da bi 

se učenci res popolnoma vživeli v vlogo čarovnic in čarovnikov, sem predčasno poskrbela z 

dodatnimi pripomočki. Izdelali smo si čarobne palice, si nadeli čarobni klobuk, s čarobnim 

napojem pa dosegli, da se je iz kotla tudi pokadilo. Učenci so bili pravi mali čarovniki in ob 

tem izjemno uživali. Cilj je bil v celoti dosežen.  

Glasno interpretativno branje književnih del 

Pri tem sklopu so izpostavljeni cilji, ki se navezujejo na tako imenovani pravljični ton. Učenci 

pri glasnem branju uporabljajo poseben način govora in tako dosegajo cilje interpretativnega 

branja tovrstnih besedil. 
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Govorni nastop 

Pri govornem nastopu sta v ospredju dve vrsti predstavitev: predstavitev bralne značke in 

predstavitev svojega besedila. Pri prvem učenci obnovijo znano književno besedilo, pojasnijo, 

zakaj so se zanj odločili in delo predstavijo na način tako, da se vživijo v književno osebo in 

izražajo svoje mnenje. Kot drugi način govornega nastopa pa je v učnem načrtu opredeljena 

predstavitev učenčevega (po)ustvarjalnega besedila. 

2. Vsebine 

Učenci ob razvijanju zmožnosti doživljanja, razumevanja in vrednotenja književnih besedil 

razumejo in uporabljajo naslednje izraze: 

• pravljica, naslov, pesnik, ilustrator (1. razred) 

• književna oseba (3. razred). 

V prvem triletju so literarne zvrsti razdeljene takole: poezija (30 %), dramatika (20 %) in 

proza (50 %). Kot lahko vidimo, je prozi namenjen večinski del pouka književnosti, pri 

katerem se učenci seznanijo z ljudsko pravljico, kratko sodobno pravljico, branjem daljših 

pravljic v nadaljevanju ter kratke realistične zgodbe, ki zajemajo problemske teme. Hkrati s 

pestrostjo literarnih zvrsti in vrst pa se kaže tudi velika pestrost perspektiv in tem: odraščanje, 

iskanje identitete, odnosi do vrstnikov, likov in odraslih, prijateljstvo, ljubezen in nenazadnje 

tudi temne, nenavadne oziroma tabujske teme. 

3.5 Pomen pravljic pri reševanju otrokove stiske 

Poznavanje psihološkega, razvojnega, sociološkega in vzgojno-izobraževalnega pomena 

pravljice učiteljem razrednega pouka prav gotovo pomaga pri organiziranju problemsko 

naravnanega pouka književnosti. 

Mlajši otroci še ne ločujejo dobro med življenjem doma in v šoli. Zanje je šola neločljiv del 

življenja, zato moramo posameznega otroka vedno obravnavati celovito. Otroci velik del 

svojega otroštva preživijo v šoli in ravno učitelji na razredni stopnji v prvem triletju so eden 

glavnih sekundarnih dejavnikov v socializaciji otrok (Miller, 2000). 

Otroci se na poti odraščanja srečujejo z mnogimi stiskami, ki so popolnoma običajne in 

povsem razvojno pogojene. Otrokovo iskanje smisla, eksistencialna stiska, separacija, strah 

pred izgubo, jeza vse to so le eni izmed problemov, s katerimi se otroci srečujejo na poti do 
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odraslosti. Pravljice na zelo razumljiv in prijeten način otroku pomagajo razreševati nastale 

težave. 

V težkih trenutkih, kadar se otrok znajde v stiski, so ravno učiteljice eden tistih najbolj 

stabilnih dejavnikov v otrokovem življenju. Ob učiteljevem poznavanju otrokovega razvoja in 

samega poznavanja vsakega otroka posebej temu šola lahko predstavlja pozitivno okolje, kjer 

se lahko svobodno izraža, kjer mu odrasli prisluhnejo in ga upoštevajo. Učitelji v tem primeru 

v otrokovem življenju igrajo zelo pomembno vlogo s tem, ko ga spodbujajo, podpirajo in 

razvijajo njegove sposobnosti spoprijemanja s problemi (Miller, 2000). 

Problemski pouk 

Opredelitev problemskega pouka 

Problemski pouk je metoda, ki jo lahko uporabimo pri vseh predmetih v vzgojno-

izobraževalnem procesu. Pri nas se je omenjena metoda pojavila v osemdesetih letih na 

pobudo F. Strmčnika in N. Jauševec. Problemski pouk opredelimo kot metodo reševanja 

problemov. Samo učenje torej temelji na problemski situaciji, ki pri učencih izzove miselne 

procese, s pomočjo katerih po lastni spoznavni strukturi in tempu pridejo do rešitve problema 

ob tem pa pridobijo tudi neko novo znanje (Cencič, 1990). 

„Problemsko-ustvarjalni pouk književnosti kot metodični sistem je pouk, pri katerem 

postavimo učenca pred književni problem in ga motiviramo za samostojno raziskovanje“. Pri 

problemskem pouku so učenci aktivno vključeni v sam učni proces. Pri tem učitelj postane 

organizator ustvarjalne dejavnosti učencev in jih tako vodi k razmišljanju in samostojnemu 

reševanju problemov. Seveda je pri načrtovanju problemskega pouka pomembna tudi sama 

tema besedila. Vsa besedila namreč niso primerna za problematiziranje. Po Brunerju ima 

problemski pouk naslednje prednosti (Rosandić, 1999): 

Problemski pouk: 

• razvija otrokove intelektualne sposobnosti, 

• krepi notranjo motivacijo: radovednost, kompetentnost, identifikacijo in vzajemno 

delovanje, 

• poveča aktivnost otrok med poukom, 

• poveča zapomljivost gradiva; učenec osvojeni raziskovalni stil prenaša v prakso. 
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S psihološkega vidika je problem stanje napetosti in radovednosti. V Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika je pod geslom problem zapisano: 

problém  -a m (e ̣̑ ) 1. kar je v zvezi z določenim dejstvom nejasno, neznano in je potrebno 

pojasniti ali rešiti, vprašanje: odkriti, opisati, razčleniti, rešiti problem; poglobiti se 

v problem; družbeni, filozofski problemi; lahek, nerešljiv, zapleten problem; problemi logike, 

tehnike / ukvarjati se s problemom lepega, resnice / to so osrednji problemi njegove 

poezije vprašanja, teme // s prilastkom kar je v določeni zvezi s predmetom, kot ga določa 

prilastek, in zahteva rešitev, ki pa jo je težko najti, uresničiti: obravnavati problem beguncev, 

razorožitve; problem goriva, redne preskrbe / publ. Palestinski problem 2. nav. mn. kar je 

nezaželeno, težko rešljivo in je potrebno odpraviti, rešiti, težava: probleme je treba reševati 

sproti; biti kos gospodarskim, življenjskim problemom; za moj problem nima nihče 

razumevanja / nima problemov; je brez problemov / imeti probleme s čim, s kom 3. ed., 

ekspr., v povedni rabi kar zaradi določenega dejstva povzroča komu skrbi, težave: vse bi šlo, 

samo čas, denar, hiša je problem; kako bi to naredili, je velik problem / pog. fant postaja vse 

večji problem / žarg.: to narediti pa res ni problem ni nemogoče, težko; kako boš to naredil, je 

tvoj problem je tvoja stvar ◊ mat.(matematični) problem z besedami izražena naloga, ki jo je 

treba izraziti in rešiti matematično; šah. problem umetno narejena pozicija z zahtevo, da se v 

določenem številu potez da mat; dvopotezni problem ♪ 

Pri pouku književnosti najbolj velja prva definicija problema, opredeljena v SSKJ. To 

pomeni, da morajo učenci problem najprej poznati, preden ga sploh začnejo reševati. Prav 

tako je pomembno, da so otroci dani problem sploh zmožni rešiti, kar pomeni, da moramo pri 

izbiri samega problema upoštevati razvojno stopnjo učencev. Dobro je, da izbiramo probleme, 

ki izhajajo iz otrokom znanih situacij in izkušenj, saj v primeru, ko je problem preveč tuj in 

nejasen njegova razrešitev za učence postane nemogoča. 

Faze problemskega pouka 

Model faz reševanja problema po Deweyu: 

• zaznava problemske situacije, 

• opredelitev problema (kaj je znano, kaj se išče) 

• preizkušanje hipotez, zbiranje podatkov in reševanje v ožjem smislu, 

• ugotovitev rešitve in njeno preverjanje, 
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• posplošitev rešitve in prenos v nove situacije (Marentič Požarnik, 2000, str. 80). 

M. Cencič (1990) problemski pouk razdeli na etape: 

• izhodišče (predstavitev problema, preverjanje predznanja), 

• vpeljava (iskanje možnih rešitev), 

• reševanje (lahko je individualno, v parih ali skupinsko), 

• poročanje o rešitvah (ustno, pisno), 

• vrednotenje (skupinsko, frontalno), 

• transfer (navajanje novih primerov). 

A. Tomič (1997) shemo procesa reševanja problemov opiše takole: 

• postavljanje problema (ustvarjanje problemske situacije), 

• najdba principov rešitve (izbor racionalne hipoteze), 

• razčlemba problema (členitev občega na ožje probleme), 

• ugotovitev, najdbe, zaključki (dojetje bistva problemov, skladiščenje v širši sistem, 

shemo, znanja), 

• preverjanje ugotovitev v novih situacijah (ustvarjanje novih relacij z uporabo in s 

prepoznavanjem dojetega). 

Kljub temu da so se izoblikovala različna poimenovanja faz oziroma etap procesa reševanja 

problema, pa lahko opazimo, da vse tri delitve opredelijo proces na enak način: od postavitve 

problema, preko tehnik reševanja problemov, zbiranja podatkov, razrešitve problema do 

samega zaključnega sklepa in posploševanja. 

Literarni problem 

V okviru problemskega pouka je mogoče obravnavati književna besedila v celoti, lahko pa se 

osredotočimo le na en del oziroma problem danega literarnega dela. Problemi, s katerimi se 

preko  literarnih del  srečujejo učenci so lahko moralni, estetski, filozofski, psihološki, 

družbeni, idejni itd. Ravno problemsko naravnan pristop pri obravnavi književnih del na prej 
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omenjenih področjih pa je ključnega pomena pri samem vzgojnem delovanju učnega procesa 

(Rosandić, 1991). 

D. Rosandić (1991) opredeli tri temeljne pojme, ki so bistvo problemskega pouka: 

Problemska situacija 

Gre za situacije, ki na prvi pogled niso razvidne in so ob obstoječem predznanju nerešljive. 

Obvladati jih je mogoče le s sistematičnimi in izvirnimi, kognitivnimi in metodičnimi učnimi 

napori, ki povezujejo predznanje in izkušnje na višjih miselnih ravneh na objektivni ravni.   

Problem 

Pri problemu mora biti vzpostavljen subjektiven odnos, saj ta močno sovpada z zanimanjem 

in izkušnjami učencev. Reševanje problemov tako zahteva učenčevo ustvarjalno dejavnost. 

Didaktično problemska naloga 

Didaktično problemske naloge se lotimo šele potem, ko je problemska situacija identificirana 

in je problem dojet. Sama naloga mora biti opremljena s potrebnim načrtom in  navodili, kako 

se problema lotiti. 

Faze literarnega problema (Rosandić, 1991): 

Prva faza 

V prvi fazi se najprej izoblikuje problemska situacija. Učenec prepozna problem, zazna 

težavnost in usmerja svojo spoznavno dejavnost na odkrivanje odnosov in posebnosti. V tej 

fazi učenec začne postavljati vprašanja, kar pomeni, da je dani problem primeren, saj ustreza 

njegovi čustveni, izkustveni in razumski ravni. 

Ustvarjanje problemske situacije: z uporabo ankete, s postavitvijo teze, citiranjem pregovora, 

z interpretacijskim branjem besedila, ilustracijami ... 

Druga faza 

V tej fazi je problem opredeljen že bolj podrobno, zato učenec išče in razčlenjuje možnosti za 

njegovo reševanje. 
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Tretja faza 

Tu se pokaže učenčeva aktivnost in ustvarjalno odzivanje. Učenci se v tej fazi zavzeto lotijo 

reševanja problema s tem, ko predlagajo svoje zamisli ob tem pa odkrivajo razsežnosti 

problematike. 

Četrta faza 

Učenci oblikujejo argumente za trditve, ki držijo in opustijo tiste trditve, za katere niso našli 

primernih. Na podlagi tega se oblikuje sodba, kar pomeni, da so uspešno razrešili problem. 

Pri problemsko naravnanemu pouku moramo upoštevati dejavnike, ki pomembno vplivajo na 

odnos učenca do določenega problema, saj bomo le tako lahko kvalitetno izvajali metodo v 

učnem procesu. Odnos učenca do problema je torej odvisen od: stopnje psihičnega razvoja, 

obsega izkušenj in informacij, čustvenega razpoloženja in od same motiviranosti (Prav tam, 

1991). 

Problemska literatura 

Problemska literatura se je v mladinski književnosti pojavila precej pozno. Problemski roman, 

sodobni roman, udarni roman, grešne otroške knjige, sporne knjige s težkimi depresivnimi in 

občutljivimi temami so le ena izmed mnogih poimenovanj, izrazov, ki v širšem smislu 

poimenujejo problemsko literaturo (Lavrenčič, 2000). Gre torej za literarna besedila, ki 

vsebujejo problemske situacije, teme, s katerimi se srečuje otrok v času odraščanja, s pomočjo 

katerih si otrok odgovarja na vprašanja in tako rešuje svoje stiske. Problemska literatura je 

torej na nek način odsev otrokovega oziroma mladostnikovega življenja. Avtorji in avtorice 

pišejo o aktualnih problemih oziroma stiskah, s katerimi se srečujejo otroci, zato problemska 

besedila najpogosteje opredelimo kot tabujska literatura (Douglas, 2010). 
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Tabu 

Kadar literarno delo obravnava tabu temo, se izoblikuje problemska situacija, vendar pa se 

samega problemskega pouka poslužujemo tudi pri obravnavi drugih tem. 

Opredelitev tabuja 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika, je pod geslom tabu zapisano takole: 

tabú -ja m (ȗ) 1. pri nekaterih primitivnih ljudstvih zapoved, prepoved, nanašajoča se na 

kako dejanje, stik s čim, katere kršitev kaznujejo nadnaravne sile: prekršiti tabu; veljavnost 

tabujev za toteme /tabu spolnih odnosov med najbližjima sorodnikoma 2. knjiž. stvar, ki se ne 

sme kritično obravnavati: sprememba stališč, ki so bila v preteklosti tabu; razglasiti kaj za 

tabu; kaste so indijski tabu; pedagoški, politični tabuji // skrivana, prikrivana stvar: 

spregovoriti o tabujih; spolnost je bila velik tabu; ti podatki so za javnost tabu / učencem je 

nova snov tabu neznana stvar; neskl. Pril.: tabu tema 

V Leksikonu Cankarjeve založbe, je pojem tabu opredeljen takole: 

Polinezijsko tabu „nedotakljiv“, zapovedi in prepovedi pri preprostejših etničnih skupinah. 

Tabuji so lahko dejanja, predmeti, osebe, stik z njimi pa je nevaren. Pri mnogih etničnih 

skupinah rabi tabu za pravno zavarovanje lastnine (tako, da jo označijo za tabu). Tabujska 

določila so za ta ljudstva pogosto temelj celotnega družbenega sloja. V prenesenem pomenu: 

kaj svetega, nedotakljivega, prepovedanega: prepoved. 

Pojem tabu torej označuje vse, kar naj bi bilo v določeni družbi prepovedano, nezaželeno. 

Povzamemo lahko, da se tabuji izoblikujejo na ravni družbe, saj ta določa, kaj je v določeni 

skupnosti sprejemljivo in o čem se ne govori. Gre za nekakšno redukcijo, kjer se vse, kar se 

ne sklada s pričakovanji določene družbe, označi kot „tabu“. 

Ob tem se mi postavlja vprašanje o meji med  tabujem in nečem, kar je sprejemljivo. Kot tabu 

teme so najpogosteje izpostavljene; smrt, nasilje, samota, spolnost. Omenjene teme veljajo za 

prepovedane o njih naj se ne bi govorilo, vendar pa se mi ob tem poraja naslednje vprašanje: 

„Ali nam ne mediji vsak dan posredujejo oziroma prestavljajo ravno te teme?“. Veliko izmed 

tem, ki so nekoč bile tabuizirane, so se skozi čas detabuizirale, kar pomeni, da se o njih že več 

govori in jih družba ne prikriva več tako kot včasih. 
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„Tabu je odstop od mita srečnega, nekonfliktnega otroštva. Zanima ga predvsem drugačna 

ubeseditev otroštva, otroštva kot „groze“, „bolečine odraščanja“. (Lavrenčič, 2002, str. 10). 

Tabu v mladinski književnosti 

„Možno je dvoje: ali je književnost za otroke red reducirana ali pa je redukcija kje drugje, 

recimo v nas samih.“ (B. Peternu, 1970) 

Mladinsko književnost navadno povezujemo z otrokom oziroma časom otroštva. In ravno pri 

opredeljevanju tabujev v mladinski književnosti si moramo najprej razjasniti pojem otroštva, 

da lahko razumemo kako in na kakšen način so tabu teme vpete v mladinsko literaturo. 

Otroštvo je dolgo določevalo stanje blažene nevednosti, medtem ko je na drugi strani 

odraščanje pomenilo sramotno odkrivanje sveta odraslih. Z razvojem družbe pa se je začela 

doba nedolžnega in pravljičnega otroštva krčiti in izumirati (Forstnerič Hajnšek, 2000). 

„Tabu izhaja iz nasprotja med tem, kar odrasli od otroka pričakujejo in tem, kar „otrok“ (v 

stvarnosti dejansko, v književnosti pa seveda zgolj kot domišljijska tvorba) izreka in česar bi 

od njega „ne pričakovali“.“ (Saksida, 2001/02, str. 5). 

Tabu je v mladinski književnosti izrazna in vsebinska prvina. Kadar govorimo o tabuju kot 

izrazni prvini, pomeni, da so v literarnem besedilu prostaške, vulgarne in slabšalne besede, 

medtem ko sama tema ni tabujsko naravnana. V drugem primeru pa govorimo o tabuju kot 

vsebinski prvini, torej se ta ne kaže preko slabšalnih besed, pač pa skozi samo temo (nasilje, 

smrt) (Saksida, 2000). 

Nastanek tabujev v mladinski književnosti 

V mladinski književnosti so se tabu teme začele pojavljati že v začetku 20. stoletja. Mnogim 

odraslim se poraja vprašanje, ali so tabu teme primerne za otroke in ali je prav, da se te 

pojavljajo v mladinski literaturi. Mladinska literatura je namenjena otrokom do nekje 18. leta 

in moje mnenje je, da se v tem času, v dobi otroštva, otroci oziroma mladostniki tako ali tako 

srečujejo s tabu temami. Čas, v katerem živimo oziroma v katerem odraščajo otroci sedaj, se 

močno razlikuje od časa, ko so bili otroci naši stari starši. Današnji otroci odraščajo v svetu, 

ki je tehnološko mnogo bolj razvit (internet, televizija) in ravno ti mediji otrokom omogočajo 

dostop do tabuiziranih tem. Darja Lavrenčič Vrabec (2001) pravi, da so tudi psihologi, 
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sociologi in pedagogi mnenja, da se odraščanje današnjih otrok razlikuje od odraščanja otrok 

nekoč, saj je to dandanes težavnejše. 

Mnogi starši so menja, da se otroci v času odraščanja še ne bi smeli srečevati s tabuiziranimi 

temami. Vendar pa se je potrebno zavedati, da je kljub prizadevanju staršev, da bi jim 

problemske teme prikrili,  dostopanje do njih za otroke zelo lahko. Internet je ena glavnih 

tehnoloških pridobitev današnjega časa in je večini otrok najbolj priljubljen medij, s pomočjo 

katerega se tako ali tako srečujejo z najrazličnejšimi tabuiziranimi temami. Moje mnenje je, 

da starši otrokom ne bi smeli prikrivati problemskih tem, ravno nasprotno, o njih bi se morali 

pogovarjati. Teme, ki veljajo za problemske, so tudi teme, o katerih se otroci sprašujejo, saj se 

jim v času odraščanja poraja nešteto vprašanj, na katera nimajo odgovorov. S tem, ko se starši 

z otrokom pogovarjajo o problemskih temah, se med njimi krepijo medsebojni odnosi, 

komunikacija in zaupanje. 

Uveljavljanje tabujev v mladinsko književnost se je v Evropi in Ameriki začelo v šestdesetih 

letih 20. stoletja kot posledica pomembnih družbenih in socioloških sprememb. V Ameriki je 

na primer s pojavom feminizma, mode, glasbe in različnih družbenih gibanj prišlo med 

najstniki do upora tradiciji. Bili so kritični do obstoječih vrednot, norm in starejših. V tem 

času je literatura prikazovala realno sliko sveta, brez kakršnih koli olepšav ali prikrivanj. Ena 

izmed prvih tem, ki so bile predstavljene v literaturi, je bila spolnost. Odkrito se je pisalo o 

spolnih odnosih, najstniški spolnosti, nosečnosti, splavu in homoseksualnosti (Lavrenčič 

Vrabec, 2001). 

Ob pojavitvi tabuiziranih tem v mladinski literaturi pa je prišlo še do ene velike spremembe. 

Poleg sprememb na področju tem, izrazov in vsebine je prišlo tudi do spreminjanja književnih 

oseb. Odrasli (starši, učitelji) niso več predstavljali brezpogojne avtoritete, pač pa so 

predstavljeni kot šibki, nemočni ljudje, z veliko napak (neuspešnost staršev pri vzgoji otrok, 

ločitev staršev, mati samohranilka, starši alkoholiki itd.). 

Z nenehnim razvojem družbe prihaja tudi do nenehnega rušenja tabujev. Nekaj, kar je v 

preteklosti veljalo za tabu, je danes povsem detabuizirano, saj se o temi odkrito in javno 

govori. Tako je tudi v devetdesetih letih 20. stoletja prišlo do rušenja zgoraj omenjenih 

tabujev. Pojavijo se nove tabuizirane teme; smet, spolna zloraba, narkomanija, rasizem, 

AIDS, anoreksija, bulimija psihične bolezni idr. V Sloveniji so se tabu teme začele pojavljati 

pred dobrimi desetimi leti, ko je omenjena avtorica Darja Lavrenčič Vrabec v svojem 
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magistrskem delu Tabuji v slovenski mladinski prozi opredelila in utemeljila pojavitev 

tabuiziranih tem. 

Družba torej uravnava, katere teme so tabuizirane, teme, o katerih se ne razpravlja in so 

prikrite. Proces detabuizacija oziroma rušitve tabujev je nenehen, saj se z razvojem družbe 

spreminjajo tudi pogledi na svet. Kljub temu pa Lavrenčič Vrabec (2001) trdi, da še vedno 

ostajata dve tabu temi, o katerih se v ameriški mladinski književnosti ne govori, to sta religija 

in politika. Razlog za to je verjetno v tem, da otroci do svojega 18. leta še nimajo volilne 

pravice in se zato s političnim svetom ne srečujejo. 

Tipične tabujske teme 

V članku Bolečina odraščanja: droge, seks in … Darja Lavrenčič Vrabec opredeli tematske 

sklope tabuizirane mladinske književnosti takole: narkomanija, spolnost in najstniška 

nosečnost, spolna zloraba in posilstvo, homoseksualnost, bolezen, religija, ekologija – jedrska 

katastrofa, brezdomstvo, strah, ločitev staršev ter kaznovanje in maščevanje (Lavrenčič 

Vrabec, 2001). 

Narkomanija 

Radovednost in vpliv družbe sta verjetno glavna razloga, zakaj mladi posegajo po drogah. Ker 

je tega dandanes vse več, se je temu primerno razvila literatura, katere glavni cilj je, seznaniti 

mladino o problemu drog in drugih opojnih substanc. Navadno gre za knjige, v katerih 

zgodbo pripovedujejo sami odvisniki, ali pa je zgodba zapisana z vidika zunanjega 

opazovalca. V teh knjigah je predstavljena težka pot, katero mora zasvojenec prebroditi, če 

želi živeti polno, zdravo in srečno življenje. Zgodbe otroke in mladostnike prav gotovo 

pretresejo in jih tako, v velikih primerih, odvrnejo od škodljivih omam. 

Primeri literature: 

• Melvin Burgess: Džank, 

• Christiane Vera Felscherinow: Mi, otroci s postaje Zoo, 

• Kirsty White: Droge je imel raje kot mene, 

• Marliese Arold: Verena je na ekstaziju. 
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Spolnost in najstniška nosečnost 

Že v 60. letih se je v mladinski literaturi začelo pisati o najstniški spolnosti in nosečnosti. Že 

za takratne čas zelo drzne knjige so mladino s tovrstno literaturo opozarjale, da spolnost ni 

igra, ter da moramo biti pri njej previdni. Sama resnost problema nezaščitene spolnosti in na 

splošno spolnih odnosov se je v 90. letih še povečala, saj se je v tem obdobju začelo pisali o 

AIDS-u. Spolna bolezen, ki se prenaša z nezaščitenimi spolnimi odnosi, je pri mladini 

sprožila strah, saj je tovrstna bolezen lahko pomeni tudi smrt. 

Primeri literature: 

• Jutta Langreuter: Hej, to je moj popek, 

• Desa Muck: Lažniva Suzi, 

• Berlie Doherty: Dragi Nihče. 

 

Spolna zloraba in posilstvo  

Spolna zloraba in posilstvo sta dve zelo hudi in za žrtev travmatični dejanji, ki pa se na svetu 

pojavljata že stoletja. Spolna zloraba je vsak seksualni kontakt pod prisilo, z grožnjo ali 

prevaro s pomočjo avtoritativnega razmerja. Slednje nam razkrije, da se spolne zlorabe 

dogajajo predvsem v primeru, ko je zlorabljena oseba v podrejenem položaju. Največkrat so 

žrtve majhne deklice. Literatura s tovrstno tematiko želi mlade seznaniti s problemom, 

predvsem pa želi na nek način pomagati žrtvam zlorab. Velikokrat se zlorabljeni otroci bojijo 

povedati, kaj se jim je zgodilo, nekateri izmed njih pa še ne razumejo dobro, kaj se jim je 

zgodilo oziroma ne vedo, da to, kar jim je bilo storjeno, ni prav. Žrtev s prebiranjem te 

literature spoznava, da se kaj takega ne dogaja le njim. Največkrat so knjige napisane iz 

perspektive otroške žrtve (Unterholzer, 1993). 

Primeri literature: 

• Frances Cherry: Leon: Strah iz moje mladosti, 

• Anja Tuckermann: Ne govoriti, ne molčati, ne iti, ne ostati. 
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Homoseksualnost 

Homoseksualnost je v Sloveniji še vedno kar velik tabu, medtem ko se je drugod po svetu 

homoseksualnost že v veliki meri detabuizirala (npr. v Španiji, se istospolni partnerji lahko 

poročajo, prav tako pa se v velikih državah po svetu dovoljuje tudi posvojitev otroka). 

Primeri literature: 

• Nancy Garden: Pismo za Annie, 

• Marliese Arold: Sandra ljubi Meike. 

Bolezen 

Otroci si zelo težko razlagajo bolezen, saj se ob tem počutijo nemočne, ranljive in prestrašene. 

V velikih primerih se počutijo tudi odgovorne za bolezen družinskih članov, hkrati pa 

občutijo nemoč in občutek zapuščenosti, kar posledično lahko privede do izbruhov jeze 

(Muzenič, 2002). 

Primeri literature: 

• Uroš Ahčan: Tudi junaki jokajo?!, 

• Ann de Bode: Jutri grem v bolnišnico, 

• Marliese Arold: Živeti hočem, 

• Janja Vidmar: Debeluška. 

Religija 

Kot že prej omenjeno sta religija in politika še vedno temi, ki ostajata močno tabuizirani, zato 

se v tovrstnih knjigah avtorji izogibajo opisovanju verskih obredov (Lavrenčič Vrabec, 2001). 

Primeri literature: 

• Gudrun Pausewang: Dam ti še zadnjo priložnost, Bog!, 

• Fynn: Gospod Bog, tukaj Ana. 
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Ekologija – jedrska katastrofa 

Področje ekologije je vedno bolj prisotno v osnovnih šolah oziroma v učnem procesu. Zelo 

pomembno se mi zdi, da se otroci seznanjajo s problemom onesnaženosti in tako izoblikujejo 

pozitiven odnos do narave. Konec koncev vsi živimo na istem planetu in če zanj ne bomo lepo 

skrbeli, bomo posledice nosili prav mi. 

Primeri literature: 

• Gudrun Pausewang: Oblak, 

• Franci Rogač: Pravljica o gozdnem škratu. 

Brezdomstvo 

Že od nekdaj so obstajali revni in bogati, kralji in sužnji in tako je dandanes eden največjih 

svetovnih problemov ravno revščina. S tem, ko otroke že v zgodnjih letih seznanjamo s 

problemom revščine in brezdomstva, jim prisvajamo občutek sočutja in pomoči v stiski 

(Furlan, 2004). 

Primeri literature: 

• Margaret Clark: Na novi poti. 

Strah 

Strah je prisoten tako pri odraslih kot  pri otrocih. Sam pojem strahu sam po sebi ne 

predstavlja tabuizirane teme, pač pa je termin povezan z drugimi tabujskimi temami, kot so: 

strah pred boleznijo, smrtjo, staranjem, zlorabo, bolečino, osamljenostjo … 

Primeri literature: 

• Ingrid Ostheeren: Martina ni več strah, 

• Maša Modic: Strah ima velike oči: znotraj je votel, zunaj ga pa ni, 

• Brigitte Weninger: Na pomoč, Mandi. 
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Ločitev staršev 

Po mojem mnenju se je problem ločitve v zadnjih letih občutno povečal. Vse več otrok 

doživlja stisko ob ločitvi staršev in velikokrat jim odrasli pri premagovanju tovrstnih težav ne 

pomagajo (ker ne vedo, kako ali ker preprosto ne opazijo, da njihov otrok v sebi doživlja 

ogromne stiske). Prav s tem namenom so nastala književna dela: pomagati otrokom pri 

premagovanju stiske ob ločitvi staršev. V teh delih največkrat nastopajo književni liki, ki se 

srečujejo s podobnimi problemi, kar pa daje otroku uteho in vedenje, da se to dogaja tudi 

drugim otrokom in da bo na koncu vse dobro. 

Primeri literature: 

• Ingrid Kotter: O super starših lahko samo sanjaš, 

• Polonca Kovač: Kaja in njena družina. 

Kaznovanje in maščevanje 

Kaznovanje in maščevanje v prvi vrsti povezujemo s temami nasilja in smrti. Če so otroci 

mnenja, da je vsako slabo oziroma nezaželeno vedenje potrebno kaznovati, to privede do 

nasilja. Prav v ta namen se je izoblikovala tematska skupina, ki otroke in mladino skuša 

odvrniti od takšnega mišljenja in nasilnega vedenja. 

Primeri literature: 

• Bart Moeyaert: Gole roke, 

• Ann Bryant: Fenino maščevanje. 

Opredelitev tabujskih tem po sklopih Darje Lavrenčič Vrabec nam jasno pokaže, da je na 

svetu veliko težav, s katerimi se srečujejo tako odrasli kot tudi otroci. Moje mnenje je, da je 

posredovanje tabujskih tem otrokom preko pravljic oziroma zgodb nujno potrebno in za 

otroka močno koristno. Otroci so tako ali tako vpeti v določeno družbeno okolje, v katerem se 

srečujejo s tovrstnimi problemi in prav je, da jim pri razumevanju in premagovanju težav tudi 

pomagamo. Pravljice to naredijo na zelo prijeten in otrokom razumljiv način zaželeno pa je, 

da se o teh stvareh z njimi tudi pogovarjamo. 
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Analiza učnega načrta 

Cilji 

V učnem načrtu za slovenski jezik ni zaslediti natančno določenih ciljev, ki bi opredeljevali 

problemski pouk oziroma obravnavanje tabujskih besedil. Kljub temu pa v uvodu zasledimo 

smernice, ki kažejo na obravnavo tovrstne literature: 

Učenci: 

• razmišljujoče in kritično sprejemajo umetnostna/književna besedila slovenskih in tujih 

avtorjev, 

• branje spoznavajo kot užitek, prijetno doživetje in intelektualni izziv, 

• se odzivajo na čustvene sestavine besedila (vesela, žalostna pesem). 

Vsebine 

Prvi razred:  

• France Bevk: Peter Klepec 

Problemska tematika: družinska (mati vdova živi s sinom edincem), socialna (razmerje med 

revno materjo in premožnim sosedom) 

• V. Brest: Prodajamo za gumbe; Čarovnik Ujtata 

Problemska tematika: socialna (pomanjkanje, revščina, dobrota, solidarnost, pomoč) 

• F. Levstik: Kdo je napravil Vidku srajčico 

Problemska tematika: Socialno-družinska (revna družina, v kateri je veliko otrok) 

• Janček-ježek (ljudska pravljica) 

Problemska tematika: socialna (revščina) 

• Mojca Pokrajculja (ljudska pravljica) 

Problemska tematika: socialna (osamljenost, zanemarjenost) 

• J. in W. Grimm:  Sneguljčica 

Problemska tematika: družinska (Sneguljčica ostane brez mame, zlobna mačeha) 
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Drugi razred: 

• D. Kette: Šivilja in škarjice 

Problemska tematika: socialna (revščina; razmerje med bogatimi in revnimi) 

• L. Suhadolčan: Krojaček Hlaček 

Problemska tematika: Kdo smo? (socialno-eksistencialna; iskanje smisla, problematika 

sodobnega sveta in problemi otrok – preobilje, naveličanost) 

• Zajc: Mlada Breda 

Problemska tematika: medkulturna strpnost (odnos do tujcev) 

• J. in W. Grimm: Pepelka 

Problemska tematika: družinska (smrt - Sneguljčica ostane brez mame, zlobna mačeha in 

polsestri), socialna (revščina - Sneguljčica je sužnja v svojem lastnem domu, ima raztrgana 

oblačila) 

• M. Leaf: Zgodba o Ferdinandu 

Problemska tematika: socialna (sprejemanje drugačnosti) 

Tretji razred: 

• H.C. Andersen: Grdi raček 

Problemska tematika: socialna (drugačnost) 

• K. Kovič: Pajacek in punčka 

Problemska tematika: socialna (osamljenost, iskanje sreče, prijateljstva, otrokovo iskanje 

samega sebe) 

• Dvanajst ujcev (ljudska pravljica) 

Problemska tematika: socialna (revščina, številčna družina). 
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 Opredelitev problema 

V empiričnem delu želim pokazati, kako pomembno je poznavanje pomena pravljice na vseh 

področjih otrokovega razvoja. Poznavanje psihološkega, sociološkega in razvojnega pomena 

pravljice učiteljem daje neko osnovo oziroma temelj pri načrtovanju problemskega pouka, 

preko katerega se uresničuje pomen pravljic pri reševanju otrokove stiske. 

Ko pomislim na čas, ko sem še sama bila v prvih razredih osnovne šole, se takoj spomnim na 

svoje učiteljice. Prav gotovo se v prvih letih šolanja, ko razredni učitelj preživi s svojimi 

učenci zelo veliko časa (ker samostojno vodi celoten pouk), med učiteljem in učenci splete 

zelo močna vez. Zato je ravno razredni učitelj največkrat oseba, ki opazi otrokovo stisko in po 

mojem mnenju je prav, da se na to tudi odziva in mu skuša pomagati. 

Pravljice na zelo prijazen in razumljiv način otroku pomagajo pri reševanju njihove stiske. Na 

žalost je v učnem načrtu premalo problemskih besedil, poleg tega pa so učitelji pri izbiri same 

tematike zelo previdni. 

Raziskovanje problema sem razdelila na tri dele. V prvem delu bom z učenci pri pouku 

književnosti izvedla učno uro, pri čemer bo moj cilj ugotoviti, katere so tiste stiske, s katerimi 

se današnji otroci srečujejo. Uro bom izvedla na mestni šoli in na šoli na vasi. Po opravljenem 

prvem delu glede na zbrane odgovore otrok bom v drugem delu oblikovala problemsko 

naravnan pouk. Izbira književnega dela oziroma teme bo seveda odvisna od prvega dela 

oziroma od stiske, težave, s katero se srečuje večina učencev. V zadnjem, tretjem delu, pa me 

bo zanimalo tudi, kaj o problemskem pouku menijo učiteljice, kako pristopajo k učencu, pri 

katerem zaznajo stisko, ali so pri reševanju otrokovih težav prisotni tudi drugi šolski organi in 

nenazadnje me bo zanimalo tudi, ali učiteljice pri reševanju tovrstnih težav kot medij 

uporabljajo pravljico. 
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4.2 Cilji 

• ugotoviti v kolikšni meri pravljice, opredeljene v učnem načrtu, pomagajo otrokom pri 

reševanju notranjih stisk, 

• ugotoviti, kakšne so stiske današnjih otrok, 

• ugotoviti ali se problemi, težave oziroma stiske otrok razlikujejo glede na to, kje otroci 

živijo (vas, mesto), 

• ugotoviti, kaj o reševanju otrokovih stisk menijo učiteljice ter kako k temu pristopajo 

(pristojnost drugih šolskih organov npr. šolske psihologinje). 

4.3 Hipoteze 

Glede na zastavljene cilje sem opredelila naslednje hipoteze: 

• Pravljice, opredeljene v učnem načrtu ne rešujejo otrokovih stisk, saj v učnem načrtu 

ni veliko problemsko naravnanih besedil, če pa že so, se ne dotikajo področij, ki 

otrokom predstavljajo stisko (ločitev staršev, smrt, revščina). 

• Največjo stisko pri otroku predstavljajo ločitev staršev, smrt bližnjih in pomanjkanje 

denarja. 

• Otroci na vasi doživljajo manj stisk kot otroci v mestu. 

• Učiteljice pogosto uporabljajo pravljico kot medij pri reševanju otrokove stiske. 

4.4 Projektno delo 

Raziskovalni del sem opravljala na dveh šolah. Glede na zastavljene cilje oziroma hipoteze 

sem izbrala eno mestno šolo (OŠ Bežigrad) in eno šolo na vasi (POŠ Vrhpolje). V raziskavi je 

skupno sodelovalo 33 učencev, od tega 16 učencev 3. b  razreda POŠ Vrhpolje in 17 učencev 

2. a razreda osnovne šole Bežigrad.  

Samo raziskovanje sem razdelila na tri dele. Prvi del je bil namenjen ugotavljanju otrokovih 

stisk, ki sem jih potem v drugem delu s pomočjo pravljice reševala. Tretji del pa je bil 

namenjen pogovoru z razrednima učiteljicama. Gospa Tanja Apšner je učiteljica 3. b razreda 

podružnične osnovne šole Vrhpolje,  gospa Petra Maček pa poučuje 2. a razred na Osnovni 

šoli Bežigrad.   
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Prvi del: Ugotavljanje otrokove stiske 

V prvem delu sem pri pouku književnosti ugotavljala otrokove stiske. Zanimalo me je, katere 

stiske doživljajo učenci dandanes. Ob tem me je seveda skrbelo, ali bodo učenci pripravljeni 

spregovoriti o njih oziroma ali jih bodo sploh znali izraziti. Učno uro sem izvedla na obeh 

šolah, saj sem želela ugotoviti, ali se stiske glede na to v kakšnem okolju otroci živijo 

razlikujejo oziroma ali jih imajo mestni otroci več. Pri tem sem si postavila hipotezi:  

H1: Otroci na vasi doživljajo manj stisk kot otroci v mestu. 

H2: Največjo stisko pri otroku predstavljajo ločitev staršev, smrt bližnjih in 

pomanjkanje denarja. 

UČNA PRIPRAVA   

Ime in priimek: Veronika Pavlič Razredna učiteljica: Tanja Apšner in Petra Maček 

Predmet: Slovenščina Razred: 3. b, 2. a  

Šola: POŠ Vrhpolje, OŠ Bežigrad  Datum: 29. 5. 2015, 10. 6. 2015  

Tip učne ure: obravnava pravljice 

Učna enota: Valerie Thomas: Winnie in čarobna palica 

Cilji: 

Učenci: 

• razvijajo zmožnost poslušanja in razumevanja umetnostnega besedila, 

• doživljajo interpretativno prebrano pravljico Winnie in čarobna palica, 

• prepoznajo čarovnico Winnie, kot glavno književno osebo, 

• podatke o književni osebi dopolnjujejo z domišljijskimi predstavami, 

• razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v glavno književno osebo (učenci čarajo ), 
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• upovedujejo temo besedila z učiteljevo pomočjo, 

• razumejo, da avtor besedila ni tisti, ki jim ga pripovedujeje (na primer učitelj),  

• ob poslušanju doživljajo estetski užitek in ugodje ter razvijajo bralno kulturo. 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna 

Učne metode: branje, delo s tekstom,  poslušanje, didaktična igra, igra vlog, pogovor, razlaga, 

likovno ustvarjanje 

Učna sredstva in pripomočki: knjiga Winnie in čarobna palica, sestavljenke, uganke, čarobna 

soba (ozadje, čarobna palica, čarobni klobuk, kotel), palice, barvice, papirnate zvezde, lepilo, 

bleščice, suhi led 

Literatura: Thomas, V. (2011). Winnie in čarobna palica. Hoče, Založba Skrivnost. 
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Potek učne ure: 

Učitelj Učenec 

1. UVODNI DEL 

Uvod 

Učencem se predstavim in jim povem, da bomo danes skupaj preživeli eno uro. Skupaj bomo 

odšli v čarobni svet čaranja, kjer se bomo zabavali in tudi čarali. 

Uvodna motivacija 

Didaktična igra: 

• Sestavljanje slike: 

Učence razdelim v 5 skupin (v vsaki skupini je 

približno 5 učencev). Vsaka skupina dobi 

ovojnico, v kateri so deli slike (sestavljenka), 

ki jo morajo pravilno sestaviti tako, da dobijo 

smiselno sliko. 

Slike, ki jih bodo učenci sestavili, so 

čarovniški pripomočki (čarobna palica, klobuk, 

čarobni napoj, kotel in metla). 

 

Sestavljene slike prilepim na tablo. 

 

• Reševanje ugank 

Učencem zastavljam uganke (sestavila sem jih 

sama), ki se nanašajo na prej sestavljene slike 

(čarovniški pripomočki). 

 

 

 

Učenci se posedejo po skupinah. Skupaj 

pregledajo sličice in sestavijo smiselno sliko. 

 

 

 

 

 

 

Učenci po skupinah pridejo pred tablo ter 

ubesedijo sliko, ki so jo sestavili. 
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Če spiješ ta strup, 

ne reši te niti princeskin poljub. 

(čarobni napoj) 

 

Čira čara, po zraku riše, 

spreminja živali, avte in hiše, 

vse, kar zaželiš si lahko imaš, 

le če prave besede poznaš. 

(čarobna palica) 

 

Z njo se pometa, vse se pospravi, 

a najraje po zraku na potep se odpravi. 

(metla) 

 

Na ognju sedi, 

v njem je veliko čarobnih stvari, 

poglej, kako se iz njega kadi! 

(kotel) 

 

Damski, gosposki, vsaka glava ga mara, 

čarovnik pa zajca ven iz njega pričara. 

(klobuk) 

 

 

 

 

 

Učenci ugotavljajo rešitve ugank. 
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2. OSREDNJI DEL 

Napoved besedila 

Učencem povem, da bomo danes odpotovali v 

čudežni svet čarovnije, kjer bomo spoznali 

čarovnico Winnie. 

 

Povabim jih, da se mi pridružijo v čarobnem 

kotičku, ki sem predčasno že pripravila 

(ozadje, čarobni pripomočki). 

 

Posedejo se po tleh, jaz pa napovem besedilo: 

„Udobno se namestite, na čarobni metli bomo 

poleteli v čarobno mesto, kjer bomo spoznali 

čarovnico Winnie.“ 

 

 

 

 

Učenci se mi pridružijo v čarobnem kotičku, se 

posedejo po tleh, se udobno namestijo in  

umirijo. 

Premor pred branjem 

Interpretativno branja besedila 

Pravljico Winnie in čarobna palica preberem 

doživeto, razločno in glasno. 

Učenci tiho poslušajo pravljico. 

Premor po branju (čustveni premor)  in izražanje doživetij 

Najprej trenutek počakam, potem pa učence 

vprašam, če jim je bila pravljica všeč. 

 

„Vam je bila pravljica všeč?“ 

 

 

 

Učenci izražajo svoja doživetja in občutke. 
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Pogovor o prebranem literarnem delu 

„Kdo je glavna oseba?“ 

„Kaj se je zgodilo čarovnici Winnie?“ 

„Kaj uporablja čarovnica Winnie za čaranje?“ 

„Kdo ji je pomagal rešiti nastalo težavo?“ 

 

Motivacija za nadaljnje delo: 

„Bi tudi vi radi imeli čarobno palico, s katero 

bi lahko čarali?“ 

Učenci aktivno sodelujejo v pogovoru o 

literarnem besedilu. 

 

 

 

 

Učenci izražajo svoja mnenja. Predvidevam, da 

bodo na zastavljeno vprašanje odgovorili 

pritrdilno. 

Likovno ustvarjanje  

• Izdelovanje čarobnih palic 

Učencem razložim, da si bo sedaj vsak izdelal 

svojo čarobno palico. 

Razdelim jim papirnate zvezde, ki jih 

pobarvajo in okrasijo z bleščicami. Te potem 

prilepimo na paličice. 

 

Učenci po svojem okusu okrasijo in izdelajo 

svoje čarobne palice. 

Igra vlog  

Učencem povem, da bomo sedaj, ko smo si 

izdelali svoje čarobne palice, tudi sami čarali. 

 

Uvodna motivacija/razlaga: 

Učence z vodenim pogovorom usmerim v 

razmišljanje o tem, katere stvari jih žalostijo 

oziroma katerih stvari si ne želijo v svojem 

 

 

 

 

 

Učenci se umirijo in razmislijo, kaj so tiste 

stvari, ki jih razžalostijo oziroma stvari, zaradi 
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življenju. 

„Ste kdaj žalostni?“ 

„Ali se vam je kdaj zgodilo kaj, kar vas je 

razžalostilo?“ 

„Zaprite oči in razmislite o stvareh, ki jih ne 

želite več. Stvari za katere želite, da se končajo 

ali preprosto izginejo.“ 

Učencem dam minuto ali dve, da se umirijo in 

pomislijo, katere so tiste stvari, ki jih žalostijo, 

motijo oziroma jim predstavljajo stisko. Te 

potem zapišejo na majhne papirnate listke.  

katerih se počutijo slabo. 

Osrednji del: 

Da se bodo učenci res lahko vživeli v vlogo 

čarovnika, že predčasno pripravim spodbudno 

okolje. 

V čaroben kotiček postavim kotel, ki sem ga že 

predčasno napolnila s suhim ledom. Ta z 

dodajanjem vode oddaja dim, kar bo 

zagotovilo pravi čarovniški učinek. 

Učenci eden po eden prihajajo do kotla, zraven 

katerega v kozarec odvržejo listič na katerega 

so napisali svoje stiske. 

Zavedam se, da bo nekaterim otrokom težko 

povedati svoje stiske, zato želim ustvariti 

okolje, v katerem se bodo sprostili in iskreno 

spregovorili o svojih stiskah. 

 

 

 

 

 

Učenci besedno izrazijo svoje stiske. 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci svoje stiske tudi likovno izrazijo. 
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3. ZAKLJUČNI DEL  

Učence najprej povprašam, kako jim je bila 

všeč urica ter kako se počutijo. 

 

Na koncu še sama izvedem malo čarovnijo in 

jim pričaram sladkarije. 

 

Povem jim tudi, da jih bom kmalu spet 

obiskala in da bomo takrat skupaj še kaj 

ustvarjali. 

Učenci izražajo svoja občutja, doživetja in 

mnenja. 

 

Veseli sprejmejo svojo nagrado. 

 

Rezultati in interpretacija 

• POŠ Vrhpolje 

Učenci so se zelo razveselili mojega obiska, zato je bila tudi celotna ura izredno prijetna in je 

potekala brez težav. Z zanimanjem so sodelovali, še posebno pa jim je bil všeč del, ko so 

lahko čarali. Opazila sem, da zelo dobro izražajo svoja čustva. Odkrito in sproščeno smo se 

pogovarjali o stvareh, ki jih težijo oziroma žalostijo. Pri prvi učni uri sta bila odsotna dva 

učenca, tako da je v raziskavi o stiskah sodelovalo le 14 učencev.  

Z iztočnico »žalosten sem …« so učenci na listke napisali naslednje odgovore: 

• ko me je pes ugriznil v lice; 

• takrat, ko je moj brat padel s kolesom; 

• ko kdo umre ali pogine; 

• ko je dedi umrl: hočem da se vrne nazaj na svet; 

• takrat, ko mi sestra ukazuje; takrat, ko se kdo name jezi; 

• ko me izzivajo, ker imam fanta; 

• ko me kdo izziva; 
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• takrat, ko se mi bratranec smeji, ko naredim nekaj narobe; 

• ko mi je umrl ata, ko hočem k bratrancu pa ne smem; 

• ko mi je umrla mama; 

• ko sta mami in oči žalostna, mi gre na jok; 

• ko se spomnim, ko smo prodali psa; 

• ko ata zakolje zajčka, ko Poli meni vzame sladoled; 

• ko me kdo udari. 

 

Iz odgovorov lahko razberemo, da učencem največjo stisko predstavlja smrt oziroma izguba 

bližnjih. Največ učencev je izrazilo stisko ob izgubi starih staršev, nekaj pa ob izgubi hišnega 

ljubljenčka ali druge domače živali (odgovora, »žalostna sem ko ata zakolje zajčka«, 

zagotovo ne bom dobila na mestni šoli). Otroci na podružnični šoli Vrhpolje so mi s svojimi 

odgovori pokazali, da imajo zelo dobro razvito čustveno inteligenco.  Zelo lep se mi je zdel 

odgovor učenke, ki je zapisala, da ji gre na jok, ko sta mami in oči žalostna. Po mojem 

mnenju je življenje na vasi bolj preprosto, družinski člani pa so med seboj bolj povezani. 

Veliko izmed učencev živi na kmetiji, kjer skupaj s starši in starimi starši tudi delajo. Seveda 

delo na kmetiji ni lahko, vendar jih ravno to povezuje, saj tako preživijo skupaj veliko več 

časa kot pa starši mestnih otrok, ki se iz službe vračajo v poznih popoldanskih urah.  

Slika 1: Žalosten sem ... 
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Slika 2: Čarobna urica POŠ Vrhpolje 
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• OŠ Bežigrad  

Učenci na Osnovni šoli Bežigrad so bili veselili mojega obiska. V 2. a razredu je 17 učencev 

ki so kljub temu da so eno leto mlajši od učencev podružnične šole Vrhpolje sodelovali 

odlično. Seveda je tudi njim bilo najbolj všeč, ko smo skupaj čarali oziroma odčarali stvari, 

stiske, ki nas žalostijo. Celoten razred je zelo likovno naravnan. Učenci imajo zelo radi 

likovni pouk in likovno izražanje, zato jim je bilo zelo všeč tudi izdelovanje čarobnih palic.  

Z iztočnico »žalosten sem …« so učenci na listke napisali naslednje odgovore: 

• ko mi gre kaj narobe in ko me kregajo; 

• ko mi je umrl kužek;  

• kadar ne smem k prijateljicam; 

• ko me mami sili računat; 

• ko grem iz počitnic; 

• takrat, ko mi Grega ne pusti igrat igrice; 

• ko prijatelj ne more priti k meni na obisk; 

• ko je umrla babi; 

• ko nekdo umre, tudi ko mi oči ne kupi igrač; 

• ko sta mi moja dva morska prašička umrla in ko je zaradi pljučnice umrl tudi dedi;  

• ko izgubim dirko; 

• ko sem si zlomil roko in ker nisem poznal prababice in pradedka;  

• če izgubim kolo; 

• takrat ko sem osamljena;  

• ko je umrla kužka Hajdika; 

• ko je moj kuža umrl; 

• ko je umrl kuža od mojega dedija.  
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Tudi v tem razredu so učenci izrazili največjo stisko ob izgubi oziroma smrti. V tem primeru 

je več učencev doživljalo stisko ob izgubili hišnega ljubljenčka (pes, morski prašiček), eden 

izmed učencev je na splošno izrazil stisko ob izgubi (»ko nekdo umre«), dva pa sta doživljala 

stisko ob smrti babice in dedka. Zelo pa me je ganil odgovor učenke, ki je na listek zapisala, 

da je žalostna takrat, ko je osamljena. Osamljenost je zelo močno čustvo in se mi v nobenem 

pogledu ne zdi prav, da se otrok pri svojih sedmih letih počuti osamljenega oziroma da sploh 

zazna in prepozna ta občutek. Deklica, ki je napisala ta odgovor, je zelo nežna in prijazna z 

zelo močno razvito sposobnostjo čustvenega izražanja, kar pa, po mojem mnenju, ne moremo 

trditi za preostale učence. Žalostni so, ko se končajo počitnice, ko ne smejo na obisk k 

prijatelju, ko izgubijo dirko, kadar me mami sili računat… Verjamem, da so ob teh dogodkih 

otroci »žalostni«, vendar pa to še zdaleč niso stiske. Moje mnenje je, da ti otroci še nimajo 

tako dobro razvite čustvene inteligence, preko katere bi bolj poglobljeno in premišljeno 

izražali svoja čustva. Lahko pa je razlog enostavno v tem, da imajo ti otroci brezskrbno, lepo 

življenje, v katerem ni stresnih situacij in stisk.  
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Slika 3: Čarobna urica OŠ Bežigrad 
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Sklep 

Hipoteza: Otroci na vasi doživljajo manj stisk kot otroci v mestu. 

Hipotezo, da otroci na vasi doživljajo manj stisk kot otroci v mestu, sem popolnoma ovrgla, 

saj se je izkazalo ravno obratno.  

Pri postavljanju hipoteze sem si predstavljala, da otroci na vasi živijo bolj preprosto, skromno 

življenje. Prosti čas preživljajo zunaj s prijatelji in ne pred televizijo ali računalniki. Vse to 

drži, vendar pa jim ravno ta način življenja dodeljuje veliko bolj senzibilnosti. Samo to, da so 

neprestano v medsebojnih odnosih z ostalimi otroci, s starši, starimi starši in ostalimi 

sorodniki, pomembno vpliva na razvoj komunikacijskih sposobnosti. Otroci na vasi so se tako 

izkazali za veliko bolj čustveno inteligentne kot pa mestni otroci. Zelo zanimiv pogovor sva 

imeli tudi s šolsko specialno pedagoginjo Osnovne šole Bežigrad, gospo Renato Himelrajh, ki 

ugotavlja, da se mestni otroci dandanes ne zna 

jo več pogovarjati in posledično tudi izražati svojih čustev, ker veliko preveč časa preživijo 

pred računalniki in televizijo. Povedala mi je tudi, da ti otroci ne poznajo pravega pomena 

stiske, saj njim največjo stisko predstavlja beseda »ne«,  se pravi ko jim starši nekaj prepovejo 

oziroma ne dovolijo. Menim, da so ti otroci navajeni dobiti vse, kar si želijo in ko pride do 

trenutka, ko jim starši tega ne zagotovijo, ti občutijo stisko.  

Hipoteza: Največjo stisko pri otroku predstavljajo ločitev staršev, smrt bližnjih in 

pomanjkanje denarja 

Učencem na obeh šolah največjo stisko predstavlja smrt oziroma izguba bližnjih. Ta 

ugotovitev me je sprva malo presenetila, saj sem od učencev starejša skoraj dvajset let in 

imam še vse stare starše, veliko izmed učencev pa je te že izgubilo. Po mojem mnenju se 

razlog skriva v daljšanju dobe, ko se pari oziroma zakonci odločajo za otroke. V preteklem 

času so naši stari starši in tudi naši starši imeli otroke veliko bolj zgodaj kot pa sedaj. Velika 

večina je med dvajsetim in petindvajsetim letom že gradila hišo ali pa vsaj prizidek k hiši, 

rodil pa se jim je vsaj že en otrok, če ne kar dva, v najslabšem primeru pa je bil prvi otrok na 

poti. Dandanes se je doba občutno podaljšala, po mojim opažanjih za približno deset let. V 

današnjem času je veliko večja zahteva po izobraženosti, zato se je podaljšal tudi čas študija. 

Po končanem izobraževanju pa nastopi še bitka z iskanjem prve zaposlitve, da o gradnji hiše 
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sploh ne govorimo. Mladi v današnjem času zelo težko dobijo kredite, s katerimi bi si lahko 

zgradili hišo, zato se največkrat odločijo kar za najem stanovanj. Ob vseh teh težavah, s 

katerimi se mladi pri osamosvajanju srečujemo, pa je zadnja stvar ki nam pade na pamet, 

imeti otroka. Ob tem razmišljanju sem prišla do zaključka, da ni nič nenavadno, da so ti, šele 

sedemletni, otroci ostali brez starih staršev. Povprečna starost, v kateri se odločajo ljudje za 

družino, se je premaknila vsaj za deset let. 

Sama poučujem na angleški jezikovni šoli in opažam, da je vse več otrok ločenih staršev. 

Hipotezo, da učenci doživljajo stisko zaradi ločitve, pa sem v tej raziskavi ovrgla, saj ni niti 

eden izmed otrok na kakršen koli način izrazil te situacije.  

Prav tako sem ovrgla hipotezo, da otroci doživljajo stisko zaradi pomanjkanja denarja. Samo 

eden izmed učencev je napisal, da je žalosten, ko mu ne kupijo igrač. Sama sem učenca videla 

in lahko trdim, da ta otrok ne doživlja nobenega pomanjkanja, pač pa prej preobilje zaradi 

katerega potem preprosto odklonitev staršev dojema kot stisko. Hipoteza torej ne drži. Otroci 

ne doživljajo stisk zaradi pomanjkanja denarja.  
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Drugi del: Reševanje otrokove stiske  

Po izvedenem prvem delu, ko sem ugotovila, katere so tiste najpogostejše stiske otrok, sem v 

drugem delu s pomočjo pravljice, poskusila te stiske rešiti oziroma na kakršen koli drug način 

vsaj malo pomagati tem učencem pri spopadanju z določeno situacijo.  

Ker je najbolj pogosta stiska učencev smrt, sem izbrala ustrezno pravljico, ki se dotika te 

tematike. Prav gotovo gre za problemsko tematiko, tabu temo, zato sem bila pri načrtovanju 

učne ure malo v dilemi, kako naj jim to predstavim in ob enem tudi malo prestrašena, saj me 

je skrbelo, kako se bodo »prizadeti« učenci na to odzvali.  

Odločila sem se, da celotno uro usmerim na čustva in na izražanje teh. V življenju se namreč 

neprestano srečujemo z najrazličnejšimi čustvi (npr. veselja, žalost, jeza), ki se jih moramo 

naučiti sprejemati in  tudi izražati. In ravno na tem je temeljila celotna ura. Učence sem 

poskušala spodbuditi k izražanju čustev in sprejemanju  teh. Pogovor je seveda tekel tudi o 

glavni temi besedila, to je smrti.  

UČNA PRIPRAVA   

Ime in priimek: Veronika Pavlič Razredna učiteljica: Tanja Apšner in Petra Maček  

Predmet: Slovenščina Razred: 3. b in 2. a 

Šola: POŠ Vrhpolje in OŠ Bežigrad  Datum: 5. 6. 2015  in 17. 6. 2015 

Tip učne ure: obravnava pravljice s problemsko tematiko 

Učna enota: Susan Varley: Jazbečeva darila v slovo 

Cilji:  

Učenci: 

• razvijajo zmožnost poslušanja in razumevanja umetnostnega besedila, 

• doživljajo interpretativno prebrano pravljico Jazbečeva darila v slovo, 
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• prepoznajo Jazbeca kot glavne književne osebe,    

• ustvarjajo domišljijske predstave o Jazbecu in njegovih prijateljih, 

• se vživijo v lik Jazbečevih prijateljev (se z njimi identificirajo), s tem ko razmišjajoče in 

kritično sprejemajo prebrano besedilo, 

 

• pripovedujejo, o čem govori pravljica in ugotovijo, da je glavna tema besedila smrt, 

• se odzivajo na čustvene sestavine besedila (žalostna zgodba), 

• izražajo svoja čustva (ustno, pisno in likovno), 

 

• razumejo, da nisem sama avtorica pravljice, 

• ob poslušanju pravljice doživljajo estetski užitek in ugodje ter razvijajo bralno kulturo. 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učne metode: branje, delo s tekstom,  poslušanje, didaktična igra, pogovor, razlaga 

Učna sredstva in pripomočki: knjiga Jazbečeva darila v slovo, loparčki z veselim in žalostnim 

obrazom , vesele in žalostne slike ter pesmi, beli listi za likovno ustvarjanje, naslovnica 

razredne knjige. 

Literatura: Varley S. (2001). Jazbečeva darila v slovo. Ljubljana, Založba Educy 
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Potek učne ure:  

Učitelj Učenec 

1. UVODNI DEL 

Uvod 

Z učenci se sedaj že poznamo, zato se mi ni potrebno 

predstavljati. Lepo jih pozdravim in jim povem, da 

bomo skupaj preživeli eno uro, v kateri bomo zopet 

obravnavali pravljico. 

 

Uvodna motivacija 

Pogovor o čustvih 

„Prejšnjo uro smo se pogovarjali o tem, kdaj smo 

žalostni. Pa poznate še kakšno čustvo?“ 

 

Učence spodbudim k razmišljanju o različnih čustvih 

(veselje, žalost, jeza ...) 

 

Pokažem jim loparčka. Na enem je veseli obraz, na 

drugem pa žalostni. 

 

Vsakemu učencu razdelim en veseli in en žalostni 

obraz. 

 

„Kako se počutite danes?“ 

 

Učenci razmišljajo o čustvih, ki jih 

poznajo oziroma so jih že doživljali in se 

aktivno vključujejo v pogovor.   

 

 

 

Učenci prepoznajo obrazni izraz žalosti 

in veselja. 

 

 

Učenci, glede na svoje počutje, dvignejo 

ustrezen loparček. 
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Didaktična igra: 

„Sedaj se bomo igrali igro. Pokazala vam bom 

različne slike, pri čemer morate pri vsaki, razmisliti, 

kako se počutite in temu primerno izbrati ustrezen 

loparček. Enako bomo storili z glasbo.“ 

 

Projekcijo slik in predvajanje glasbe zaključim s 

pesmijo Če si srečen, za katero sem prepričana da jo 

poznajo vsi učenci. Ob tem skupaj zapojemo! 

 

Skupaj z učenci povzamemo, da sta veselje in žalost 

sestavni del življenja in da jih kot take moramo 

sprejemati. 

 

 

Učenci si ogledujejo slike in prisluhnejo 

glasbi. S pomočjo loparčkov izražajo 

svoja čustva. 

 

 

 

 

Učenci ugotovijo, da niso vedno samo 

veseli, pač pa da so kdaj tudi žalostni, 

kar pa ni nič narobe. 

2. OSREDNJI DEL 

Napoved besedila 

„Prebrala vam bom zgodbico o Jazbecu in njegovih 

prijateljih.“ 

Namenoma ne povem o čem pravljica govori, saj jim 

ne želim sugerirati, da gre za žalostno zgodbo. 

 

Povabim jih, da se mi pridružijo pred tablo in se 

posedejo po tleh. 

S seboj prinesejo tudi loparčke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci se v krogu posedejo po tleh, se 

udobno namestijo, umirijo in prisluhnejo 

pravljici. 
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Branje pravljice v krogu izvedem zato, ker se mi zdi, 

da se ob tem ustvari veliko bolj prijetno vzdušje, kot 

pa če to storim frontalno, ko učenci sedijo v klopeh. 

Premor pred branjem 

Interpretativno branja besedila – 1. del 

Pravljico Jazbečeva darila v slovo preberem 

doživeto, razločno in glasno. 

Pravljico preneham brati na polovici oziroma takrat 

ko Jazbec umre, njegovi prijatelji pa žalujejo. 

 

Učenci tiho poslušajo pravljico. 

Premor po branju (čustveni premor)  in izražanje doživetij 

Najprej trenutek počakam, potem pa z učenci 

pričnemo pogovor o prebranem besedilu. 

 

Najprej jih prosim, da dvignejo loparček, ki ustreza 

njihovem trenutnem počutju. 

„Kako se počutite sedaj, po prebranem besedilu?“ 

 

 

Nadaljujem pogovor o prebranem besedilu: 

„Vam je bila pravljica všeč?“ 

„Kdo je glavna oseba?“ 

„Kdo še nastopa v zgodbi?“ 

„Kaj se je zgodilo z Jazbecem?“ 

„Kam je Jazbec odšel?“ 

 

 

 

Učenci, glede na svoje trenutno počutje, 

dvignejo ustrezen loparček. 

 

 

 

Učenci izražajo svoja doživetja in 

občutke. 
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„Ali ga je bilo strah smrti?“ 

„Kako so se ob tem počutili njegovi prijatelji?“ 

„Kako pa bi se vi počutili, če bi se to zgodilo vašemu 

prijatelju? Bi bili tudi žalostni?“ 

Literarno ustvarjanje 

„Jazbečevi prijatelji so zelo žalostni, ker je Jazbec 

umrl oziroma odšel po Dolgem predoru. 

Kako bi jim lahko pomagali, da ne bi bili več 

žalostni? Kaj bi jim vi svetovali, kako naj bodo spet 

veseli?“ 

 

Vsak učenec dobi pisemski papir. 

„Napisali bomo pismo Jazbečevim prijateljem. V 

njem napišite karkoli želite oziroma kar pač mislite, 

da jim bo pomagalo, da se bodo počutili bolje. Da 

bodo spet veseli.“ 

 

Na tablo napišem iztočnico za pisanje pisma: 

„Dragi Jazbečevi prijatelji ...“ 

Ko učenci zaključijo, mi prinesejo pisma. Položimo 

jih v veliko ovojnico, na kateri je že napisan naslov: 

DRAGI JAZBEČEVI PRIJATELJIDRAGI JAZBEČEVI PRIJATELJIDRAGI JAZBEČEVI PRIJATELJIDRAGI JAZBEČEVI PRIJATELJI    

NA JASI 1NA JASI 1NA JASI 1NA JASI 1    

VESELI GOZDVESELI GOZDVESELI GOZDVESELI GOZD    

Učenci razmislijo, kako bi lahko njihovo 

pismo, njihove besede pomagale 

Jazbečevim prijateljem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napišejo pismo, v katerem 

„potolažijo“ vse živali, ki žalujejo za 

smrtjo svojega prijatelja. 

 

 

Svoja pisma Jazbečevim prijateljem 

položijo v pisemsko ovojnico. 
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Interpretativno branja besedila – 2. del 

Ponovno jih pozovem, da se udobno namestijo, saj 

pravljice še ni konec. 

 

„Pravljica se še ni končala. Vas zanima, kako so se 

potolažili Jazbečevi prijatelji? Prisluhnimo, kako se 

zgodba konča.“ 

 

 

 

 

Učenci se posedejo po tleh, se udobno 

namestijo, umirijo in prisluhnejo 

nadaljevanju zgodbe. 

Premor po branju (čustveni premor)  in izražanje doživetij 

Najprej trenutek počakam, nato pa učence ponovno 

povprašam po njihovem počutju. Pri tem mi zopet 

odgovorijo s pomočjo loparčkov. 

 

„Kako pa se sedaj počutite? Ste že kaj bolj veseli?“ 

 

„Kako se počutijo Jazbečevi prijatelji?“ 

„So še vedno žalostni?“ 

„Kako se spominjajo svojega prijatelja?“ 

„Katere so tiste stvari, ki jim jih je Jazbec zapustil in 

zaradi katerih bo vedno ostal v njihovih srcih? 

 

 

 

 

Učenci glede na svoje trenutno počutje 

dvignejo ustrezen loparček. 

 

 

Aktivno sodelujejo v pogovoru o 

prebranem besedilu. 

3. ZAKLJUČNI DEL 

Likovno ustvarjanje 

Kot izhodišče postavim pregovor: 

„Za vsakim dežjem posije sonce.“ 
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Učence povprašam če poznajo pregovor: 

„Za vsakim dežjem posije sonce.“ 

Skupaj ugotovimo, da se v življenju neprestano 

dogajajo stvari, ki nas razžalostijo. Vendar pa, kot 

pravi pregovor, za vsakim dežjem posije sonce, in 

tudi žalost mine. Nič ni narobe, če smo kdaj žalostni, 

saj vemo, da bomo kmalu spet veseli. 

 

Povem jim, da bomo iz zbranih ilustracij naredili 

knjigo, ki jo bodo imeli ves čas v razredu, tako bodo 

lahko kadarkoli bodo žalostni pogledali v knjigo in 

se spomnili, da za vsakim dežjem posije sonce, in da 

njihova žalost ne bo dolgo trajala. 

Pri tem dam njihovi domišljiji prosto pot. Lahko 

ustvarjajo na temo čustev, lahko narišejo kakšen 

določen prizor iz svojega življenja, ko so bili 

žalostni/veseli. 

 

Na naslovni strani knjige je napisan pregovor, na 

drugo stran pa napišem pesem, ki sem jo sestavila na 

temo žalosti in veselja: 

Vedno, kadar mi je hudo, 

ko, od žalosti, najraje zajokal bi močno, 

takrat spomnim se, vse to minilo bo, 

kmalu od veselja smejal se bom glasno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci likovno ustvarjajo. 
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Rezultati in interpretacija 

• POŠ Vrhpolje  

Prvi del: Učenci so zelo dobro sodelovali v prvem delu, kjer smo se s pomočjo loparčkov 

pogovarjali o našem trenutnem počutju. Zelo radi so povedali, zakaj so veseli oziroma žalost-

ni, še posebno pa jim je bilo všeč, ko smo začeli z igro. Ob projekciji slik so pridno dvigali 

loparčke in utemeljevali svoje odločitve. Enako so storili tudi ob poslušanju glasbe, pri tem so 

pri zadnji skladbi (Če si srečen) tudi zaplesali.  

Osrednji del: V osrednjem delu so se učenci posedli v krog pred tablo, kjer so prisluhnili 

prvemu delu zgodbe. Pravljico Jazbečeva darila v slovo, sem prenehala brati približno na po-

lovici oziroma takrat, ko Jazbec umre, njegovi prijatelji pa žalujejo. Ob tem sem jih ponovno 

vprašala, kako se počutijo. Glede na svoje trenutno počutje oziroma glede na občutenja, ki jih 

je prebrano besedilo vzbudilo v njih, so dvignili loparček. Kot pričakovano, se je zgodba 

učencev dotaknila in prav vsi so dvignili loparčke z žalostnim izrazom. Sledil je kratek pogo-

vor o prebranem besedilu in o tem, zakaj se tako počutijo.  

Slika 4: Loparčki z žalostnim in veselim izrazom 
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Učenci so pokazali izredno sočustvovanje z Jazbečevimi prijatelji, zato naslednja naloga za 

njih ni bila prav posebno zahtevna. V nadaljevanju so namreč morali napisati pismo žalujočim 

prijateljem. Pisma, ki so nastala, so preprosta in tako lepa, da mi je bilo njihovo prebiranje 

prav v užitek.  

Pisma učencev:  

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

upam, da niste žalostni. Pomislite na srečne dni z Jazbecem in mislite da še živi.  

 Lany 

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

Jazbec je samo šel na počitnice, ampak za dolgo, dolgo časa.  

Srečno! 

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

ne bodite žalostni ker Jazbeca več ni. Bodite veseli in ne žalostni. 

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

Želim vam veliko poguma in tudi veliko sreče.  Najdite Jazbeca, če ga pa boste, pa najdite 

drugega jazbeca.  

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

zelo ste žalostni. Nekaj si vzemite za delat pa boš lahko odgnal strah in se razveselil. Zelo ste 

ga imeli radi ampak ste se morali posloviti.  

Dragi Lisjak,  

ne bodi žalosten ker je to naravno. Tudi tebi se bo kdaj zgodilo.  
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Dragi Jazbečevi prijatelji,  

Jazbec bo prišel. Mogoče jutri, ampak mlad in močen.  

 Nik Udovič 

Dragi Žabec,  

ne bodi potrt. Imaš še veliko prijateljev.  

 Bert Mihalinec 

Dragi Zajček,  

vse bo v redu z Jazbecem, samo poginil je. Tudi ti boš enkrat ko boš star. Zdaj se zabavaj z 

drugimi prijatelji. Na en kos papirja ga nariši tako kot se spomniš. Lažje boš spal.  

 Brina 

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

čeprav nam je Jazbec umrl se še lepo igrajte in imejte lepo. Pozabite na to in se igrajte na-

prej, saj vam bo ostal v srcu.       

Iza 

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

kako ste, kako se imate? 

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

pojdite se kakšno lepo in zabavno igrico ali pa dajte v Jazbečevo hišo, kar vam je on dal.  

Kaj pa če se vrne?! 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Pavlič Veronika; diplomsko delo 

- 80 - 

Dragi jazbečevi prijatelji,  

ni treba biti žalosten. Še vedno je v vaših nebesih, vaš prijatelj Jazbec je med vami.  

 Alja 

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

želim vam, da se boste imeli lepo brez Jazbeca.  

 Erik Roka  

Dragi jazbečevi prijatelji,  

najprej moje sožalje. Zdaj vam povem še tole pesem:  

Čeprav ni Jazbeca  več, ga imate v srcu več.  

Naj všeč svet vam bo prav tako.  

Trikrat hvala Jazbecu za vse, kar storil je.  

 Žana Nemec 

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

ne bodite žalostni zaradi Jazbeca. Veseli bodite da imete svoje življenje.  

Zaključni del: Po tem, ko smo napisana pisma dali v veliko pisemsko ovojnico, je bil čas za 

nadaljevanje zgodbe. Učence sem povabila v krog pred tablo. Povedala sem jim, da zgodbe še 

ni konec in vsi so neučakano čakali da preberem, kako se pravljica konča. Zgodba je res lepa, 

njen konec pa je pomirjajoč. Jazbec svojim prijateljem zapusti darila. Vsakega izmed svojih 

prijateljev je česa naučil in ravno zato bo med njimi prebivala še naprej.  
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Slika 5: Razredna knjiga čustev 

Ko sem do konca prebrala pravljico, sem najprej trenutek počakala, nato pa učence povpraša-

la, kako se počutijo. Zanimalo me je, ali so še vedno žalostni, kot so bili po branju prvega dela 

pravljice. Vsi učenci so ob mojem vprašanju dvignili loparček z veselim izrazom. Pravljica jih 

je s svojim koncem potolažila in jim dala neko lepo razlago (tudi ko nekdo umre in ga fizično 

ni več prisotnega med nami, v naših srcih še vedno živi). Z učenci smo se pogovorili o smrti 

in drugih stvareh, ki nas razžalostijo. Skupaj smo ugotovili, da se nam v življenju kar naprej 

dogajajo stvari zaradi katerih smo žalostni, zgodi pa se nam tudi ogromno lepih, zaradi katerih 

smo veseli. S to iztočnico, so učenci odšli v klopi, kjer so likovno ustvarjali. Izdelali smo na-

mreč razredno knjigo, ki nosi naslov Za vsakim dežjem posije sonce. Učenci so likovno upo-

dabljali stvari, ki jih razveseljujejo ali žalostijo. Knjigo z risbami smo postavili na mesto, kjer 

bo učencem vedno na voljo. Vedno kadar bodo žalostni, lahko prelistajo knjigo, ob tem pa se 

spomnijo, da tudi če so sedaj slabe volje, bo kmalu prišel čas, ko se bodo spet veselo igrali. 
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OŠ Bežigrad 

Prvi del: Učencem so bili izredno všeč loparčki z veselimi in žalostnimi obrazi, in ker smo 

prejšnjo uro izdelovali čarobne palice, je bilo njihovo prvo vprašanje, ali lahko loparčke odne-

sejo domov. Dejstvo, da so jim loparčki tako všeč, me je kar malo pomirilo, saj sem vedela, 

da bo to pripomoglo k njihovem sodelovanju v nadaljevanju ure. Ti učenci so, v primerjavi z 

učenci POŠ Vrhpolje, eno leto mlajši, zaradi česar bi bil pogovor o čustvih za njih lahko bolj 

zahteven. Poleg tega pa sem že pri izvedbi prve učne ure opazila, da ti še nimajo tako zelo 

razvite čustvene inteligence, kar bi pri pogovoru o čustvih in smrti lahko predstavljalo oviro. 

Kljub vsem mojim skrbem pa so učenci odlično sodelovali. Že pri prvem vprašanju, kako se 

počutijo, so pogumno utemeljevali svoje počutje. V nadaljevanju so ob projekciji slik veselo 

dvigovali loparčke, se ob poslušanju skladb pozibavali in na pesem Če si srečen tudi zaplesali.  

Osrednji del: Po končani prvi dejavnosti smo se skupaj posedli v krog pred tablo, kjer sem 

napovedala besedilo. Namenoma nisem razkrila teme, o kateri je govorila pravljica, saj nisem 

želela vplivati na njihovo razpoloženje. Ponovno sem z branjem prenehala v delu, kjer Jazbec 

umre, njegovi prijatelji pa žalujejo. Učence sem pozvala naj, glede na trenutno počutje, dvig-

nejo ustrezni loparček. Vsi učenci so, pričakovano, dvignili žalostni obraz. Zgodba o Jazbecu 

se jih je dotaknila in povedali so mi, da jim je hudo ker je Jazbec umrl in da so, tako kot nje-

govi prijatelji, žalostni tudi oni. Po kratkem pogovoru o prebranem delu, o smrti in žalovanju, 

sem napovedala nalogo. Učenci so se posedli po klopeh. Začelo se je pisanje pisem Jazbeče-

vim prijateljem. Otroci so se strinjali, da nam je vsem hudo, ker so živali tako žalostne ob 

izgubi svojega prijatelja. Želimo, da bi se počutile bolje, zato jim bomo napisali spodbudne 

besede. Po tem, ko je bilo to vsem jasno, se je pisanje lahko začelo. Le nekaj minut po pričet-

ku pa so se začela vprašanja in zadrege. Učenci niso vedeli, kaj naj jim napišejo. Nekateri so 

gledali v prazen list pred seboj, vrteli svinčnik in razmišljali, kaj bi napisali. Priznati moram, 

da je bilo takih učencev, ki so imeli težave s pisanjem, kar nekaj. Ob tem sem jih spodbujala, 

naj pomislijo, kaj bi Jazbečeve prijatelje razveselilo ali pa kaj bi njih razveselilo, če bi se jim 

kaj takega zgodilo? Kaj bi želeli takrat slišati? Kaj bi pomagalo? Ker sem ugotovila, da je še 

kar nekaj učencev, ki še kar ne vedo kaj naj napišejo, sem jim še malo pomagala. Kaj pa, ko si 

ti žalosten, kaj te spravi v smeh? Kakšna dobra šala? Kar na enkrat so začeli veselo pisati. 

Sprva me je razveselilo, da so le dobili idejo, kaj napisati, vendar pa sem svoje sugeriranje kaj 

kmalu obžalovala. V večini pisem so napisane najrazličnejše šale in uganke.  
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Mogoče bi morala učence pustiti še nekaj časa, da resnično razmislijo o »problemu«, če lahko 

tako rečem, se čustveno vpeljejo v nastalo situacijo in resnično razmislijo, kako bi na najboljši 

način lahko pomagali Jazbečevim prijateljem. Kakorkoli že, na voljo smo imeli le eno šolsko 

uro, zato sem jih k pisanju morala spodbuditi. Kljub temu so nastala lepa in prisrčna pisma.  

Pisma učencev:  

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

ne bodite tako žalostni ker je vaš prijatelj poginil.  

Uganka: Je rdeče in je jagoda. Kaj je to?  

Lep pozdrav Metka Humar  

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

prosim ne bodite žalostni. Vem, da je Jazbec poginil, ampak spomnite se na smešne uganke, 

kot na primer;  kaj je zeleno in je brokoli, kaj je to? Ali na vice od Janezka, joj kaj je delal. 

No, upam, da bo pomagalo.  

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

upam, da se imate lepo. Ne jokat, ker ni tako žalostno. Uganka! Ali je prej nastala kura ali 

jajce? 

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

naj sonce sije, ne bodite žalostni, naj jadrnica pluje.  

Ima krila in 6 nog. Ima 4 noge in živi na kmetiji. Je rjav in je ribe.  

Lep pozdrav Vita 
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Dragi Jazbečevi prijatelji,  

za vas imam eno neverjetno novico. Saj Jazbec ni poginil/umrl. Dajte no, ne bodite žalostni. 

Šel je po zelo dolgem predoru. Samo malo več časa ga ne bo. Takoj potem se bo vrnil. Verje-

mite mi … 

Lp Sergej Mavrič Žikić 

Matjaževa ulica 5, 1000 Ljubljana 

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

vaš Jazbec se bo vrnil. Če se ne bo vrnil, vas bo imel rad. Ne bodite žalostni. Če boste veseli 

se bo vrnil, in vrnil se bo, ko boste vsi v gozdu veseli.  

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

ne skrbite za Jazbeca. V redu je!  

 Lana 

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

Jazbeca narišite na list in se na njega spomnite med božičem. Ko ga hočete videti, poglejte na 

list.  

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

Jazbec je odšel po dolgem predoru in se čez eno leto vrne.  

Dragi Jazbečevi prijatelji,   

nič ne skrbite. Je pač žal poginil. Vi pa bodite še naprej dobri, najboljši prijatelji.  
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Dragi Jazbečevi prijatelji,  

ne bodite žalostni. Jazbec bo vedno z vami, tudi če je umrl. Predstavljajte si, da ni umrl in vse 

bo spet dobro. Samo ne bodite žalostni. Če boste žalostni, bo še slabše.  

Lepe pozdrave Elena  

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

ste že slišali to uganko? Kaj je to, je rumeno in je banana?  

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

upam, da ste srečni po tem ker se je zgodilo Jazbecu. Saj imate druge prijatelje.  

Lep pozdrav 

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

slišal sem, da je Jazbec umrl in zelo mi je hudo.  

 Maks 

Dragi Jazbečevi prijatelji,  

v gozdu je veliko drugih jazbecev. Jazbec je odšel po dolgem predoru. Na jasi 1, Veseli gozd.  

 Nika 

Dragi Jazbečevi prijatelji, 

samo sodelujte, pa bo vse v redu.  

 Tobija Erjavec  
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Dragi Jazbečevi prijatelji,  

prosim, ne bodite žalostni! Bodite veseli, pomagajte drug drugemu, tako kot je Jazbec! Da 

boste bolj veseli: Bile so rdečelaska, rjavolaska in blondinka. In so šle k ogledalu resnice. 

Rjavolaska je rekla: »mislim, da sem najlepša.«, in jo ogledalo požrem jer ti bu res. Druga 

reče: »Mislim, da sem najpametnejša:«, in jo ogledalo požre, ker to ni res. Blondinka pa re-

če: »mislim …«, in jo ogledalo požre, ker blondinka nič ne misli.  

Zaključni del: V zaključnem delu sem nadaljevala s prebiranjem pravljice. Učence je seveda 

zanimalo, kako se zgodba konča. Ponovno so se posedli na tla pred tablo in pozorno prisluh-

nili. Po končanem branju smo se najprej malo pogovorili o zgodbi. Zaključek jim je bil zelo 

všeč, saj jim je, prav tako kot Jazbečevim prijateljem, nudil neke vrste tolažbo. Pogovorili 

smo se o darovih, ki jih je Jazbec zapustil svojim prijateljem. Nato pa sem pogovor preusme-

rila na čustva. Pogovarjali smo se o veselju in žalosti ter smrti kot nekemu dogodku, ki nas 

razžalosti. Skupaj smo prišli do ugotovitve, da se nam nenehno dogaja, da smo veseli in ža-

lostni. »Tako pač je,« je eden izmed učencev komentiral. In prav ima, v enem trenutku smo 

tako žalostni, da bi se najraje zjokali, spet v drugem pa skačemo od veselja. Eden izmed učen-

cev je tudi delil z nami, da je bil ob izgubi babice zelo žalosten, da pa sedaj ni več. Učence 

sem povprašala, če poznajo izrek Za vsakim dežjem posije sonce. Skoraj vsi so pregovor že 

slišali, zato ga ni bilo težko povezati s temo pogovora. Učencem sem povedala, da bomo izde-

lali razredno knjigo, v kateri bodo zbrane njihove risbe. Ustvarjali so na temo čustev, pri 

čemer sem dala njihovi domišljiji prosto pot (naslikali so lahko stvari, ki jih veselijo ali žalo-

stijo, kakšen poseben dogodek, kraj …) . Ta razred je res izjemno likovno nadarjen in končen 

izdelek je bil naravnost izvrsten. Slike, ki so jih otroci narisali, so bile prava mojstrovine. Mo-

jo osuplost je opazila tudi učiteljica, ki mi je prijazno razložila, da je to res zelo likovno na-

ravnan razred in da izredno uživajo ob likovnem ustvarjanju.  
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Sklep 

Druga ura je bila kljub mojemu strahu v obeh razredih odlična. Pred izvedbo ure me je skrbe-

lo, kako se bodo učenci odzvali na obravnavano tematiko. Pogovor o smrti že za odraslo ose-

bo ni lahek, kaj šele za te male otroke, ki še toliko stvari ne razumejo oziroma jih čisto druga-

če vidijo. Na podružnični šoli Vrhpolje je bil v razredu, kjer sem opravljala raziskavo, učenec, 

ki je pred dvema letoma izgubil svojega očeta. Zanj bi ura utegnila biti preveč osebna in čus-

tvena. Poleg tega je na obeh šolah veliko učencev pisalo o stiski ob izgubi starih staršev. Ve-

liko izmed otrok, zajetih v raziskavo, se je že srečalo s smrtjo oziroma izgubo. V primeru da 

stiske še niso uspeli preboleti oziroma prebroditi, bi učna ura lahko imela zelo močan čustven 

vpliv. Na srečo, razen par solz dečka, ki je izgubil svojega očeta, ni bilo nobenih čustvenih 

pretresov. Učenci so o smrti že veliko vedeli in celo učno uro lepo sodelovali.  

Da pravljica res pomaga pri reševanju stisk, sem se uspela prepričati sama kar tekom ure. S 

pomočjo loparčkov so učenci izražali svoja občutenja.  Mislim, da so o njih spregovorili tako 

odkrito, ker so to lahko izrazili le z dvigovanjem veselih in žalostnih obrazov, kdor pa je želel 

o tem spregovoriti, pa je to seveda tudi lahko storil. Učenci so pred pričetkom branja pravljice 

bili veseli. Razlogi veselja so bili najrazličnejši in o njih so zelo radi spregovorili. Po prebra-

nem prvem delu pravljice, ko Jazbec umre njegovi prijatelji pa žalujejo, so vsi otroci občutili 

žalost. Čustveno so se odzvali na smrt in žalovanje. Seveda ne tako močno, kot če bi se to 

zgodilo njim, pa vendar so ti otroci že zmožni empatije in sočustvovanja. Mislim, da jim je že 

samo pisanje pripomoglo k izboljšanju razpoloženja, ki pa smo ga v zadnjim delu popolnoma 

spremenili. Po končanem drugem delu pravljice so vsi otroci navdušeno dvigovali loparčke z  

veselim obrazom.  

Zgodba o Jazbecu otrokom na zelo prijazen in razumljiv način predstavi smrt. S tem ko Jaz-

bec v zgodbi govori o smrti kot o nečem kar pač pride, ko si star, in nečem, česar te ne sme 

biti strah, otrokom ustvarja idejo, da smrt ni tako grozna. Kljub pretresenosti, ki so jo ob iz-

gubi doživeli Jazbečevi prijatelji  pa tudi učenci, pa je konec zgodbe zelo vzpodbuden. Tako 

živalskim prijateljem kot tudi učencem daje neko tolažbo in razlago. Ponuja jim tudi način, 

kako se s tovrstno žalostjo spoprijeti.  
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Kljub občutljivi temi sem vesela, da sem imela priložnost z učenci spregovoriti o tej še vedno 

tabu temi. Mogoče pa jih je to na nek način le pripravilo na čas, ko se bodo srečali s smrtjo. V 

mislih nimam samo smrti družinskega člana, pač pa tudi hišnega ljubljenčka. Upam, da se 

bodo ob teh dogodkih, prav tako kot Jazbečevi prijatelji, spominjali lepih dogodkov, ki so jih 

preživeli skupaj.  
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Tretji del: Intervju z razrednima učiteljicama  

Intervju s Tanjo Apšner (razredna učiteljica 3. b razreda POŠ Vrhpolje) 

Koliko let že poučujete? 

Poučujem 8 let. 

Se vam zdi, da imajo otroci veliko notranjih stisk? 

Ne zdi se mi, da jih imajo veliko; vsekakor pa ima skoraj vsak učenec kakšno »svojo«. 

Ključnega pomena  se mi zdi pristop razrednika, da omenjene stiske pri otroku prepozna in 

mu jih pomaga razrešiti. 

Katere so najpogostejše stiske, ki jih zaznavate pri otrocih? 

Tekom mojega učiteljevanja sem se srečala z naslednjimi: stiska zaradi izločenosti iz skupine, 

ki bi ji radi pripadali oz. zavračanje s strani vrstnikov, stiska ob selitvi, stiska ob ločitvi 

staršev, stiska ob smrti družinskega člana ali hišnega ljubljenčka,  stiska zaradi drugačnosti, 

pričakovanja staršev so pogosto pretirana in otroci doživljajo strah, da se ne bi dovolj dobro 

izkazali in jih s tem razočarali … 

Ali se vam zdi, da imajo današnji otroci več stisk kot pa tisti, ki ste jih poučevali leta 

prej? 

Glede na kratko dobo mojega poučevanja težko rečem, da jih imajo več, vsekakor pa opažam, 

da se z leti v razredu srečujem  z vedno kompleksnejšimi stiskami učencev in učenk, ki z 

moje strani pogosto zahtevajo  premišljeno nadaljnjo obravnavo. 

Kako se odzovete na stisko učenca? 

V prvi vrsti je zame pomembno, da kot učitelj z učenci razvijem  zaupljiv odnos, da se mi  

učenec lahko odpre in stiske tudi zaupa. Prav tako imajo učenci pogosto težavo – z besedami 

opisati stiske in svoja čustva, pogosto pa se bojijo tudi odziva okolice.  Učencu sem na voljo 

za pogovor in svetovanje. Če mu ne znam pristopiti na pomoč ali sem v dilemi, se posvetujem 

tudi s šolsko svetovalno službo. 

Na naši podružnični šoli, kjer imamo od 1. do 4. razreda 47 otrok, imamo veliko skupnih 

dejavnosti, ki so usmerjene predvsem v dobro počutje otrok; npr: vsakodnevne minute za 

sproščanje, skupni rekreativni odmori … 
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Ali pogosto obravnavate problemsko naravnana besedila oziroma se pogovarjate o 

problemskih, tabu temah? 

Obravnavamo jih predvsem pri razrednih urah in pri urah slovenščine (pri  književnosti). 

Na kakšen način pristopate pri obravnavi problemskih tematik? 

Pri obravnavi problemske  teme  poskušam v prvi vrsti najti besedilo oz. knjigo, ki bi 

učencem temo približala na način, ki je primeren njihovi starosti. 

Se vam zdi, da je v učnem načrtu in berilih dovolj besedil s problemsko tematiko? 

Menim, da jih je dovolj. V berilih si pomagam predvsem s posameznimi odlomki tovrstnih 

besedil, ki so mi mnogokrat ponujene v pomoč pri obravnavi posameznih tem.   

Sem pa mnenja, da je tukaj ključna avtonomija učitelja, predvsem pri samostojni in svobodni 

izbiri posameznih besedil  (npr. učitelj glede na »potrebe«, ki jih zazna v razredu samostojno 

izbere knjigo).  

Ker je poznavanje  tovrstne literature še moja šibka točka, mi je pri izbiri gradiv večkrat v 

veliko pomoč gospa  knjižničarka. 

Ali poleg predvidene literature obravnavate tudi druga, po lastni presoji izbrana 

problemska besedila? Katera? 

Da, predvsem pri razrednih urah. Podrobneje smo se posvetili temi drugačnost, skupaj z 

matično šolo in vrtcem smo organizirali tudi skupen dan dejavnosti – dan drugačnosti. Med 

letom pa smo prebirali: P. Kovač: Kaja in njena družina, S. Makarovič: Veveriček posebne 

sorte, E. Diethel: Lisjak Luka potrebuje očala, M. Pfister: Mavrična ribica, P. Biet: Ups, jaz 

sem pa zelen … 

Kako se otroci odzivajo na tovrstna besedila? 

Otroci jih dobro sprejemajo. S skupnim prebiranjem utrjujemo vrednote, kar pa nas še 

dodatno povezuje. 

Se vam zdi prav, da se z učenci pogovarjamo o problemskih, tabu temah? 

Da. 
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Intervju s Petro Maček (razredna učiteljica 2. a razreda OŠ Bežigrad) 

Koliko let že poučujete? 

12 let. 

Se vam zdi, da imajo otroci veliko notranjih stisk?  

Po mojih izkušnjah otroci stiske vsekakor imajo. Pogostost in oblika teh je odvisna od več 

dejavnikov in je različna. 

Katere so najpogostejše stiske, ki jih zaznavate pri otrocih? 

Neurejeni družinski odnosi, nesprejetost in nerazumevanje s strani vrstnikov, izguba 

družinskega člana ali hišnega ljubljenčka. 

Ali se vam zdi, da imajo današnji otroci več stisk kot pa tisti, ki ste jih poučevali leta 

prej?  

Menim, da 12 let ni dovolj dolgo obdobje, da bi lahko pisala o opaznih razlikah. Stiske so 

odvisne od več dejavnikov: od starosti otrok, okolja, v katerem živijo … 

 

Kako se odzovete na stisko učenca?  

Učencu ponudim pogovor in pomoč, o opaženi stiski običajno obvestim starše in se z njimi 

pogovorim, po potrebi tudi šolsko svetovalno službo. 

Ali pogosto obravnavate problemsko naravnana besedila oziroma se pogovarjate o 

problemskih, tabu temah?  

Taka besedila obravnavam občasno, po potrebi oz. glede na situacijo ali zanimanje učencev. 

Na kakšen način pristopate pri obravnavi problemskih tematik?  

Pristopam predvsem dobro premišljeno in načrtovano. Glede na temo se o načrtovani tabujski 

temi po potrebi predhodno pogovorim tudi s starši (na roditeljskem sestanku). 

Se vam zdi, da je v učnem načrtu in berilih dovolj besedil s problemsko tematiko?  

Po mojem mnenju v učnem načrtu in berilih ni dovolj besedil s to tematiko oz. so te zelo 

prikrite. 
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Ali poleg predvidene literature obravnavate tudi druga, po lastni presoji izbrana 

problemska besedila? Katera?  

Obravnavam tudi druga tabujska besedila: o smrti (Stara mama …), vojni (Ich und du …), 

homoseksualnosti (Koenig und Koenig …) … 

Kako se otroci odzivajo na tovrstna besedila?  

Različno. Nekateri zelo odprto sodelujejo in delijo svoja mnenja in izkušnje, nekaterim je ob 

takih temah nerodno in potrebujejo več zasebnosti (svojega mnenja ne delijo s celo skupino). 

Se vam zdi prav, da se z učenci pogovarjamo o problemskih, tabu temah?  

Menim, da s primernimi pogovori o tabujskih temah pri otrocih zmanjšujemo stisko, 

razvijamo zaupanje in občutek varnosti. Pri tem pa moramo upoštevati tudi zahteve in 

pričakovanja staršev.   

Sklep 

Obe učiteljici se strinjata, da učenci imajo stiske, ne opažata pa porasta teh v zadnjih letih. 

Med najbolj pogoste stiske uvrščata izgubo bližnjih oziroma hišnega ljubljenčka, neurejeni 

družinski odnosi oziroma ločitev staršev ter nesprejetost oziroma nerazumevanje s strani 

sovrstnikov. Obe učiteljici se na stisko učenca odzoveta. V prvi vrsti se jima zdi pomembno, 

da z njimi vzpostavita zaupljiv odnos. Najprej učencu pomagata s pogovorom, v primeru, da 

gre za kompleksnejši problem, pa se obrneta tudi na šolsko svetovalno službo.  

Obema učiteljicama se zdi obravnavanje besedil s problemsko tematiko nujno potrebno, zato 

tudi sami izbirata dodatna besedila, ki niso predvidena v učnem načrtu. Učenci se na tovrstna 

besedila odzovejo različno. Nekateri radi sodelujejo in se o problemskih oziroma tabu temah, 

odkrito pogovarjajo, medtem ko so nekateri učenci pri pogovoru nekoliko zadržani.  

H: Pravljice, opredeljene v učnem načrtu, ne rešujejo otrokovih stisk, saj v učnem načrtu ni 

veliko problemsko naravnanih besedil, če pa že so, se ne dotikajo področij, ki otrokom 

predstavljajo stisko (ločitev staršev, smrt, revščina). 

Sama sem postavila hipotezo, da v učnem načrtu ni veliko problemsko naravnanih besedil. Po 

analizi učnega načrta za pouk književnosti in po opravljenem intervjuju z učiteljicama lahko 

zaključim, da v učnem načrtu zagotovo so besedila, ki vsebujejo tabu teme, vendar pa bi jih, 

po mojem mnenju in po mnenju učiteljice Petre Maček, bilo lahko več. Obe sva namreč 
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mnenja, da s tem ko obravnavamo problemske teme oziroma se o njih pogovarjamo pri 

učencih zmanjšujemo stiske.  

H: Učiteljice pogosto uporabljajo pravljico kot medij pri reševanju otrokove stiske. 

Učiteljici sicer v intervjuju pri vprašanju, kako se odzoveta na otrokovo stisko, nista omenili 

pravljice, pa vendar lahko iz pogovora z njima in iz nadaljnjih vprašanj razberem, da pri 

obravnavi problemskih tematik najraje posežeta po dobri pravljici.  
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5 SKLEP 

Pravljica je z nami že od nekdaj. Najprej je bila prisotna kot pripoved, potem kot knjiga, 

kasneje, z razvojem medijev, pa se je začela pojavljati še v drugih oblikah (risanke, zvočni 

posnetki). Razlog za njen obstoj je, da jo človeštvo potrebuje. Potrebujejo jo tako otroci kot 

tudi odrasli, saj ravna ta predstavlja most med realnostjo, v kateri živijo odrasli in domišljij-

skim svetom, v katerega se zateka otrok.  

Pravljica ima v otrokovem življenju zelo veliko vlogo. Njen psihološki, sociološki, razvojni in 

nenazadnje tudi vzgojno-izobraževalni pristop pomaga otrokom na poti do odraslosti, ko se  ti 

srečujejo z mnogimi vprašanji in stiskami. Povsem naravno je, da se otrok na tej poti srečuje s 

situacijami in doživetji, ki so zanj popolnoma nova. Ob odkrivanju novih stvari pa včasih po-

stane zmeden in vznemirjen. To se zgodi predvsem, kadar nastale situacije ne zna razrešiti, 

preiti ali se ji izogniti. Takrat se otrok znajde v stiski. V tem trenutku je ključnega pomena, da 

odrasli to stisko zaznamo oziroma prepoznamo in se nanjo tudi odzovemo. Za otroka so prvi 

in najbolj pomembni starši, ki jim nudijo občutek varnosti, topline in veliko ljubezni. Moje 

mnenje pa je, da imamo pri tem, pomembno vlogo tudi razredni učitelji. Otroci vse več časa 

preživijo v šoli in se, vsaj na razredni stopnji, zato močno navežejo na učitelja. Vsak dober 

pedagog ima občutek za delo z otoki in vzpostavljanj dialoga z njimi, pa vendar  včasih ne 

znajo oziroma ne vedo, kako ali na kakšen način pristopiti, ko opazijo, da ta doživlja stisko. 

Pravljica predstavlja odličen medij pri premagovanju težav, saj otrokom na prijazen in njim 

razumljiv način odgovarja na vprašanja in mu pomaga pri reševanju notranjih konfliktov.  

Ob pregledovanju in analiziranju učnih načrtov sem prišla do zaključka, da v njih ni oprede-

ljeno veliko pravljic s problemsko tematiko oziroma temami, ki otrokom predstavljajo stiske. 

Navadno gre za tabu teme. O njih se naj pred otroki ne bi govorilo, vendar ravno to sproži pri 

otroku nešteto vprašanj in nerazumevanje, ki posledično privede do notranje stiske. Če bi se z 

otrokom bolj odkrito pogovarjali o vsem, jim s pomočjo pravljice razložili stvari, ki jih ne 

razumejo, bi ti doživljali manj notranjih kriz. Kljub temu da v učnih načrtih ni opredeljeno 

veliko tovrstne literature, pa se učiteljem dovoljuje veliko svobode pri izbiri dodatne, po lastni 

presoji, izbrane literature. To pa je, kot sem že prej omenila, ključnega pomena, da učitelj kot 

dober pedagog spremlja učence in se ob morebitni stiski odloči za pravljico z ustrezno vsebi-

no. Sama sem se imela o tem priložnosti pogovoriti z dvema razrednima učiteljicama. Ena 

izmed učiteljic se strinja, da v učnih načrtih ni dovolj besedil s problemsko tematiko, medtem 

ko je druga mnenja, da je število tovrstnih besedil popolnoma zadovoljivo. Kljub temu obe po 
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svojem lastnem izboru dodajata veliko pravljic oziroma besedil s problemsko tematiko ozi-

roma tabu temami. Pravljica se jima zagotovo zdi zelo dober način, kako na zelo prijeten na-

čin otroku prikazati problemske situacije. 

Pri projektnem delu sem najprej ugotovila, katere so tiste najpogostejše stiske, ki se pojavljajo 

pri učencih. Ker me je zanimalo, ali se stiske razlikujejo glede na okolje, v katerem otroci 

živijo, sem za vzorec izbrala eno mestno in eno vaško šolo. Hipotezo, da otroci na vasi doživ-

ljajo manj stisk kot otroci v mestu, sem popolnoma ovrgla, saj so rezultati raziskave pokazali 

ravno obratno. Pri predpostavljanju stisk učencev sem delno potrdila hipotezo, saj se večina 

izmed učencev srečuje s stisko ob izgubi bližnjih (smrt).  

Pisanje diplomskega dela mi je bilo v veliko veselje. Še posebno sem uživala pri projektnem 

delu, ko sem se iz svoje sobe, polne knjig in dolgega pisanja za računalnikom, preselila v raz-

red in pridobljeno teoretično znanje prenesla še v prakso. Ko sem si zastavila cilj, ugotoviti 

stiske učencev in jih kasneje tudi reševati, sem bila najprej malo v dvomih. Skrbelo me je, ali 

bodo učenci pripravljeni spregovoriti o stvareh, ki jih žalostijo. Vesela sem, da mi je s skrbno 

načrtovano uro uspelo pridobiti zaupanje učencev in s tem tudi realne odgovore oziroma re-

zultate. Pogovor o smrti nikoli ni lahek, vendar pa je bila ravno to tema moje druge ure. Kljub 

vsem skrbem pa je bila tudi druga učna ura odlična. Učenci so pridno sodelovali in odkrito 

spregovorili o svojih občutenjih oziroma čustvih. 

Vesela sem, da sem imela priložnost izvesti svoj projekt. Delo v razredu me je obogatilo tako 

na osebnem kot tudi na profesionalnem področju. Z učenci smo delili dobre in slabe izkušnje 

in tako vzpostavili zaupljiv odnos, kot bodoča učiteljica pa sem sedaj prav gotovo bolj samo-

zavestna in dobro pripravljena na delo v razredu. Moje delo so toplo pozdravili tudi zaposleni 

na obeh šolah, kar me je navdalo z optimizmom in motivacijo za nadaljnje delo.  
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